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MOT EN GEMENSAM ÅTERHÄMTNING 
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När nedgången av företagsinvesteringar nu är över gott och väl, kan man konstatera 
en stark och hållbar återhämtning av världsekonomin. Asien förblir livligt, med Kina nära 
överhettning och Japan som åtnjuter en starkare och bredare återhämtning än väntat. I 
Förenta staterna har ekonomin redan växt en bra bit över potentialen och andra 
engelsktalande länder, som endast marginellt följde med i den förra nedgången, stävar 
framåt. 

Men återhämtningen gäller till stor del inte för Kontinentaleuropa, där den inhemska 
efterfrågan och hushållens konsumtion förblir överraskande svaga. Kärnländerna i 
Kontinentaleuropa kämpar fortfarande för att blåsa liv i sina ekonomier och det är 
Tyskland och Italien som står inför de svåraste utmaningarna. 

Om vi ser lite längre fram, finns det goda skäl att förvänta sig en jämnare fördelad 
återhämtning. Världsåterhämtningen har skapat en tillräcklig hävarm för att börja dra de 
europeiska länderna ur deras kraftlöshet på hemmaplan, under förutsättning att man får 
åtnjuta stabila valutakurser under de kommande månaderna. Däremot bör tillväxten i 
Förenta staterna och Kina dämpas något när centralbankerna undan för undan drar 
tillbaka den monetära stimulansen. En partiell minskning av tillväxtskillnader inom 
OECD-områdena skulle dock inte vara tillräcklig, för att råda bot på existerande 
obalanser. 

Trots kvarstående bekymmer, verkar det troligt att arbetskraften i Förenta staterna 
också kommer att få ta del av återhämtningen. Med affärslönsamheten nu väl återställd 
och sysselsättning tillbaka på god nivå, bör reallöner och arbetsinkomster accelerera med 
marknaden, och därmed ge ett starkare stöd åt återhämtningen. När spökbilden av 
återhämtning som aldrig skapar nya jobb bleknar, bör kontroverser om job offshoring’ens 
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(flyttningen av arbetstillfällen utomlands) negativa roll ge vika och väcka mindre 
känslosvall. Även om den medför smärta och ibland sociala problem i vissa delar av 
ekonomin, förblir offshoring ganska obetydlig jämfört med det globala 
sysselsättningsutbudet i den amerikanska ekonomin och lämpliga myndighetssatsningar 
kan göra mycket för att lätta bördan för dem som förlorar sitt arbete på grund av snabba 
ekonomiska förändringar. Återgången till bättre sysselsättningsmöjligheter i Förenta 
staterna och OECD i stort bör kunna dämpa kraven på mer protektionistiska åtgärder, och 
därmed skapa en gynnsammare grund för framsteg i Doha-rundan. 

När världsåterhämtningen får en bredare bas, bör den också kunna säkerställa en 
fortsatt prisstabilitet. Trots nyliga höjningar av olje- och konsumentvarupriser, torde 
inflationstrycket bli relativt svagt under de närmaste kvartalen, mot bakgrunden av den 
avsevärda ekonomiska svacka som fortfarande föreligger i många OECD-områden. Där 
återhämtningen är längre framskriden, bör en monetär åtstramning insatt vid rätt tidpunkt 
kunna hålla tillbaka inflationstrycket. 

Även om denna Ekonomiska översikt skissar ett relativt gynnsamt scenario, omgärdas 
detta dock av ett antal risker. Främst bland dem är risken att världsåterhämtningen blir 
ännu mer polariserad än väntat. Vissa OECD-länder kan komma att expandera för snabbt 
på grund av att man inte stramar åt tillräckligt med politiska åtgärder, medan andra kan 
komma att ligga kvar i en fälla av "låg aktivitet – lågt förtroende”. Sådana kumulativa 
avvikelser skulle sedan förvärra rådande obalanser och finansiella ovissheter. 

I Förenta staterna finns det en risk för makroekonomiska åtgärder – i synnerhet på 
skattesidan - som förblir expansiv under för lång tid i återhämtningen, och därmed 
föranleder en tvär uppgång av de långsiktiga räntesatserna, med negativa konsekvenser 
för investeringar världen över. Finansiella turbulenser kan också skapas av att de aktuella 
ohållbart låga riskpremierna biter sig fast. 

