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Μέχρι πρόσφατα η ζώνη του ΟΟΣΑ απολάµβανε µια παρατεταµένη περίοδο µη 
πληθωριστικής ανάπτυξης, παρά την αύξηση των τιµών του πετρελαίου και των βασικών 
προϊόντων. Οι ευνοϊκές αυτές τάσεις βασίζονταν στην έµµονη συγκράτηση των µισθών, 
που τροφοδοτούσε τη σταθερότητα των τιµών και την ισχυρή αύξηση των κερδών, 
καθώς και τη δυναµική δηµιουργία θέσεων εργασίας στις κύριες περιφέρειες του ΟΟΣΑ. 

Πρόσφατα, εντούτοις, οι οµαλές αυτές συνθήκες διαταράχθηκαν κάπως. Στις 
Ηνωµένες Πολιτείες συσσωρεύτηκαν πρόσφατα ενδείξεις πληθωριστικών πιέσεων και 
εντάσεων στην αγορά εργασίας, ενώ οι επενδύσεις σε κατοικίες µειώθηκαν κατακόρυφα, 
έπειτα από τη µακρόχρονη οικοδοµική έξαρση. Εντούτοις, στον ΟΟΣΑ ως σύνολο 
εξακολουθούν να υπάρχουν µερικές ενδείξεις γενικής υπερθέρµανσης. Η συνολική 
ζήτηση και η συνολική προσφορά γενικά συµβαδίζουν, σε αντίθεση µε την προηγούµενη 
κυκλική αιχµή στα τέλη του αιώνα, όταν οι πιέσεις από την πλευρά της ζήτησης ήταν 
πολύ πιο ισχυρές. Ενώ στις Ηνωµένες Πολιτείες και την Ιαπωνία η συνολική ζήτηση 
µπορεί να είναι κάπως υψηλότερη της γενικής τάσης, στη ζώνη του ευρώ παραµένει 
ιδιαίτερα χαµηλή. 
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Ενδεχοµένως η παγκόσµια οικονοµία να µη βρίσκεται αντιµέτωπη µε µια σοβαρή 
επιβράδυνση, αλλά µε την εξισορρόπηση της ανάπτυξης κατά µήκος των περιφερειών 
του ΟΟΣΑ. Πράγµατι, οι πρόσφατες εξελίξεις δείχνουν την αναπροσαρµογή των 
κυκλικών διαφορών, καθώς η δραστηριότητα επιβραδύνθηκε στις Ηνωµένες Πολιτείες 
και την Ιαπωνία και επιταχύνθηκε στην Ευρώπη. Μακροπρόθεσµα και δεδοµένης της 
φαινοµενικά ήπιας αρχικής υπερβάλλουσας ζήτησης στις Ηνωµένες Πολιτείες και την 
Ιαπωνία, η επιβράδυνση στις χώρες αυτές πρέπει να παραµείνει περιορισµένη. Στη ζώνη 
του ευρώ, τα πρόσφατα στατιστικά δεδοµένα και η εµπιστοσύνη των επιχειρήσεων και 
των καταναλωτών υποδηλώνουν την πιθανή απαρχή της ανοδικής φάσης του 
οικονοµικού κύκλου. Επιπλέον, η ανάπτυξη θα παραµείνει ισχυρή στην Κίνα, την Ινδία, 
τη Ρωσία και σε άλλες αναδυόµενες οικονοµίες. Εν ολίγοις, η οικονοµία στην Ιαπωνία 
και τη ζώνη του ευρώ αναµένεται να επεκταθεί µε ρυθµό ελαφρώς υψηλότερο της 
γενικής τάσης κατά τα επόµενα δύο έτη, ενώ οι ΗΠΑ, µετά την πρόσφατη απότοµη 
επιβράδυνση της δραστηριότητας, θα επιστρέψουν βαθµιαία στο δυνητικό ρυθµό 
ανάπτυξης κατά το 2007. 

Στο αρχικό της στάδιο, εντούτοις, αυτή η εξισορρόπηση της ανάπτυξης δε θα είναι 
αρκετά ισχυρή για να εµποδίσει την ήπια και βραχύβια εξασθένηση κατά το 2007 στη 
ζώνη του ΟΟΣΑ. Πράγµατι, διάφοροι παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένης της 
απαραίτητης δηµοσιονοµικής εξυγίανσης στη Γερµανία και την Ιταλία, θα περιστείλουν 
τη δραστηριότητα στη ζώνη ευρώ, πριν αυτή επιταχυνθεί εκ νέου.  

