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PÄÄKIRJOITUS 
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Aivan viime aikoihin asti OECD-alueella päästiin nauttimaan pitkästä kasvusta ilman 
inflaatiota huolimatta öljynhinnan ja hyödykkeiden hintojen noususta. Näiden suotuisien 
trendien takana on palkkojen maltillinen nousu, hintavakaus sekä yritysten voimakkaasti 
nousseet voitot ja työpaikkojen määrän nopea kasvu OECD-pääalueilla. 

Viime aikoina tähän tasaiseen kehitykseen on kuitenkin tullut häiriöitä. 
Yhdysvalloissa on ollut inflaatiopaineita, työmarkkinat ovat kiristyneet ja investoinnit 
asuntoihin ovat laskeneet jyrkästi pitkän asuntotuotantobuumin jälkeen. Kokonaisuutta 
tarkasteltaessa OECD-alueella on kuitenkin vain vähän merkkejä talouden yleisestä 
ylikuumenemisesta. Kysyntä ja tarjonta ovat laajasti ottaen tasapainossa toisin kuin 
edellisessä suhdannehuipussa vuosituhannen vaihteessa, kun kysyntäpaineet olivat 
huomattavasti suuremmat. Vaikka Yhdysvalloissa ja Japanissa yleinen kysyntätaso 
saattaakin olla hieman trenditasoa ylempänä, euroalueella on edelleen merkittävää 
löysyyttä. 

Maailmantaloudella voi olla edessään kasvun tasapainottuminen OECD-alueilla 
varsinaisen talouden hidastumisen sijaan. Viimeaikaiset kehityskulut ovat antaneet 
viitteitä syklisten erojen tasoittumisesta. Taloudellinen toimeliaisuus on hidastunut 
Yhdysvalloissa ja Japanissa ja vastaavasti kiihtynyt Euroopassa. Näiden maiden talouden 
hidastumisen pitäisi olla hyvin hallinnassa, kun otetaan huomioon näennäisen lievä 
ylikysyntä Yhdysvalloissa ja Japanissa. Euroalueelta viime aikoina saadut kovat luvut 
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sekä yritysten ja kuluttajien hyvä luottamus antavat viitteitä siitä, että meneillään voi olla 
vahva nousu. Lisäksi kasvu pysynee vahvana Kiinassa, Intiassa, Venäjällä ja muilla 
kehittyvillä talousalueilla. Kaiken kaikkiaan Japani ja euroalue kasvanevat seuraavien 
kahden vuoden aikana hieman trendiä nopeammin. Yhdysvalloissa kasvun uskotaan 
palautuvan progressiivisesti potentiaaliinsa vuoden 2007 aikana viimeaikaisen nopean 
hidastumisen jälkeen. 

Alkuvaiheessa tämä kasvun tasapainottuminen ei ole kuitenkaan riittävän vahvaa 
estääkseen lievän ja lyhytkestoisen heikkenemisen vuonna 2007 OECD-alueella. Itse 
asiassa monet eri tekijät, kuten Saksan ja Italian julkisen talouden tasapainotustarve, 
hidastavat euroalueen taloutta ensi vuonna ennen kuin se kiihtyy taas uudelleen ensi 
vuonna.  

Yhdysvaltoihin ennustettu "pehmeä lasku" antaa olettaa, ettei historia toista itseään 
tällä kertaa. Vuonna 2000 kokonaiskysyntä ylitti selvästi tarjonnan, joten tarvittiin vahva 
taloudellisen toimeliaisuuden korjausliike alaspäin. Tällä hetkellä ylikuumenemisen 
merkit näyttävät edelleen lieviltä huolimatta siitä, että Yhdysvaltain työmarkkinoilla on 
jonkin verran kireyttä. Kireyden pitäisi poistua progressiivisesti. Itse asiassa viime kesänä 
nähty pohjainflaation nousu oli suurelta osin öljyn ja bensiinin hinnan nousun syytä, ja 
tilanne on nyt osittain korjaantunut. Koska Yhdysvaltain talous on hyvin 
energiaintensiivinen, se koki vahvemman ulkoisen inflaatioshokin kuin OECD-maat 
keskimäärin, mikä on näkynyt sekä kuluttajahinta- että pohjainflaation nousuna. Jos öljyn 
hinnan oletetaan vakautuvan nykyiselle tasolleen, lievä talouden hidastuminen voi riittää 
palauttamaan hintavakauden progressiivisesti Yhdysvalloissa. 