I Kontinentaleuropa, förblir konsumenternas framtidstro svag, vilket håller upp 
trygghetssparandet och dämpar efterfrågan. Detta bristande förtroende skapar en klyfta 
mellan inkomster och verklig efterfrågan som kan hämma stimulansen från 
världsåterhämtningen. Den europeiska återhämtningen kan därför bli ännu svagare än 
förväntat. Eftersom dessa kvarstående tveksamheter om styrkan i återhämtningen och i 
ljuset av dämpade inflationstryck, verkar det finnas skäl att ytterligare lossa på den 
monetära policyn. Genom att stötta ekonomisk aktivitet i ett viktigt skede, skulle 
tillmötesgående monetära villkor också underlätta den nödvändiga konsolideringen av de 
europeiska offentliga finanserna. 

Ihållande tillväxtskillnader och förvärrade valutaobalanser skulle kunna leda till 
ytterligare häftiga justeringar av växelkurserna. Ett speciellt kapitel kopplat till denna 
utgåva antyder att detta kan bli kostsamt för Japan och Europa vid en tidpunkt då 
makroekonomiska styrmedel har liten manövermarginal kvar för att motverka de negativa 
följderna av ytterligare dollarnedvärdering. Förhoppningsvis kan mer beslutsam 
skattepolitik i Förenta Staterna och robustare inhemsk efterfrågan i Europa och Japan leda 
till en mindre splittrande ombalansering av de löpande kontona än en som enbart drivs av 
växelkurser. 
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Så som nämnts flera gånger redan i tidigare Ekonomiska översikter, måste  stora 
länder i Kontinentaleuropa bättre förstå varför de har presterat sämre än de övriga OECD-
ekonomierna och vidta erforderliga åtgärder för att övervinna denna brist. 

 

Vissa av misslyckandena är alltför välkända. T.ex. tappade skattemyndigheterna 
kontrollen under det senast uppsvinget. En önskan att hålla nere den ökande skattebördan 
tillsammans med svårigheter att skära i offentliga utgifter har lett till ett oavsiktligt 
förvärrande av de strukturella underskotten. Skattekonsolidering kan kanske 
åstadkommas i framtiden genom en förbättrad utformning och ett effektivare 
genomförande av Stabilitets- och Tillväxtspakten. Men mycket kommer också att bero på 
nationella budgetinstansers förmåga att hantera och kontrollera offentliga utgifter; 
eftersom de dåliga skatteresultaten under de senaste åren i stora europeiska länder mer 
berodde på att man tappat kontrollen på nationell nivå, än något fel på Stabilitetspakten. 
Mer robusta instrument kommer också att behövas för att, i realtid, bättre mäta hur de 
cykliskt justerade underskotten utvecklas. Ett speciellt kapitel som ingår i denna 
Ekonomiska översikt visar hur kostsamt det har varit för skattemyndigheterna att inte 
kunna känna igen att utöver den sedvanliga inverkan av affärscykeln, har växande 
tillgångspriser också svällt upp storleken på kortlivade skatteintäkter, med förskräckliga 
konsekvenser för påföljande underskott.. 

Jämfört med Förenade Kungariket, Australien, Kanada och vissa andra länder utanför 
euro-området, har stora länder i Kontinentaleuropa haft det svårare att klara kraven under 
de dåliga tiderna. Utöver vissa klara skillnader när det gäller makroekonomiska policyn, 
kan denna svaghet ha härrört från sådana strukturella faktorer som skörheten i den tyska 
arbetsmarknaden, men även från en bristande flexibilitet på lånemarknaderna. Utöver att 
inverka negativt på den långsiktiga ekonomiska välfärden, kan ofullständiga 
lånemarknader ha trubbat av inverkan av monetär policy, som ett speciellt kapitel i denna 
Ekonomiska översikt uttryckligen hävdar. Denna brist på reaktivitet på låne- och 
fastighetsmarknaderna står i stark kontrast till erfarenheterna i mer motståndskraftiga 
OECD-länder, där fastighetsmarknaderna gått upp vid en tidpunkt då resten av ekonomin 
tenderade att gå ner. 

Totalt sett verkar den globala återhämtningen nu vara igång ordentligt, men det krävs 
bättre strukturella och makroekonomiska policyn för att den verkligen skall sträcka sig 
över hela världen och återupprätta ett gediget förtroende bland OECD-hushållen. Så som 
nämnts i tidigare ledare, föreligger det fortfarande ett stort behov av att återupprätta 
långsiktig hållbarhet i de offentliga finanserna i många OECD-länder, inklusive de 
största, för att få tillbaka sådant förtroende. 
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