Η προβλεπόµενη «οµαλή προσγείωση» στις Ηνωµένες Πολιτείες υποδηλώνει ότι η 
ιστορία δε θα επαναληφθεί. Το 2000 η συνολική ζήτηση υπερέβαινε κατά πολύ τη 
δυνητική προσφορά µειώνοντας σηµαντικά τη δραστηριότητα. Σήµερα, ο βαθµός 
υπερθέρµανσης παραµένει µέτριος, µολονότι συνεχίζουν να υφίστανται κάποιες εντάσεις 
στις αγορές εργασίας των ΗΠΑ, που όµως θα υποχωρήσουν βαθµιαία. Πράγµατι, η 
αύξηση του δοµικού πληθωρισµού κατά το προηγούµενο καλοκαίρι όφειλε πολλά στις 
περασµένες απότοµες αυξήσεις των τιµών του πετρελαίου και της βενζίνης, οι οποίες 
σήµερα έχουν εν µέρει οπισθοχωρήσει. Λόγω της υψηλής ενεργειακής της έντασης, η 
αµερικανική οικονοµία εκτέθηκε σε ισχυρότερο εξωτερικό πληθωριστικό κλυδωνισµό 
απ’ ότι ο µέσος όρος του ΟΟΣΑ, γεγονός που φάνηκε τόσο στο συνολικό όσο και στο 
δοµικό πληθωρισµό. Υποθέτοντας ότι οι τιµές του πετρελαίου θα σταθεροποιηθούν στα 
σηµερινά περίπου επίπεδα, η ήπια επιβράδυνση της οικονοµίας ενδεχοµένως να είναι 
επαρκής για τη βαθµιαία αποκατάσταση της σταθερότητας των τιµών στις Ηνωµένες 
Πολιτείες. 

Στην Ιαπωνία, η πορεία προς τη σταθερότητα των τιµών αποδεικνύεται πιο 
µακροχρόνια και λιγότερο σίγουρη απ’ όσο αναµενόταν. Η εξέταση των 
αποπληθωριστών του ΑΕΠ και του πληθωρισµού βάσει του δείκτη τιµών καταναλωτή 
(εκτός των τροφίµων και της ενέργειας) δείχνει ότι ο αποπληθωρισµός δεν έχει ακόµα 
εξαλειφθεί. Είναι κάπως ανησυχητικό το γεγονός ότι η αύξηση των ονοµαστικών µισθών 
πιθανόν να κινδυνεύει να συρρικνωθεί ύστερα από 18 µόνο µήνες ήπιας θετικής πορείας. 
Μολονότι τα ισχυρά κέρδη και οι αγορές εξαγωγών θα συνεχίσουν να στηρίζουν την 
ιαπωνική ανάπτυξη, τούτη βασίζεται επίσης στην τουλάχιστον µέτρια στήριξη από τις 
δαπάνες των νοικοκυριών.  
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Στη ζώνη του ευρώ η δραστηριότητα επιτέλους απογειώθηκε, έπειτα από µια σειρά 
αποτυχηµένων περιπτώσεων ανάκαµψης. Η πρόσφατη µείωση των τιµών του πετρελαίου 
ώθησε το συνολικό πληθωρισµό κάτω από το όριο του 2% και είναι επίσης ευπρόσδεκτη 
για την ανάπτυξη. Παρά την επικείµενη αύξηση του ΦΠΑ στη Γερµανία, που αναµένεται 
να µεταδώσει έναν ήπιο στασιµοπληθωριστικό κλυδωνισµό στη ζώνη του ευρώ στις 
αρχές του 2007, το κεντρικό σενάριο για τα επόµενα δύο χρόνια προβλέπει σταθερό 
ρυθµό ανάπτυξης, ως ένα βαθµό υψηλότερο του δυνητικού, καθώς και ήπιο πληθωρισµό 
δεδοµένου ότι η συνολική ζήτηση βαθµιαία αποκαθίσταται. 

Όµως η βιώσιµη ανάπτυξη στον ΟΟΣΑ δε βασίζεται µόνο στην ισορροπία µεταξύ 
συνολικής ζήτησης και προσφοράς. Επηρεάζεται επίσης από τις τρέχουσες ανισορροπίες 
του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών ή, µε άλλα λόγια, από τις ανισορροπίες στην 
κατανοµή της συνολικής ζήτησης µεταξύ των εγχώριων και των εξωτερικών συνιστωσών 
της. 

