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Nå som fallet i bedriftenes investeringsevne er et tilbakelagt stadium, forventer 
verdensøkonomien en sterk og varig oppgang. Asias stigning fortsetter, Kina er nesten 
overopphetet, og Japan opplever en mye sterkere og bredere oppgang enn forventet. I 
USA har den økonomiske veksten allerede godt oversteget potensialet, og andre 
engelsktalende land, som bare i ubetydelig grad tok del i den siste tilbakegangen, har 
fortsatt fremgang. 

Men oppgangen går fortsatt i stor utstrekning utenom det europeiske kontinentet, som 
lider av overraskende svak nasjonal etterspørsel og lavt husholdningsforbruk. 
Hovedlandene på kontinentet sliter stadig med å gitt økonomien nytt liv. Tyskland og 
Italia står her overfor de største utfordringene. 

Sett på lengre sikt er det imidlertid gode grunner til å forvente at oppgangen blir bedre 
fordelt. Konjunkturoppsvinget på verdensbasis er nå sterk nok til å kunne begynne å 
trekke de europeiske økonomiene ut av deres aktuelle blodfattige tilstand, dersom 
valutakursene holder seg så noenlunde stabile i de kommende månedene. Motsatt vil 
veksten i USA og Kina sannsynligvis flate seg noe ut, etter hvert som sentralbankene 
gradvis trekker tilbake den monetære stimulansen. Den delvise utjevningen av 
vekstforskjellene mellom OECD-landene er imidlertid ikke tilstrekke lig til å oppnå 
likevekt mellom landenes innbyrdes driftsbalanser. 

Tross langvarige bekymringer er det sannsynlig at sysselsettingen i USA også vil nyte 
godt av oppgangen. Nå som bedriftene igjen er blitt lønnsomme og rekrutterer, bør lønn 
og sysselsetting akselerere markant og støtte opp under oppgangen. Etter hvert som 
skremmebildet av en oppgang med manglende sysselsetting går tilbake, vil konfliktene 
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omkring jobbeksportering få et mindre emosjonelt preg og stilne av. Selv om 
jobbeksportering kan ha smertefulle virkninger og av og til fører til sosial forstyrrelse i 
enkelte deler av økonomien, er dette et beskjedent fenomen i sammenligning med den 
globale arbeidsomsetningen i amerikansk økonomi, og adekvate politiske tiltak kan gjøre 
mye for å lette byrdene for de som mister arbeidet på grunn av raske endringer i 
økonomien. Den fornyede tendensen til opprettelse av arbeidsplasser i USA og OECD 
som helhet vil normalt bidra til å holde stand mot presset til fordel for mer 
proteksjonistiske tiltak og gir dermed et mer gunstig grunnlag for Doha-runden. 

Samtidig som det får et bredere grunnlag vil oppsvinget i verdenskonjunkturen også 
nyte godt av fortsatt prisstabilitet. Tross den siste tids økninger i olje - og råvarepriser bør 
inflasjonstrykket kunne holdes relativt i sjakk i årets neste kvartaler, på bakgrunn av den 
omfattende økonomiske dvalen som mange OECD-regioner fortsatt befinner seg i. I 
regioner der oppgangen er kommet lenger, vil adekvate pengepolitiske innstramminger 
bidra til å dempe inflasjonstrykket. 

Selv om dette nummeret av Økonomisk perspektiv skildrer en forholdsvis rolig 
utvikling, foreligger det visse farer. Hovedfaren er at konjunkturoppsvinget i verden blir 
enda mer polarisert enn forventet. Enkelte OECD-land kan komme til å ekspandere for 
raskt fordi den politiske stimulansen ikke trekkes tilbake i tide, mens andre kan bli 
sittende fast i en "svak aktivitet-svak tillit"-felle. Slike kumulative forskjeller vil kunne 
forsterke ubalansen mellom landenes innbyrdes driftsregnskap og forøke de finansielle 
usikkerhetsmomentene. 

I USA foreligger det en risiko for at makroøkonomiske tiltak - spesielt skattemessige 
- fører til ekspansjon i for lang tid i oppsvingsperioden og dermed utløser en brutalt 
stigning i langsiktige rentesatser, med negative følger for investeringer på verdensbasis. 
En normalisering av de aktuelle, uholdbart lave risikopremiene kan også eventuelt føre til 
finansiell uro. 

