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LEDER 

     JÆVN GENSKABELSE AF BALANCE? 

     Af cheføkonom Jean-Philippe Cotis 

 

Indtil for nylig nød OECD-området godt af en langvarig periode med ikke-inflatorisk 
vækst til trods for stigende olie- og råvarepriser. Underliggende disse favorable tendenser 
sørgede en vedvarende løntilbageholdenhed både for prisstabilitet og stærkt stigende 
fortjenester samt stærk jobskabelse i hovedregionerne i OECD. 

Men denne jævne præstation er blevet en smule forstyrret for nylig. I USA har der for 
nylig vist sig flere og flere tegn på inflationspres og arbejdsmarkedsspændinger, hvor 
imod boliginvesteringerne er faldet brat som følge af et langt boom i boligbyggeriet. Men 
i OECD-området som helhed er der stadig få tegn på generel overophedning. Den 
samlede efterspørgsel og udbud matcher stort set i kontrast til forrige cykliske højdepunkt 
ved århundredeskiftet, da efterspørgselspresset var meget stærkere. Samtidig med at den 
samlede efterspørgsel i USA og Japan er noget over tendensen, forbliver der et betydeligt 
spillerum i euro-området. 

I stedet for at stå over for en større opbremsning, er det, verdensøkonomien måske 
står overfor, en genskabelse af vækstbalancen tværs over OECD-regioner. De seneste 
udviklingspunkter peger faktisk hen imod en afvikling af cykliske forskelle, hvor 
aktiviteten er bremset i USA og Japan og øget i Europa. Hvis vi ser fremad og i lyset af 
det, der lader til at være en mild grad af begyndende, overskydende efterspørgsel i USA 
og Japan, burde opbremsningen i disse lande forblive godt under kontrol. I euro-området 
antyder de seneste hårde data samt erhvervs- og forbrugertilliden, at der er et grundigt 
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opsving på vej. Herudover burde væksten forblive optimistisk i Kina, Indien, Rusland og 
andre fremspirende økonomier. Alt i alt ville Japan og euro-området vokse en smule over 
tendensen i løbet af de næste to år, hvorimod den amerikanske vækst gradvist ville 
returnere til potentialet i løbet af 2007 i forbindelse med den seneste store opbremsning af 
aktiviteter. 

Men i den indledende fase ville denne genskabelse af vækstbalancen ikke være stærk 
nok til at forebygge en mild og kortvarig svækkelse i 2007 i OECD-området. Faktisk ville 
en række faktorer - inklusive behovet for fiskal konsolidering i Tyskland og Italien - være 
en belastning af aktiviteten i euro-området næste år, før de accelererer på ny.  

Den projekterede "bløde landing" i USA antyder, at historien ikke vil gentage sig. I år 
2000 oversteg den samlede efterspørgsel markant det potentielle udbud, hvilket krævede 
en stærk nedjustering af aktiviteter. I dag ser graden af overophedning stadig moderat ud 
til trods for nogle spændinger på de amerikanske arbejdsmarkeder, der burde aftage 
gradvist. Faktisk skyldes stigningen i kerneinflationen, som vi var vidne til sidste sommer, 
væsentligt tidligere olie- og benzinprisstigninger, der nu til dels er vendt. På grund af den 
høje energiintensitet, har den amerikanske økonomi været udsat for et større eksternt 
inflationschok end gennemsnittet i OECD, og dette har vist sig indenfor både den aktuelle 
inflation og kerneinflationen. Hvis vi forestiller os en stabilisering indenfor oliepriserne 
omkring de nuværende niveauer, er en mild økonomisk opbremsning måske nok til 
gradvist at genskabe prisstabiliteten i USA. 

I Japan har en tilbagevenden til prisstabilitet vist sig at tage længere tid og være 
mindre overbevisende end forventet. Hvis vi ser på BNP-deflatorer og 
forbrugerprisinflation, bortset fra fødevarer og energi, er deflationen endnu ikke forbi. 
Det er bekymrende, at der er risiko for, at den nominelle lønvækst fortager sig efter blot 
atten måneder i et let, positivt område. Selv om stærke fortjenester og eksportmarkeder 
fortsat vil styrke den japanske vækst, afhænger den i det mindste også af moderat støtte 
fra privat forbrug.  

I euro-området er der endelig kommet gang i aktiviteterne efter en række fejlslagne 
opsving. Det seneste fald i oliepriserne har drevet den aktuelle inflation tilbage til under 
2%-tærsklen og er også et velkomment tiltag til vækst. Til trods for den kommende 
momsstigning i Tyskland, som burde tilføre euro-området et mildt stagflatorisk chok i 
begyndelsen af 2007, er det centrale scenario for de næste to år en stabil vækst en del 
over det potentielle samt en let inflation i en sammenhæng, hvor underskuddet af den 
samlede efterspørgsel afvikles gradvist. 

Men en bæredygtig vækst i OECD afhænger ikke blot af balancen mellem den 
samlede efterspørgsel og udbud. Den kan også påvirkes af aktuelle 
betalingsbalanceuligheder eller sagt med andre ord af uligheder i fordelingen af den 
samlede efterspørgsel mellem de hjemlige og eksterne komponenter. 