Σαφώς, η επίτευξη της σταθερότητας των τιµών και της παραγωγής απαιτεί την 
εξισορρόπηση της συνολικής προσφοράς και της ζήτησης από τις µακροοικονοµικές 
πολιτικές. Όµως οι πολιτικές που επιδιώκουν το σκοπό αυτό φτάνουν στα όριά τους, όταν 
παράγουν δυσβάσταχτες ανισορροπίες στα ισοζύγια τρεχουσών συναλλαγών. Στις αρχές 
της δεκαετίας, η πολιτική των ΗΠΑ για να εξισορροπήσει τη συνολική ζήτηση και την 
προσφορά έπρεπε να αντισταθµίσει την εξασθένιση της εξωτερικής ζήτησης, που 
απέρρεε εν µέρει από την αναιµική εγχώρια ζήτηση στην Ευρώπη και την Ιαπωνία, µε 
την ενίσχυση της εγχώριας ζήτησης. Πέρα από την επεκτατική δηµοσιονοµική θέση, η 
χαλαρή νοµισµατική πολιτική ώθησε την εγχώρια ζήτηση, κυρίως µέσω των επιδράσεων 
των υψηλότερων τιµών των περιουσιακών στοιχείων και του πλούτου, που αποτελούν 
ισχυρό δίαυλο µετάδοσης, ο οποίος διατρέχει τις στεγαστικές αγορές. Ο δίαυλος αυτός 
συνέβαλε σηµαντικά στη σταθεροποίηση της παραγωγής µετά την ύφεση του 2001, αλλά 
και επίσης στην επιδείνωση του ελλείµµατος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών των 
ΗΠΑ. Αντίθετα, σήµερα διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην αποκατάσταση της 
ισορροπίας, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Ως εκ τούτου, το γεγονός ότι η 
στεγαστική αγορά αποθερµαίνεται, δε θα πρέπει αναγκαστικά να προκαλεί ανησυχία.  

Μολονότι τα τελευταία χρόνια οι στεγαστικές αγορές διαδραµάτισαν σηµαντικό ρόλο 
στη στήριξη της οικονοµικής δραστηριότητας, οι τιµές πιθανόν να έχουν φτάσει σε 
δυσβάσταχτο ύψος σε ορισµένες χώρες (κυρίως στις Ηνωµένες Πολιτείες, τη ∆ανία, τη 
Γαλλία και την Ισπανία), σύµφωνα τουλάχιστον µε τους υπολογισµούς της Γραµµατείας 
του ΟΟΣΑ. Όταν οι διορθώσεις των τιµών εδραιωθούν, οι στεγαστικές αγορές θα 
µπορέσουν έτσι να µειώσουν τo ρυθµό της οικονοµικής επέκτασης, παρά το γεγονός ότι 
η οικονοµία γενικότερα δεν υπερθερµαίνεται σηµαντικά και ότι οι µακροοικονοµικές 
πολιτικές είναι µόνο ελαφρώς περιοριστικές. 

Μέσα σε όρια, οι διορθώσεις αυτές δε θα πρέπει να αποτελούν αιτία ανησυχίας. 
Εντούτοις, η ιστορία υποδεικνύει ότι οι απότοµες διορθώσεις στο στεγαστικό τοµέα 
µπορεί να είναι δύσκολο να παραµείνουν υπό έλεγχο. Τούτο συµβαίνει ιδιαίτερα όταν 
από την αρχή η οικονοµία δε λειτουργεί εύρυθµα, αλλά χαρακτηρίζεται από 
υπερχρεωµένες χρηµατοπιστωτικές αγορές και από σαφώς υπερθερµασµένες αγορές 
προϊόντων. Σήµερα, εντούτοις, τούτο δεν ισχύει υποδηλώνοντας την πιθανότητα µιας 
οµαλότερης προσαρµογής για την οικονοµία των ΗΠΑ. Οι πρόσφατες εµπειρίες της 
Αυστραλίας και του ΗΒ, που οµολογουµένως βοηθήθηκαν από τις ευνοϊκές συνθήκες, 
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πράγµατι υποδεικνύουν ότι η προσγείωση µπορεί να είναι οµαλή για τις ανθεκτικές 
οικονοµίες. 

