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LEDER 
 

MISTE LIKEVEKT OG DRIVKRAFT? 

Av Jean-Philippe Cotis, Chief Economist 

 

Spådommen om en rolig utvikling der oppgangen ville spre seg jevnt i OECD-
landene har ikke slått til. Det kan virke som enkelte elementer i den antatte utviklingen, 
f.eks. en forholdsvis vellykket "myk landing" i USA og en fornyet aktivitet i Japan, er på 
plass, men det som mangler sårt, er en permanent drivkraft i eurosonen. Med tiden blir 
det stadig mer åpenbart at omstendighetsrelaterte argumenter (Irak-krigen, prissjokk på 
olje og råvarer, variasjoner i valutamarkedet osv.) ikke er tilstrekkelige til å forklare 
kjeden av avbrutte oppganger i det kontinentale Europa. Sett i et fremtidsperspektiv kan 
det derfor virke som om vekstutsiktene er dømt til å sprike betraktelig innen OECD og 
verdensøkonomien. Veksten virker solid i Asia, ser ut til å være tilbake til en positiv 
tendens i USA, men er svak og usikker i Europa. Disse kontrastfylte økonomiske 
utsiktene vil ikke bidra til å redusere aktuelle ubalanser og risikerer å gjenspeiles i en 
langsommere etterspørsel på verdensmarkedet globalt sett. Disse vekstresultatene er 
imidlertid ikke fullstendig fastlåst: Som alltid avhenger de av hvor effektive de 
makroøkonomiske og strukturelle politiske tiltakene er når det gjelder å tilpasse seg et 
mer globalisert miljø. 
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Hvis vi tar for oss regionale utviklingstrekk, er den resterende stillstanden i USA blitt 
absorbert, og det er sannsynlig at økonomien fortsetter å vokse i overensstemmelse med 
potensialet. Etter flere års oppgang drives aktiviteten fortsatt i stor grad fremover av 
innenlandsk etterspørsel, med lite hjelp i sikte fra nettoeksport. Tross en noe uhellsbetont 
senkning av importen i årets første kvartal, har nettoeksportens bidrag til veksten vært 
heller svak, tross en betydelig reell senkning i dollarkursen. 

På det europeiske kontinentet gikk veksten tilbake i 2. halvår 2004, tross et 
oppmuntrende første halvår, parallelt med synkende tillit blant forbrukerne og 
næringslivets aktører. Selv om registrert vekst så vidt dukket opp over overflaten i 
begynnelsen av 2005, er den igjen for nedadgående, og ingen avgjørende oppadgående 
tendens lar seg skimte før på slutten av dette året. Denne brutale svekkelsen stammer i 
stor grad fra en sterkere euro og høyere oljepriser. Men den er vesentlig forsterket i land 
som Italia og Tyskland av en klar, vedvarende mangel på elastisitet overfor eksterne 
belastninger, i motsetning til mindre nasjonaløkonomier som for eksempel Spania og de 
nordiske land, som holder stillingen godt. Eurosonens følsomhet overfor belastninger gjør 
kortsiktige prognoser til en meget hypotetisk øvelse. Et minimum av ekstern stabilitet vil 
derfor være nødvendig i en viss tid for at en gradvis oppgang skal kunne konkretisere seg, 
slik denne utgaven av Outlook forventer. 

Politikerne må nå, så raskt og grundig som mulig, ta for seg dette kroniske mønsteret 
av dårlig elastisitet og sprikende økonomisk aktivitet i Euroland. Dette er naturligvis en 
uhyre viktig sak for vekstutsiktene i de involverte landene, men også, i en viss 
utstrekning, for troverdigheten til selve Den europeiske og monetære union. I Tyskland er 
problemet en vedvarende nedgang i innenlandsk etterspørsel tross meget sterk stimulering 
fra eksportsiden. I Italia har den konkurranseutsatte sektoren, underminert etter år med 
sterk kostnadsinflasjon, tapt markedsandeler i urovekkende grad, og dette har lagt 
grunnen for den aktuelle nedgangen. 

Helt fra begynnelsen har Den europeiske monetære union tilført medlemslandene 
uvurderlige fordeler, iberegnet intern finansiell stabilitet og rekordlave renter, samt et 
miljø med prisstabilitet som har tålt prøven med stigende oljepriser. Men på lang sikt 
forutsetter en effektiv monetær union som virker til alles fordel, effektive produkt-, 
finans- og arbeidsmarkeder samt en vesentlig grad av ensartede økonomiske strukturer i 
medlemslandene. I denne situasjonen haster det fortsatt med videre økonomisk 
integrasjon og strukturelle reformer i Europa, uansett hvilke politiske vanskeligheter man 
møter. 