Japanissa paluu hintavakaustilanteeseen on osoittautunut pitkäkestoisemmaksi ja 
vaikeammaksi prosessiksi kuin mitä on oletettu. Kun katsotaan GDP-deflaatiotekijöitä ja 
kuluttahintainflaatiota, elintarvikkeet ja energia pois lukien, deflaatio ei ole vielä ohi. 
Jonkin verran huolta tuo se, että nimellispalkkojen kehitys saattaa jälleen kiihtyä oltuaan 
vain 18 kuukauden lievästi positiivisella alueella. Vaikka yritysten vahvat tulokset ja 
vahvat vientimarkkinat ovatkin Japanin talouden perustekijöitä, Japanin talous nojaa 
edelleen ainakin jonkin verran kotitalouskysyntään.  

Euroalueella talous on viimeinkin päässyt nousuvauhtiin monen keskeytyneen 
toipumisen jälkeen. Öljyn hinnan viimeaikainen lasku on tuonut kuluttahintainflaation 
takaisin alle 2 %:n rajan, mikä tukee myös kasvua. Saksan ALV-kannan nosto voi tuoda 
lievän stagnaation euroalueella vuoden 2007 alussa, mutta perusteemana seuraavien 
kahden vuoden ajan on edelleen vakaa kasvu, joka on hieman potentiaalia vahvempaa ja 
lievä inflaatio tilanteessa, jossa kulutuskysyntä on pääsemässä vauhtiin. 

OECD-alueen kestävä kasvu ei perustu kuitenkaan pelkästään kysynnän ja tarjonnan 
tasapainoon. Siihen voivat vaikuttaa myös nykyiset talouden epätasapainotilanteet eli 
kysynnän jakaantumisen epätasapaino kotimaisten ja ulkoisten komponenttien välillä. 

Hinta- ja tuotantovakauden saavuttaminen edellyttää selvästi makrotaloudellisia 
toimia, joilla tasapainotetaan ensin tarjonta- ja kysyntätilanne. Tällaisen politiikan rajana 
on kuitenkin kohta, jossa se luo kestämättömän valuuttaepätasapainotilanteen. Kysynnän 
ja tarjonnan tasapainottaminen aiemmin tällä vuosikymmenellä edellytti Yhdysvaltain 
politiikalta heikentyneen ulkoisen kysynnän vaikutuksen torjumista. Syinä olivat osittain 
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aneeminen kotimainen kysyntä Euroopassa ja Japanissa sekä Yhdysvaltain oma vahvempi 
kysyntä. Rahapolitiikan muuttaminen lisäsi kotimaista kysyntää eikä vähiten 
korkeampien pääomavarallisuuslajien hintojen muodossa, josta asuntomarkkinat olivat 
hyvä esimerkki. Asuntomarkkinat olivat vahvasti mukana tuotannon tasapainottamisessa 
vuoden 2001 laman jälkimainingeissa, mutta ne myös pahensivat Yhdysvaltain 
valuuttavajetta. Tällä kertaa asuntomarkkinoilla on tärkeä tasapainottava rooli sekä 
kotimaassa että ulkoisesti. Tästä syystä asuntomarkkinoiden viilentymisen ei tarvitse 
välttämättä olla suuri huolenaihe.  

Vaikka asuntomarkkinoilla onkin viime vuosina ollut tärkeä rooli taloudellisen 
toimeliaisuuden tukemisessa, hinnat ovat saattaneet saavuttaa kestämättömän korkean 
tason tietyissä maissa (etenkin Yhdysvalloissa, Tanskassa, Ranskassa ja Espanjassa) 
OECD:n sihteeristön arvioiden mukaan. Kun koetaan hintojen korjausliike, 
asuntomarkkinat voivat hidastaa talouden kasvua, vaikkei talous sinällään olekaan 
ylikuumentumassa ja makrotaloudelliset toimet vain lievästi rajoittavia. 

