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GJENVINNE FREMDRIFTEN TIL TROSS FOR OLJEUROLIGHETER 

Av Jean-Philippe Cotis, sjefsøkonom 

 
Siden nedgangsperioden i 2001, har verdensøkonomien utviklet seg i rykk og napp, 

og både økonomer og det brede publikum lengter nå etter en jevn og vedvarende 
oppgang, uforstyrret av kroniske geopolitiske risikoer eller brå svingninger i oljeprisene 
og finansmarkedene. 

Selv om økonomiske medganger har vært kontrastvirkende de siste kvartalene, med 
USA som kjemper seg frem, Øst-Asia i noe langsommere men likevel god fart, og 
kontinental-Europa som strever seg av sted, synes husholdningene å ha manglende tillit i 
hele OECD. Denne gjennomsyrende fornemmelsen av uvisshet har vist seg å være 
smittsom, ettersom etter et år med rekordvekst i verdenshandelen, har tilliten til 
næringslivet gått tilbake til rett over det historiske gjennomsnittet i USA og Europa og 
knust håp om at bruttonasjonalproduktet ville holde økningen over tendensen i de neste 
månedene. 

Sammenlignet med forsiktige tilbakevendende vurderinger, som til og med kunne ha 
blitt gjort for to måneder siden, har denne helomvendingen vært en kilde til skuffelse. 
Den har i stor grad vært forårsaket av en bølgebevegelse i oljeprisene, som har svekket 
både realinntektene og tilliten i  OECD-landene. Det er ikke desto mindre gode grunner 
til å tro at til tross for nylige uroligheter i oljeprisene, vil verdensøkonomien gjenvinne 
fremdriften i en ikke så alt for fjern fremtid. Støttet av sterke statusoppgjør og høye 
fortjenester, bør oppgangen i næringslivsinvesteringen fortsette i Nord-Amerika og 
begynne for alvor i Europa, mens privat forbruk kommer til å nyte godt av det nylige 
tilbaketoget i oljeprisene til mindre tyngende nivå, i en sammenheng hvor opprettelser av 
arbeidsplasser styrkes litt etter litt og valutabetingelsene stadig er veldig føyelige. Alt i 
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alt, finnes det fremdeles noen gode grunner til å forvente vekst i OECD-økonomiene 
igjen over tendensen i løpet av 2005 og 2006. 

Fra et geografisk synspunkt, kommer fremdriften i denne oppgangen til å nyte godt av 
fortsatt asiatisk egendynamikk, i Kina, hvor aktiviteten vokste i tredje kvartal, etterfulgt 
av en ønskelig nedgangsperiode i løpet av årets seks første måneder, og Japan, som har 
iverksatt en iøyenfallende comeback basert på et fornyet eksportfremstøt utvidet til en 
oppgang i investering, sysselsetting og til sist forbruk, før det ble et midlertidig opphold i 
løpet av de siste månedene. Styrken i denne oppgangen kommer også til å bli forsterket 
av positive forhold i Nord-Amerika. Men det gjenstår å se om kontinental-Europa 
kommer til å spille en sterk støttende rolle gjennom et oppsving i markedene for intern 
etterspørsel. 

Når det gjelder dette siste spørsmålet, inngår dette Perspektivet et fornuftsbegrunnet 
men positivt veddemål om Europa. Det legger frem en betydelig fremgang i intern 
etterspørsel i euroområdet i 2005-06, mens verdenshandelen og OECD-produktmengden 
ikke kommer til å vokse i denne perioden. Kontinental-Europa, og spesielt Tyskland, vil 
dermed måtte finne en tilstrekkelig autonom fremdrift til å nå en høyere relativ vekstvei. 
For at dette scenarioet skal bli virkeliggjort, påkreves det et minstemål av stabilitet i 
oljeprisene og valutakursene, noe som vil la et tradisjonelt lite robust euroområde  
begynne å innhente de raskt voksende økonomiene i OECD. 

En sterk verdiforøkelse av euroen, på bakgrunn av forverrede utenlandsubalanser, 
eller videre økninger i oljeprisene, vil dermed kunne påvirke kontinental-Europa i et 
urimelig forhold, hvor veksten fremdeles er overavhengig av eksport og hvor høye 
oljepriser ikke finner noe sidestykke i høy produktmengdevekst og energietterspørsel. 

Imidlertid kan det hende at Europa ikke er så ugunstig stilt, sammenlignet med resten 
av OECD, når det gjelder mestring av høyere oljepriser. Hvis det skulle oppstå enda en 
oljepriskrise, vil OECD-landene, inkludert medlemmene i euroområdet, være mindre 
utsatte enn tidligere. For det første er avhengigheten til olje, uttrykt som en del av BNP,  
blitt halvert siden 1970-årene, noe som har ført til en mye lavere inntektsbyrde enn 
tidligere i like stor grad for husholdninger som for næringslivet. Dessuten, og i større 
grad, er inflasjonsforventningene nå lave og godt forankret, slik at en økning i oljeprisene 
så langt bare har hatt innvirkning på headline-inflasjon, mens nominelle arbeidslønner og 
den underliggende inflasjonen såvidt er rokket. Det vil av den grunn være svært 
overraskende hvis OECD-landene igjen skulle lide, slik de gjorde i 1970-årene, av en 
marerittaktig situasjon hvor arbeidslønninger og priser snor seg ut av kontroll og 
sentralbankene tvinges til å gå over til strenge “innstrammingsmetoder”. 

