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Det positiva scenariot, där återhämtningen förväntades sprida sig jämnare i hela OECD-
området, har inte blivit verklighet. Även om några beståndsdelar av detta scenario, t.ex. 
en relativt lyckad “mjuklandning” i USA och en förnyad aktivitet i Japan kanske har 
realiserats, råder det en allvarlig brist på varaktig egen kraft i euroområdet. Ja, 
allteftersom  tiden går, står det alltmer klart att den svaga återhämtningen på det 
europeiska fastlandet beror på  djupa ekonomiska svagheter som inte längre kan skyllas 
på tillfälliga faktorer (exempelvis Irakkriget, olje- och råvarupriserna, svängningar i 
valutakurserna). När man ser framåt, tycks tillväxtutsikterna följaktligen uppvisa stora 
skillnader inom OECD och i världsekonomin i stort: från stabilitet i Asien och en 
återgång till trendmässiga nivåer i USA till svaghet och ovisshet i Europa. Sådana 
kontrasterande ekonomiska perspektiv kommer inte att bidra till en minskning av 
nuvarande budgetobalanser och kan kanske återspeglas i en avmattad internationell 
efterfrågan. Dessa tillväxtutfall är dock inte ristade i sten: Som alltid, är de avhängiga av 
de makroekonomiska och strukturrelaterade politiska programmen och av dessas 
anpassningsbarhet till en mer globaliserad miljö. 

Studerar man utvecklingen regionsvis, ser man att den kvardröjande trögheten i USA 
har absorberats och att ekonomin kan förväntas fortsätta att växa i nivå med 
kapacitetsutnyttjandet. Nu när återhämtningen har pågått i flera år, hålls ekonomin 
fortfarande i gång främst av den inhemska efterfrågan, dock än så länge med litet hjälp 
från nettoexporten. Oaktat ett något slumpartat importfall under årets första kvartal, har  
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nettoexportens bidrag till tillväxten verkligen varit i svagaste laget, trots en kraftig 
försvagning av dollarns effektiva växelkurs i reella termer. 

Efter en hoppingivande uppgång under första halvåret 2004 kom återhämtningen i 
Kontinentaleuropa av sig under andra halvåret, parallellt med sjunkande framtidstro hos 
konsumenter och företag. Även om den noterade tillväxten på ytan återhämtade sig något 
i början av 2005, är den åter under avmattning, och ingen avgörande uppgång är i 
antågande före slutet av detta år. Denna plötsliga försvagning kan till stora delar härledas 
ur en starkare euro och högre oljepriser, men den har i avsevärd grad förstärkts i länder 
som Italien och Tyskland genom en tydlig och bestående brist på motståndskraft mot yttre 
påfrestningar, i motsats till mindre ekonomier som Spanien och de nordiska länderna, 
som har klarat sig bra. Euroområdets känslighet för yttre påfrestningar gör kortfristig 
prognostisering till en synnerligen villkorad övning: För att en successiv återhämtning ska 
kunna bli verklighet, såsom förväntats i denna upplaga av Outlook, kommer det att krävas 
ett minimum av yttre stabilitet någon tid framöver. 

Politikerna måste ta i tu med detta kroniska mönster av dålig återhämtningsförmåga 
och alltför stora inbördes skillnader mellan euroländerna så grundligt och så skyndsamt 
som möjligt. Det har naturligtvis central betydelse för de berörda ländernas 
tillväxtutsikter, men även – i viss mån – för själva den Ekonomiska och monetära 
unionens trovärdighet. I Tyskland består problemet av en ihållande nedgång för den 
inhemska efterfrågan trots en mycket stark stimulans från exportsidan. I Italien har 
handelssektorn, efter att i åratal ha underminerats av mycket hög kostnadsinflation, fått se 
sin konkurrenskraft försvagad och har tappat marknadsandelar i oroväckande, vilket har 
lagt grunden till dagens recession. 

Sedan sin tillblivelse har den Europeiska monetära unionen (EMU) skänkt sina 
medlemsländer ovärderliga fördelar, bl.a. intern finansiell stabilitet och historiskt låga 
räntor, liksom en miljö av prisstabilitet, som har bestått provet i form av stigande 
oljepriser. På lång sikt måste emellertid en framgångsrik monetär union, som ska vara till 
fördel för alla medlemsländer, ha välfungerande industri-, produkt- och finansmarknader, 
liksom en avsevärd grad av homogenitet i sina medlemsländers ekonomiska strukturer. 
Mot en sådan bakgrund blir argumenten för en fortsatt europeisk ekonomisk integration 
och strukturreformer fortsatt pressande, hur stora de politiska svårigheterna än må vara. I 
Asien är tillväxtutsikterna fortsatt ljusa. Konjunkturbetingade belägg pekar mot 
återhämtning i Japan, efter den “mjuka fläcken” runt halvårsskiftet 2004. I Kina har det 
ekonomiska tempot accelererat till följd av blomstrande export, men också med viss 
inhemsk överhettning, som myndigheterna försöker hålla tillbaka. Under de senaste åren 
har de östasiatiska ekonomierna givit världshandeln stark stimulans. Detta stabiliserande 
inflytande bör inte negligeras i en tid då andra faktorer, t.ex. valutakurserna, ej tycks ha 
en lika övertygande förmåga att bidra till världsekonomins stabilitet. 

