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Efnahagur heimsins hefur gengið í rykkjum síðan í niðursveiflunni 2001 og 

hagfræðingar jafnt sem almenningur þrá nú jafnan og dugandi bata, ótruflaðan af 
stjórnmálalandfræðilegum áhættum eða skyndilegum hringsnúningum í olíuverði og 
fjármálamörkuðum. 

Þrátt fyrir að efnahagsleg velgengni hafi stangast á undanfarin misseri, með 
Bandaríkin í framsókn, Austur-Asíu að hægja á sér eftir hraðan gang, og meginland 
Evrópu þrammandi með, virðist heimilin á OECD svæðinu skorta tiltrú. Þessi útbreidda 
óvissutilfinning hefur reynst dálítið smitandi þar sem viðskiptatiltrú hefur dregist saman í 
rétt rúmlega sögulegt meðaltal í Bandaríkjunum og Evrópu eftir ár metaukningar í 
heimsviðskiptum, og slær á þær vonir að verg landsframleiðsla myndi halda áfram að 
aukast umfram leitni á næstu mánuðum. 

Borið saman við varfærnislegt uppsveiflumat sem hægt var að gera fyrir tveimur 
mánuðum, hefur þessi viðsnúningur verið uppspretta vonbrigða. Hann hefur að miklu 
leyti orðið af völdum spennu í olíuverði sem hefur þrýst niður rauntekjum ásamt tiltrú í 
OECD ríkjunum. Það eru engu að síður ástæður til að ætla að þrátt fyrir nýlega ókyrrð í 
olíuverði muni heimsbúskapurinn endurheimta skriðþungann í ekkert-alltof-fjarlægri 
framtíð. Bati fjárfestinga í viðskiptum ætti að halda áfram í Norður-Ameríku, studdur 
sterkum efnahagsreikningi og miklum hagnaði, og hefjast fyrir alvöru í Evrópu, á meðan 
eyðsla neytenda nýtur góðs af nýafstöðu undanhaldi olíuverðs niður á léttbærara stig, við 
aðstæður þar sem myndun nýrra starfa er smátt og smátt að styrkjast og ástand gjaldmiðla 
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helst mjög ásættanlegt. Þegar allt kemur til alls er enn nokkuð góður grundvöllur fyrir 
væntingum um að efnahagslíf OECD vaxi aftur umfram leitni á árunum 2005 og 2006. 

Frá landfræðilegu sjónarmiði, hefur skriðþungi þessa bata gagn af áframhaldandi 
asískum krafti, í Kína þar sem athafnasemi jókst á þriðja ársfjórðungi í kjölfar æskilegs 
hægagangs á fyrra helmingi ársins, og Japan, sem hefur komið af stað tilkomumikilli 
endurkomu byggðri á endurnýjuðum þrótti í útflutningi sem víkkaði út í bata í 
fjárfestingum, atvinnu, og að lokum neyslu, áður en merkjanlegt hlé varð á síðustu 
mánuðum.  Styrkur þessa bata mun einnig aukast vegna jákvæðrar þróunar í Norður-
Ameríku. En það á eftir að koma í ljós hvort meginland Evrópu leiki sterkt 
stuðningshlutverk gegnum merkjanlegri uppsveiflu eftirspurnar innanlandsneyslu. 

Um seinna atriðið veðja þessar Horfur rökrétt en jákvætt á Evrópu. Þær skrá 
marktæka aukningu á eftirspurn einkaneyslu innanlands á evrusvæðinu 2005-06, á meðan 
heimsviðskipti og framleiðsla OECD aukast ekki á tímabilinu. Meginland Evrópu, og 
nánar tiltekið, Þýskaland, myndi því verða að finna nægilegan óháðan skriðþunga til að 
ná hærri hlutfallslegri vaxtarleið. Til að þessi atburðarás komist í framkvæmd þarf vott af 
stöðugleika í olíuverði og gengi, sem myndi gera venjulega þróttlitlu en óbugandi 
evrusvæði kleift að byrja að ná hraðvaxandi efnahagslífi OECD. 

Sterk verðgildishækkun evrunnar, við aðstæður versnandi ytra ójafnvægis, eða frekari 
hækkun olíuverðs, getur því snert meginland Evrópu í skökku hlutfalli, þar sem vöxtur er 
enn of háður útflutningi og hátt olíuverð finnur ekki hliðstæðu sína í meiri 
framleiðsluaukningu og eftirspurn eftir orku. 

Samt sem áður ætti Evrópa kannski ekki svo erfitt uppdráttar, í samanburði við 
afganginn af OECD, í baráttunni við hærra olíuverð. Ef viðbótar olíuuppnám yrði, myndu 
OECD ríkin, þar með talin aðildarríki evrusvæðisins, ekki vera eins varnarlaus og áður 
fyrr. Í fyrsta lagi, þörfin fyrir olíu, gefin til kynna sem hluti af vergri landsframleiðslu, 
hefur minnkað um helming síðan á áttunda áratuginum, sem leiðir til mun lægri 
tekjubyrði en áður, jafnt fyrir heimili og atvinnurekstur. Einnig, og veigameira, er að 
verðbólguvæntingar eru nú lágar og vel bundnar, svo að hækkandi olíuverð hefur hingað 
til aðeins haft áhrif á verðbólgu fyrirsagna á meðan lágmarkskaup og kjarnaverðbólga 
haggast varla. Því myndi það vera mjög óvænt ef OECD ríkin þyrftu aftur að þjást eins og 
þau gerðu á áttunda áratuginum, vegna martraðarkennds ástands þar sem laun og verð 
hringsnúast stjórnlaust hvort um annað og seðlabankar eru neyddir til að skipta yfir í 
harðann „aðhaldsham“. 