Likevel, når det gjelder oljeprisforandringenes innvirkninger, synes ikke de 
økonomiske beslutningstakernes oppfatninger og økonomenes alminnelig anerkjente 
visdom å sammenfalle. Mens beregninger utledet fra økonometriske modeller signaliserer 
en heller beskjeden innvirkning på produktmengde og inflasjon, er oljeprissvingningene 
derimot i begivenhetenes sentrum i den offentlige debatten og påvirker den økonomiske 
tilliten sterkt. 

I denne sammenhengen, var det naturlig å vie et spesialkapittel i dette Perspektivet til 
oljeøkonomien. For bedre å forstå hvorfor oljen er viktig er det nødvendig å se litt lenger 
fremover. I en verden hvor folk er litt mer “langsiktige”, vil usikkerhet om fremtidige 
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oljeskjerper få større innvirkning på den aktuelle økonomiske situasjonen enn, la oss si, 
markedsprisenes endringer fra måned til måned. 

Her antyder OECD-sakkyndige at nylige oljepriser unektelig lå godt over langsiktige 
likevektsnivå, selv om de muliggjorde sterk markedsmakt på vegne av OPEC-kartellet. 
Det finnes fremdeles store ressurser på tilbudssiden, spesielt blant OPEC-produsenter for 
å svare til en voksende oljeetterspørsel, og de eksisterende mulighetenes effektivitet kan 
forbedres betraktelig. Dessuten vil alternative energikilder allerede kunne bli lønnsomme 
med de gjeldende prisene. 

Dette betyr allikevel ikke at oljeprisene kommer til å gå raskt tilbake til de lave 
nivåene som var fremherskende for en tre-fire år tilbake. For det første kan det hende at 
nedgangen ikke blir rask i en sammenheng hvor den sterke geopolitiske usikkerheten og 
den høye prisflyktigheten hemmer investering i nye oljeanlegg. For det andre, hvis vi ser 
forbi den aktuelle situasjonen, vil oljeprisene gå noe tilbake, men er tilbøyelige til å forbli 
høyere enn i 1990-årene. 

I denne verden med varig dyrere olje, vil etterspørsel som utgår fra dynamiske 
frembrytende økonomier, spille en stor rolle i tilpassingen av fremtidige priser. 
Betydningen for frembrytende økonomier stammer ikke bare fra deres økende bidrag til 
verdensvekst, men også og i større grad fra det faktum at for en gitt aktivitetsøkning, er 
deres etterspørsel etter olje mye større enn OECD-gjennomsnittet. Riktignok vil 
fremtidige oljepriser på en avgjørende måte avhenge av videre fremgang både i 
energibesparelser i frembrytende økonomier og i USA. 

Overveid styring av ikke fornybare naturressurser er ikke det eneste spørsmålet som 
betyr noe for OECD-samfunnenes opprettholdelse i det lange løp. Å ordne opp i 
offentlige finanser er også ytterst viktig for de kommende generasjoners velvære. På linje 
med tidligere lederartikler, tåles det å gjenta at under forutsetning av eksisterende 
budsjettplaner, kommer de fleste av de største OECD-landene ikke til å få se noen 
vesentlig fremgang i å få ned strukturelle underskudd. Dette er beklagelig i en 
sammenheng hvor pensjons- og helsetjenestereformer frembringer en besværlig debatt, 
og som følgelig har vanskelig for å komme videre. 

Vi kan jo selvsagt håpe at kloke, private beslutningstakere vil reagere på offentlig 
ødselhet ved å gradvis øke deres egne spareanstrengelser, og det er unektelig tegn som 
peker i denne retningen. Dette er så absolutt meldingen som gis i spesialkapitlet i dette 
Økonomiske perspektivet og som er viet til finanspolitikkenes langsiktige innvirkning. 
Men generelt sett, oppveier ikke privat sparing helt og fullt offentlig forbruk som 
overstiger inntektene, og denne forsiktighetsreaksjonen kan være betinget av nasjonale og 
historiske omstendigheter. Dette er for eksempel godt merkbart når det gjelder USA. 

Til sist, er finanspolitikkens rolle ikke å øke finanspresset som oppstår fra aldrende 
befolkninger. Rollen består heller i å hjelpe dem, og dermed dra fordel av den stadige 
oppgangen for til slutt å gjennomføre en gradvis men omfattende nedskjæring. 
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