Dessa fortsatta divergenser i fråga om inhemsk efterfrågan mellan Europa och vissa 
asiatiska länder å ena sidan och USA å den andra, kan inte betraktas med välvilligt 
överseende. USA:s ohållbara inställning till sitt bytesbalansunderskott kommer att få de 
yttre påtryckningarna för korrigering av rådande obalanser att öka i intensitet. Vid någon 
punkt kan de ta formen av en abrupt försvagning av dollarn, med negativa konsekvenser 
för hela OECD-området, enligt simuleringar som gjorts i OECD-sekretariatet. Konkretare 
uttryckt skulle ett dollarfall inte bara minska nettoexporten, utan även krympa den 
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inhemska efterfrågan i Japan och Europa, där återhämtningsförmågan är svag och det 
finanspolitiska manöverutrymmet begränsat. Även om ett sådant obehagligt scenario f.n. 
inte är det troligaste utfallet, kryper det gradvis närmare. 

En mer lyckad reduktion av yttre obalanser skulle få de “överdrivet sparande” 
ekonomierna i Asien (Kina, Japan m.fl.) och Kontinentaleuropa att ändra sina 
tillväxtmönster till förmån för stimulans av den inhemska efterfrågan och sålunda minska 
kostnaderna för den globala ekonomiska anpassningen, medan de makroekonomiska 
regeringsprogrammen i USA – vare sig de är skatte- eller penningpolitiska – är fast 
inriktade på att öka det ohållbart låga inhemska sparandet. 

I några blomstrande asiatiska ekonomier skulle en samarbetsfrämjande anpassning 
bestå i en förstärkning av växelkursen och en omprövning av penningpolitikens roll, som 
borde koncentreras på inhemska mål, t.ex. prisstabilitet och utjämning av 
produktionssvängningarna. 

I Europa är den omedelbart angelägnaste uppgiften att återställa en mer bestående inre 
energi i den inhemska efterfrågan efter en rad upprepade tillkortakommanden. Utöver 
dess bidrag till den ekonomiska stabiliteten och återställandet av bytesbalansen kan en 
starkare inhemsk efterfrågan också hjälpa till att hindra att ekonomiska reformer går i stå, 
mot bakgrund av att deras möjliga deflatoriska effekt väcker farhågor i stora delar av den 
allmänna opinionen. Framgångsrika ekonomiska reformer och en starkare 
tillväxtpotential skulle i sin tur förbättra européernas återhämtningsförmåga och ge dem 
större kraft att bära kostnaderna för framtida växelkurssvängningar. 

En bättre hantering av ekonomins efterfrågesida kommer därför att förbli en central 
prioritet i framtiden. Först av allt kan penningpolitiken få en omedelbar uppgift genom att 
den sänker styrräntan ordentligt. Mot den nuvarande bakgrunden av låg underliggande 
inflation1 och svag samlad efterfrågan synes verkligen argumenten för att lätta upp den 
penningpolitiska situationen i euroområdet tämligen övertygande. Såsom betonats i 
tidigare utgåvor av Outlook, skulle reformer syftande till att skapa mer flexibla och 
konsumentvänliga finansmarknader för privatkunder också kunna bidra till att stärka 
inriktningen mot efterfrågan i den övergripande reformstrategin, medan den förser 
euroområdets ekonomier med effektivare penningpolitiska kommunikationskanaler under 
uppåtgående konjunkturer. 

Och slutligen: Trots att tidigare nummer av Outlook har skrivit sida ned och sida upp 
om behovet av finansiell ordning och reda, gäller för stabiliseringen av de offentliga 
finanserna att den i bästa fall kryper framåt i de flesta större OECD-länderna. I 
Europeiska unionen borde den nyligen överenskomna och mer flexibla versionen av 
stabilitets- och tillväxtpakten kopplas till en djupare känsla av nationellt ägarskap och 
genomföras i syfte att på allvar minska de nuvarande budgetobalanserna. 

 

 
 
 
1 . Se specialkapitlet i denna utgåva av Outlook som är ägnat åt  “nyckelindikatorer på inflation" och deras 
prognossäkerhet för framtida inflationstendenser. 
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