 Tällaiset korjausliikkeet eivät siis ole huolenaihe, kunhan korjausliikkeet pysyvät 
tietyissä rajoissa. Historia on kuitenkin osoittanut, että asuntojen hintojen voimakasta 
korjausliikettä voi olla vaikea rajoittaa. Tilanne on tällainen etenkin silloin, kun 
lähtökohtana on se, että rahoitusmarkkinat ovat ylilaajentuneet ja tuotemarkkinat selvästi 
ylikuumentuneet. Tällä kertaa tilanne ei kuitenkaan ole tämä, joten Yhdysvaltain 
taloudessa voidaan kokea tasaisempi korjausliike. Australiasta ja Isosta-Britanniasta 
viime aikoina saadut kokemukset osoittavat, että kestävissä talouksissa laskeutumiset 
voivat olla pehmeitä. Näissä maissa olosuhteet olivat kuitenkin suotuisat pehmeälle 
laskulle. 

Tässä suhteessa on huojentavaa tietää, että monissa maissa kotitaloudet näyttävät 
olevan varautuneet hyvin asuntomarkkinoiden käänteeseen, mikä on dokumentoitu tämän 
Katsauksen erillisessä luvussa. Kotitalouksien taloustilanne on yleisesti ottaen hyvä ja 
velkataakka kestettävissä, vaikkakin joissakin pienituloisissa talouksissa voidaan olla jo 
velanmaksukyvyn äärirajoilla. 

Asuntomarkkinoiden jäähtyminen vaikuttaa jo Yhdysvaltain talouteen ja sama tilanne 
voi pian toistua kaikkialla. Maailmantaloutta auttaisi se, että kotimainen ja kotitalouksien 
kysyntä toipuisi alueilla, joilla se on ollut jäljessä. Tähän haasteeseen voidaan vastata 
progressiivisesti Saksan ja Japanin tapaisissa talouksissa, mutta kotitalouksien 
rahankäytön näkymät ovat edelleen jonkin verran hauraita ja näiden maiden 
valuuttaylijäämä jatkaisi kasvuaan ylittäen 5 % GDP:stä vuoteen 2008 mennessä. 
Ennustuksen mukaan myös Kiinan ylijäämän kasvu hidastuisi. Vastakohtana näille 
trendeille Yhdysvaltain vajeiden paheneminen pysähtyisi johtuen osittain energian hinnan 
laskusta. 

Tätä taustaa vasten keskuspankeilla on edessään eri haasteita. Jotta Yhdysvaltain 
inflaatio saadaan takaisin noin 2 prosenttiin, tämänhetkinen tiukka linja voidaan joutua 
pitämään vielä jonkin aikaa. Euroalueella toipumisen odotetaan olevan kestävällä 
pohjalla, joten rahapolitiikan kiristäminen voi olla perusteltua, jotta inflaatiopaineilta 
voidaan suojautua. Japanissa rahapolitiikan kiristämistä on syytä lykätä, kunnes 
deflaatiosta on päästy kokonaan. 
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Suuret OECD-maat eivät tee riittävästi talous- ja rakennemuutosten kohdalla. Vaikka 
hallitukset eivät enää käytäkään hyviä verokertymiä niin paljon kuin ennen, hyvää 
taloustilannetta ei yleisesti hyödynnetä vajeiden poistamiseen. Saksa on tästä kuitenkin 
selvä poikkeus. Sosiaaliturvan, terveydenhuollon ja työmarkkinoiden uudistukset eivät 
näytä olevan poliittisten ohjelmien pääosissa, ja protektionismin paine on nostamassa 
päätään. 

Ihannetilanteessa OECD-maiden tulisi pyrkiä kasvua tukeviin poliittisiin ohjelmiin, 
joissa julkisen talouden vahvistaminen ja rakenneuudistukset johtavat parantuneisiin 
toimintaedellytyksiin ja investointitason nousuun. Valitettavasti parhaita käytäntöjä ei 
olla toteuttamassa.   
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