Asia oppviser fortsatt lyse vekstutsikter. Konjunkturen viser en oppsving i Japan i 
etterkant av "sølepytten" (soft patch) i midten av 2004. I Kina er virksomheten stadig på 
akselerasjonsnivå. Dette reflekterer blomstrende eksport, men også en viss overheting på 
innenlandsmarkedet, som myndighetene forsøker å holde i sjakk. I de siste par årene har 
de østasiatiske nasjonaløkonomiene gitt verdenshandelen en sterk impuls. Denne 
stabiliserende innflytelsen bør ikke overses på et tidspunkt der det østasiatiske bidraget til 
stabiliteten i verdensøkonomien virker mindre overbevisende, f.eks. på områder som 
valutapolitikken. 

Disse vedvarende forskjellene i innenlandsk etterspørsel mellom Europa og visse 
asiatiske land på den ene siden og USA på den annen side, kan ikke behandles med 
velvillig nonchalanse. Grunnet dagens uholdbare amerikanske budsjettsituasjon vil de 
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indre kreftene som trykker i retning av en korrigering av eksisterende ubalanser stadig bli 
sterkere. På et bestemt punkt kan disse kreftene anta formen av en plutselig svekkelse av 
dollaren, med motsatte virkninger for OECD-området globalt, i henhold til 
modellsimuleringer fra sekretariatet. Konkret vil en synkende dollar ikke bare skjære ned 
nettoeksport, men også innenlandsk etterspørsel i Japan og Europa, der elastisiteten er 
svak og det monetære og skattemessige slingringsmonnet begrenset. Dette ubehagelige 
alternativet blir gradvis mer truende, selv om det foreløpig ikke er det mest sannsynlige. 

En gunstigere reduksjon av ytre ubalanser kan skje hvis de "overdrevent sparende" 
nasjonaløkonomiene i Asia (Kina, Japan o.a.) og på det europeiske kontinentet endrer 
sine vekstmønstre til fordel for innenlandsk etterspørsel, med reduksjon av de globale 
kostnadene forbundet med økonomisk justering som resultat, mens den amerikanske 
makroøkonomiske politikken, både skatte- og pengepolitikken, klart satser på å øke den 
uholdbart lave nasjonale sparingen. 

I enkelte blomstrende asiatiske nasjonaløkonomier vil justering i samarbeidet bety 
oppskrivning av valutakursen og en revurdering av pengepolitikkens rolle, der nasjonale 
målsettinger som prisstabilitet og utjevning av produksjonsvariasjoner vektlegges. 

I Europa ligger den øyeblikkelige utfordringen i å gjenopprette en holdbar drivkraft i 
nasjonal etterspørsel etter en serie med gjentatte feil. Utover bidraget til økonomisk 
stabilitet og balanse i nasjonalbudsjettene kan en mer robust innenlandsk etterspørsel også 
bidra til å unngå at de økonomiske reformene låser seg fast, i en situasjon der den 
potensielle deflasjonseffekten skaper uro i deler av opinionen. Vellykte økonomiske 
reformer og sterkere potensiell vekst vil i sin tur hjelpe europeerne til å mer elastiske og 
tåle kostnadene forbundet med fremtidige valutakursendringer. 

Bedre styring av økonomien på etterspørselssiden vil derfor fortsatt være en sentral 
prioritet i fremtiden. Fremfor alt kan pengepolitikken spille en viktig rolle gjennom en 
vesentlig senkning av lederentene. I den aktuelle situasjonen med lav underliggende 
inflasjon1 og svak samlet etterspørsel virker argumentene for å lette den monetære 
stillingen i eurosonen heller overbevisende. Som understreket i tidligere utgaver av 
Outlook, kan reformer som tar sikte på mer fleksible, forbrukervennlige finansmarkeder 
for personkunder, også bidra til å legge større vekt på etterspørsel i den globale 
reformstrategien, samtidig som nasjonaløkonomiene i eurosonen vil få mer effektive 
pengepolitiske overføringskanaler under økonomiske nedturer. 

Mens tidligere utgaver av Outlook grundig har omtalt behovet for skattemessig 
rettlinjethet, rykker finansiell konsolidering gradvis nærmere i de fleste OECD-land. I 
Europa bør den nylig vedtatte, mer fleksible versjonen av Stabilitets- og vekstpakten ses i 
sammenheng med en sterkere sans for nasjonal eiendomsrett, og implementeres med sikte 
på en reell reduksjon av budsjettmessige ubalanser. 

 

 
 
 
 
1 .Se det spesielle kapitlet i denne utgaven av Outlook om “kjerneinflasjonsindikatorer” og deres evne til å forutsi 
utviklingstrekkene i fremtidig inflasjon. 
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