Samt sem áður, þegar kemur að áhrifum olíuverðsbreytinga, virðist skynjun 
efnahagsaðila og lærð þekking hagfræðinga ekki falla saman. Á meðan áætlanir leiddar af 
hagmælingamódelum benda til frekar hógværra áhrifa á framleiðslu og verðbólgu, stilla 
olíuverðssveiflur sér upp í sviðsljósinu í almennri umræðu og hafa sterk áhrif á 
efnahagslega tiltrú. 

Í þessu samhengi var eðlilegt að tileinka olíuhagfræði sérstakan kafla í þessum 
Horfum. Til að skilja betur hvers vegna olía skiptir máli er nauðsynlegt að horfa til lengri 
tíma. Í veröld þar sem fólk er „framsýnna“, getur óvissa um framtíðar olíuhorfur haft 
meiri áhrif á núverandi efnahagsástand en, segjum, mánaðarlegar breytingar á 
markaðsverði. 
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Hér bendir sérþekking OECD til að nýleg olíuverð hafi vissulega verið vel yfir 
langtíma jafnvægisstigi, jafnvel þó tekið sé tillit til sterks markaðsafl af hálfu OPEC 
markaðssamtakanna. Það eru enn tiltækar mikilvægar auðlindir framboðsmegin, 
sérstaklega meðal OPEC framleiðenda til að vega upp á móti aukinni eftirspurn eftir olíu, 
og hægt er að bæta verulega afköst núverandi stöðva. Ennfremur geta aðrar 
orkuuppsprettur þegar orðið arðsamar miðað við núverandi verð. 

Þetta þýðir samt sem áður ekki að olíuverð falli hratt aftur niður á lága planið sem var 
áberandi fyrir þremur til fjórum árum. Í fyrsta lagi, fallið verður kannski ekki hratt við 
aðstæður þar sem sterk stjórnmálalandfræðileg óvissa og hátt skammtímaverð hamla 
fjárfestingum í nýjum olíustöðvum. Í öðru lagi, ef litið er framhjá núverandi aðstæðum 
mun olíuverð hörfa lítillega en mun líklega haldast hærra en á tíunda áratuginum. 

Í þessari veröld varanlega dýrari olíu, mun eftirspurn sem á upptök sín í kraftmiklum 
upprennandi hagkerfum leika stærra hlutverk í að móta verð framtíðarinnar. Mikilvægi 
upprennandi hagkerfa stafar ekki aðeins af auknu framlagi til heimsvaxtar, heldur einnig, 
og veigameira, af þeirri staðreynd að vegna gefinnar aukningar í athafnasemi er eftirspurn 
þeirra eftir olíu mun meiri en meðaltal OECD. Reyndar mun olíuverð framtíðarinnar 
ráðast á þýðingarmikinn hátt af frekari framþróun í orkuverndun í upprennandi 
hagkerfum, jafnt og í Bandaríkjunum. 

Skynsamleg stjórnun óendurnýjanlegra náttúruauðlinda er ekki eina atriðið sem 
skiptir máli fyrir langtíma sjálfbærni OECD samfélaga. Skipulagning ríkisfjármála skiptir 
einnig lífsnauðsynlegu máli fyrir velferð kynslóða framtíðarinnar. Í samræmi við fyrri 
ritstjórnargreinar, ber að endurtaka að miðað við núverandi fjárhagsáætlanir, munu flest 
stærstu OECD ríkin ekki sjá neina efnislega framför í að ná niður skipulagslegum 
fjárlagahalla. Þetta er sorglegt við aðstæður þar sem umbætur á eftirlaunum og 
heilsugæslu valda sársaukafullum deilum og miðar þar með erfiðlega áfram. 

Það má auðvitað vona að skynsamir einkaaðilar bregðist við gengdarlausri opinberri 
sóun með því að auka sína eigin viðleitni til sparnaðar og það eru vissulega vísbendingar í 
þá veru. Þetta eru reyndar skilaboðin sem komið er til skila í sérstökum kafla í þessum 
Efnahagshorfum sem tileinkaður er langtímaáhrifum efnahagsstefnu. Almenna reglan er 
samt sú að einkasparnaður vegur ekki að fullu upp á móti opinberu sparnaðarleysi og 
þessi varúðarviðbrögð geta verið komin undir þjóðlegum og sögulegum aðstæðum. Það er 
til dæmis varla sjáanlegt hvað Bandaríkin varðar. 

Í dagslok er hlutverk efnahagsstefnu ekki að bæta á fjárhagslega þrýstinginn sem 
kemur af hækkandi meðalaldri. Það er frekar til að létta á honum og þar með notfæra sér 
yfirstandandi bata til að framkvæma loksins hægfara en víðtækan sparnað. 
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