Det er klart, at en opnåelse af pris- og produktionsstabilitet kræver makroøkonomiske 
politikker, der først skal genskabe balance i den samlede efterspørgsel og udbud. Men 
disse typer politik finder sine begrænsninger, når de skaber ubæredygtige, aktuelle 
betalingsbalanceuligheder. For at genskabe balance i den samlede efterspørgsel og udbud 
tidligere i dette årti, skulle den amerikanske politik udligne en svækket, ekstern 
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efterspørgsel, som til dels var resultatet af en anæmisk, hjemlig efterspørgsel i Europa og 
Japan, med en stærkere efterspørgsel hjemme. Udover en udvidet fiskal holdning, øgede 
en imødekommende monetær politik den hjemlige efterspørgsel, ikke mindst gennem 
højere aktivpriser og formueeffekter, som især er en stærk transmissionskanal, der løber 
gennem boligmarkederne. Denne boligkanal bidrog stærkt til at producere stabilitet i 
kølvandet på konjunkturnedgangen i 2001 men også til forringelse af det aktuelle 
amerikanske betalingsbalanceunderskud. Omvendt spiller den nu en vigtig rolle til 
genskabelse af balance både indenrigspolitisk og eksternt. Derfor bør et afkølende 
boligmarked ikke nødvendigvis være årsag til bekymring.  

Selv om boligmarkederne i de seneste år har spillet en vigtig rolle ved at støtte 
økonomisk aktivitet, har priserne i visse lande nu muligvis nået en ubæredygtig højde 
(især i USA, Danmark, Frankrig og Spanien), i det mindste i henhold til OECD 
Sekretariatets vurderinger. Når priskorrektioner starter, reducerer boligmarkederne derfor 
muligvis hastigheden i den økonomiske udvidelse, selv om økonomien stort set ikke er 
stærkt overophedet, og makroøkonomiske politikker kun er let restriktive. 

 Sådanne korrektioner bør - indenfor rimelige grænser - ikke være årsag til bekymring. 
Men historien viser, at det kan være svært at dæmme op for skarpe boligkorrektioner. 
Især, når økonomien som udgangspunkt er i ubalance med både overudvidede finansielle 
markeder og klart overophedede produktmarkeder. Men dette er ikke tilfældet i dag, 
hvilket antyder, at der muligvis er udsigt til en jævnere justering af den amerikanske 
økonomi. De seneste australske og britiske erfaringer – ganske vist hjulpet af favorable 
omstændigheder – indikerer rent faktisk, at det kan blive en blød landing for 
modstandsdygtige økonomier. 

I denne sammenhæng er det opmuntrende at bemærke, at det private forbrug i mange 
lande synes velforberedt til at håndtere konsekvenserne af en nedgang i boligmarkederne, 
som det er dokumenteret i det specielle kapitel vedlagt som bilag til dette Outlook. Det 
private forbrugs statusopgørelser er generelt sunde, og byrder så som betaling af renter og 
afdrag på gæld er stadig moderate, selv om nogle private forbrug med lave indkomster 
muligvis er overbelastede. 

Da modvind på boligmarkeder allerede påvirker den amerikanske økonomi og er i 
fare for at blive virkeliggjort andre steder, ville det hjælpe verdensøkonomien, at hjemlige 
udgifter og privat forbrug fuldt ud bliver fornyet der, hvor de har sakket bagud. Denne 
udfordring tager økonomier så som Tyskland og Japan nok gradvist imod, men 
perspektivet for det private forbrug forbliver noget skrøbeligt, og disse landes aktuelle 
betalingsbalanceoverskud ville fortsætte med at udvikle sig og overstige 5% af BNP i 
2008. Projekteringen antyder også, at udvidelsen af det kinesiske overskud ville mindskes. 
Som modvægt til disse tendenser, og det nye i dette Outlook, ville de aktuelle 
amerikanske betalingsbalanceuligheder ikke forværres, om end dette til dels ville skyldes 
det seneste fald i energipriserne. 

Med denne baggrund står centralbankerne overfor anderledes udfordringer. I USA 
kræves det, at man bibeholder den aktuelle restriktive holdning i endnu et stykke tid, hvis 
inflationen skal bringes tilbage til omkring 2%-tærsklen. I euro-området, hvor opsvinget 
forventes at vare ved, kan en bevægelse hen imod en måling af en monetær begrænsning 
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retfærdiggøres som en forsikring mod en inflationsrisiko, der vil presse nedad. I Japan bør 
en yderligere monetær stramning vente, indtil en total flyvefærdig deflationsudgang 
endelig virkeliggøres. 

Der gøres ikke tilstrækkeligt på den fiskale og strukturelle reformfront i de store 
OECD-lande. Selv om regeringer i dag synes meget mindre tilbøjelige til at bruge 
ekstrafortjenester fra skat end tidligere, med den bemærkelsesværdige undtagelse af 
Tyskland, drager de generelt ikke fordel af det gode, generelle, økonomiske perspektiv til 
at reducere de underliggende underskud. Desuden synes social sikring, sundhedssystem 
og arbejdsmarkedsreformer ikke at indgå højt oppe på den politiske dagsorden, og de 
protektionistiske pres lader til at stige. 

Ideelt skulle OECD-lande søge vækstorienterede kombinationer af politiske midler, 
hvor en solid fiskal konsolidering og strukturelle reformer på skift fremkalder mere 
imødekommende monetære forhold og stærkere investering. Men desværre synes den 
bedste fremgangsmåde stadig at ligge et stykke ude i fremtiden.   
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