Απ’ αυτήν την άποψη, είναι παρηγορητικό ότι σε πολλές χώρες τα νοικοκυριά 
φαίνεται ότι έχουν προετοιµαστεί καλά, για να αντιµετωπίσουν τις συνέπειες µιας ύφεσης 
των στεγαστικών αγορών, όπως τεκµηριώνεται σε ειδικό κεφάλαιο που προσαρτάται σε 
αυτές τις «Προοπτικές». Οι ισολογισµοί των νοικοκυριών είναι γενικά υγιείς και το 
κόστος εξυπηρέτησης χρεών παραµένει µέτριο, µολονότι µερικά νοικοκυριά µε χαµηλό 
εισόδηµα πιθανόν να είναι ιδιαίτερα βεβαρηµένα. 

Καθώς οι αντίθετοι «στεγαστικοί» άνεµοι επηρεάζουν ήδη την οικονοµία των ΗΠΑ 
και εγκυµονεί ο κίνδυνος να φυσήξουν και αλλού, η πλήρης ανάκαµψη της εγχώριας 
κατανάλωσης και της κατανάλωσης των νοικοκυριών θα βοηθούσε την παγκόσµια 
οικονοµία. Οι οικονοµίες όπως αυτή της Γερµανίας και της Ιαπωνίας ενδεχοµένως να 
αντιµετωπίσουν προοδευτικά την εν λόγω πρόκληση, όµως οι προοπτικές για τις δαπάνες 
των νοικοκυριών παραµένουν κάπως αβέβαιες και τα πλεονάσµατα του ισοζυγίου 
τρεχουσών συναλλαγών των χωρών αυτών θα συνεχίσουν να αυξάνονται, υπερβαίνοντας 
το 5% του ΑΕΠ έως το 2008. Η προβολή αυτή επίσης υποδηλώνει ότι η διεύρυνση του 
πλεονάσµατος της Κίνας θα επιβραδυνθεί. Ως συµπλήρωµα σε αυτές τις τάσεις, αλλά και 
νέο στοιχείο των «Προοπτικών» αυτών, οι ανισορροπίες του ισοζυγίου τρεχουσών 
συναλλαγών των ΗΠΑ θα παύσουν να επιδεινώνονται, αν και εν µέρει λόγω της 
πρόσφατης µείωσης των ενεργειακών τιµών. 

Υπό αυτές τις συνθήκες, οι κεντρικές τράπεζες βρίσκονται αντιµέτωπες µε 
διαφορετικές προκλήσεις. Στις Ηνωµένες Πολιτείες η επαναφορά του πληθωρισµού στο 
2% περίπου πιθανόν να απαιτήσει τη διατήρηση της τρέχουσας περιοριστικής θέσης για 
κάποιο διάστηµα. Στη ζώνη του ευρώ, όπου η ανάκαµψη αναµένεται να διαρκέσει, η 
άσκηση µιας πιο περιοριστικής νοµισµατικής πολιτικής πιθανόν να δικαιολογείται, ως 
ασφάλεια ενάντια στον κίνδυνο πληθωριστικής πίεσης αργότερα. Στην Ιαπωνία η 
περαιτέρω νοµισµατική σύσφιξη θα πρέπει να περιµένει µέχρι την πλήρη έξοδο από τον 
αποπληθωρισµό. 

Όσον αφορά τη δηµοσιονοµική και διαρθρωτική µεταρρύθµιση, δεν έχουν γίνει 
αρκετά στις µεγάλες χώρες του ΟΟΣΑ. Μολονότι σήµερα οι κυβερνήσεις φαίνονται 
λιγότερο διατεθειµένες να δαπανήσουν τα απρόσµενα φορολογικά κέρδη σε σχέση µε το 
παρελθόν, γενικά δεν επωφελούνται των καλών συνολικών οικονοµικών προοπτικών για 
να µειώσουν τα υφιστάµενα ελλείµµατα, µε αξιοσηµείωτη εξαίρεση τη Γερµανία. 
Επιπλέον, η µεταρρύθµιση των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης και υγείας και των 
αγορών εργασίας δεν εµφανίζεται στην κορυφή της πολιτικής ηµερήσιας διάταξης, ενώ 
παράλληλα φαίνεται ότι η λήψη προστατευτικών µέτρων αυξάνεται. 

Στην ιδανική περίπτωση, οι χώρες του ΟΟΣΑ θα χάραζαν ένα µείγµα πολιτικών που 
να προσανατολίζεται στην ανάπτυξη, όπου η ισχυρή δηµοσιονοµική εξυγίανση και οι 
διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις θα επέφεραν µε τη σειρά τους πιο χαλαρές νοµισµατικές 
συνθήκες και ισχυρότερες επενδύσεις. ∆υστυχώς, εντούτοις, η εφαρµογή βέλτιστων 
πρακτικών δεν έχει ακόµα δροµολογηθεί. 
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