På kontinentet er forbrukernes tillit til økonomien fortsatt svak - 
forsiktighetssparingen holder stadig høyt nivå, mens etterspørselen er lav. Denne 
mangelen på tillit driver inn en kile mellom inntekt og effektiv etterspørsel, som risikerer 
å avsvekke stimulansen fra oppgangen i verdensøkonomien. Dermed risikerer oppgangen 
i Europa å bli mindre omfattende enn forventet. På grunn av disse langvarige 
usikkerhetsmomentene omkring kraften i oppgangen og i lyset av det avdempede 
inflasjonstrykket kan det se ut som om det er berettiget å løsne mer på pengepolitikken. 
Ved å støtte økonomisk aktivitet i et kritisk vendepunkt vil en mer imøtekommende 
pengepolitisk holdning også fremme den nødvendige konsolideringen av de offentlige 
finansene i Europa. 

Vedvarende forskjell i vekst og forverring av ubalansen mellom landenes innbyrdes 
driftsregnskap kan føre til flere ujevne reguleringer av valutakursene. Et spesielt kapittel 
som publiseres som tillegg til dette nummeret av Økonomisk perspektiv, antyder at dette 
kan bli kostbart for Japan og Europa i en periode da makroøkonomisk politikk har lite å 
gå på for å utligne de negative virkningene av dollarens fortsatte nedgang. Forhåpentlig 
vil djervere skattelettelser i USA og en kraftigere lokal etterspørsel i Europa og Japan 
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føre til en utjevning av landenes driftsbalanser med mindre forstyrrende virkninger enn en 
utvikling som kun er knyttet til valutakursene. 

Som vi flere ganger har påpekt i tidligere numre av Økonomisk perspektiv, er det nå 
på høy tid at de større landene på kontinentet får en bedre forståelse av hvorfor de har 
kommet mindre heldig ut enn andre nasjonaløkonomier i OECD, og tar de nødvendige 
skritt for å overvinne denne svakheten. 

 

Enkelte av punktene der disse landene kommer til kort, er svært velkjent. For 
eksempel mistet skattemyndighetene kontrollen under forrige oppsving. Et ønske om å 
redusere den stigende skattebyrden kombinert med problemer med å senke det offentlige 
forbruket tilsvarende førte til en ufrivillig forverring av strukturelle underskudd. 
Skattemessig konsolidering kan muligens oppnås i fremtiden ved en forbedret utforming 
og en mer forutseende iverksettelse av Stabilitets- og vekstpakten. Men mye vil også 
avhenge av de nasjonale budsjettinstansenes evne til å styre og kontrollere offentlig 
forbruk bedre - de siste årenes dårlige skattemessige resultater i større europeiske land 
skyldtes mer mangel på kontroll på nasjonalt nivå enn påståtte irrelevante sider ved 
Stabilitetspakten. Det vil også trengs kraftigere instrumenter for å måle utviklingen av 
syklisk justerte underskudd i sanntid. Et spesielt kapittel i dette nummeret av Økonomisk 
perspek tiv viser hva det har kostet skattemyndighetene ikke å innse at utover 
næringslivssyklusens vanlige innflytelse har økte priser på aktiver også økt de kortvarige 
skatteinntektenes andel, med alvorlige konsekvenser med hensyn til senere underskudd. 

Sammenlignet med Storbritannia, Australia, Canada og enkelte andre land utenfor 
eurosonen, har større land på kontinentet hatt større vanskeligheter med å støtte 
etterspørselen i vanskelige tider. Utover enkelte klare forskjeller i selve oppsettet av den 
makroøkonomiske politikken kan denne svakheten skyldes strukturelle faktorer som 
problemer på det tyske arbeidsmarkedet, men også en mangel på fleksibilitet innen 
pantmarkedene. I tillegg til å være skadelig for langsiktig økonomisk velstand kan 
ufullstendige pantmarkeder ha svekket virkningen av pengepolitikken, slik det 
understrekes med styrke i et spesielt kapittel i dette nummeret av Økonomisk perspektiv. 
Denne mangelen på reaktivitet fra pante- og boligmarkedenes side står i sterk kontrast til 
erfaringene i mer elastiske OECD-land, der boligmarkedet rettet seg opp igjen i en 
periode da resten av næringslivet hadde tendens til å sakke akterut. 

Oppsummeringsvis ser den globale oppgangen nå ut til å være godt i gang, men for at 
den virkelig skal utbre seg på verdensbasis og gjenopprette en solid tillit til økonomien 
blant OECD-landenes husholdninger trengs det en bedre strukturell og makroøkonomisk 
politikk. Som nevnt i tidligere ledere har mange OECD-land fortsatt et skrikende behov 
for en politikk som kan gjenopprette en langsiktig stabilitet i de offentlige finansene og 
dermed tilliten som nå er mangelvare. 
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