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Nem sokkal ezelőttig az emelkedő olaj- és nyersanyagárak ellenére az OECD-térséget 

hosszantartó, inflációmentes növekedés jellemezte. A legfőbb OECD régiókban 
a kedvező trendek alapjául szolgáló tartós bérmérséklés egyaránt gondoskodott 
az árstabilitásról és a meredeken emelkedő profitokról, valamint jelentős munkahely-
teremtésről. 

Ez az egyenletes teljesítmény azonban az utóbbi időben némiképp megszakadt. 
Az Egyesült Államokban az inflációs nyomások és a munkaerőpiaci feszültségek jelei 
az utóbbi időben megsokasodtak, ugyanakkor a lakáspiaci befektetések – egy hosszú 
lakásépítési konjunktúrát követően – drasztikusan csökkentek. Az OECD térség egészét 
tekintve az általános túlhevülésnek azonban még mindig kevés jele tapasztalható. 
Az összkereslet és -kínálat nagyjából azonos, szemben a korábbi, a századfordulón 
jelentkező ciklikus csúccsal, amikor a keresleti nyomások sokkal erőteljesebbek voltak. 
Míg az Egyesült Államokban és Japánban az összkereslet némileg a trend fölött lehet, 
az euró-térségben a jelentős pangás fennmarad. 

Jelentősebb lassulás helyett a világgazdaság inkább a növekedés OECD térségen 
belüli újraegyensúlyozásával szembesül majd. Az utóbbi idő fejleményei csakugyan 
rámutatnak a ciklikus különbségek feloldódására, melyet az Egyesült Államokban 
és Japánban lelassult, míg Európában lendületet vett gazdasági aktivitás jellemez. 
Előretekintve, és figyelembe véve az Egyesült Államok és Japán látszólag enyhe kezdeti 
túlkeresletét, a lassulásnak ezekben az országokban továbbra is korlátozottnak kell lennie.  
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Az euró-térségben az utóbbi időszak számadatai, valamint az üzleti és fogyasztói bizalom 
egyaránt azt sugallják, hogy egy biztos fellendülés indulhat meg. Ezenkívül, Kínában, 
Indiában, Oroszországban és egyéb feltörekvő gazdaságokban a növekedés 
lendületességének fenn kell maradnia. Mindent egybevetve, a következő két év folyamán 
Japán és az euró-térség kissé a trend fölötti növekedést érhet el, míg 2007 folyamán 
az USA gazdasága – az utóbbi időben jellemző jelentős növekedési lassulást követően – 
fokozatosan visszatérhet teljesítőképessége szintjére. 

A növekedés újraegyensúlyozása e kezdeti fázisban azonban nem lenne elég erős 
ahhoz, hogy 2007-ben meggátoljon egy enyhe, rövid ideig tartó gyengülést az OECD-
térségben. Jövőre, az újbóli fellendülés előtt számos tényező – beleértve a szükséges 
németországi és olaszországi költségvetési konszolidációt – csökkentőleg hatna az euró-
térség tevékenységére. 

Az Egyesült Államokban tervezett „puha földetérés” arra utal, hogy a történelem nem 
ismétli önmagát. 2000-ben az összkereslet jelentősen felülmúlta a potenciális kínálatot, 
ami a gazdasági aktivitás erőteljes negatív kiigazítását tette szükségessé. A túlhevülés 
foka ma is mérsékeltnek tűnik, még az amerikai munkaerőpiaci feszültségek ellenére is, 
melyeknek fokozatosan csökkenniük kellene. A múlt nyár folyamán a maginflációban 
tapasztalt növekedés valójában nagyban köszönhető a múltbeli olaj- és benzinár-
emeléseknek, ami mostanára részben megfordult. Magas energiaigénye következtében 
az amerikai gazdaság erősebb külső inflációs sokknak volt kitéve, mint az OECD átlag, 
és ez megmutatkozott a fogyasztói árindexben és a maginflációban egyaránt. Az olajárak 
jelenlegi szint körüli stabilitását feltételezve, az Egyesült Államokban enyhe gazdasági 
lassulás is elegendő volna az árstabilitás fokozatos helyreállításához. 

Japánban az árstabilitáshoz való visszatérés a vártnál hosszadalmasabbnak és kevésbé 
biztosnak tűnik. A GDP deflátorokat és a fogyasztói árak inflációját nézve – 
az élelmiszer- és energiaárakat kivéve – a deflációnak még nincs vége. Némileg 
aggasztólag hat a tény, hogy a nominálbér-növekedésnél a csupán tizennyolc hónapnyi, 
enyhén pozitív tartományban töltött időszak után fennáll a fokozatos csökkenés veszélye. 
Jóllehet a komoly profitok és az exportpiacok továbbra is támogatólag hatnak a japán 
növekedésre, az utóbbi legalább mérsékelt szinten támaszkodik a háztartási kiadásokra is. 

Az euró-térségben a teljesítmény egy sor hamvában holt fellendülést követően végül 
megindulni látszik. Az utóbbi időben bekövetkezett olajárcsökkenés nemcsak a 2%-os 
küszöb alá vetette vissza a fogyasztói árindexet, de a növekedés szempontjából is 
előnyös. A Németországban küszöbön álló ÁFA-emelés ellenére, mely vélhetően enyhe 
stagflációs sokkot gyakorol majd 2007 elején az euró-térségre; az elkövetkezendő két év 
központi forgatókönyve stabil – kissé potenciál fölötti – növekedést és enyhe inflációt 
jelez előre egy olyan környezetben, ahol az összkereslet hiánya fokozatosan eltűnik. 

Az OECD-ben a fenntartható növekedés azonban nem csupán az összkereslet 
és -kínálat közötti viszonytól függ. A folyó fizetési mérleg egyensúlyhiánya, vagy más 
szóval, az összkereslet belföldi és külföldi összetevőinek megoszlási egyensúlyhiánya is 
befolyásolhatja azt. 
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Egyértelmű, hogy az ár- és teljesítmény-stabilitás elérése azt követeli meg 
a makroökonómiai politikától, hogy mindenekelőtt egyensúlyba hozza az összkeresletet 
az összkínálattal. Az ilyen célú politika azonban saját korlátaiba ütközik, amikor 
fenntarthatatlan folyó fizetési mérleg egyensúlyhiányokat idéz elő. Az összkereslet 
és -kínálat egyensúlyba hozására az évtized elején az USA politikájának erősebb hazai 
kereslettel kellett ellensúlyoznia a gyengülő külső keresletet, mely részben a vérszegény 
európai és japán belső kereslethez vezetett. Az expanzív költségvetési helyzet mellett 
a monetáris politika alkalmazkodása felélénkítette a belföldi keresletet, nem kis 
mértékben a magasabb eszközárak és vagyonhatások révén, amely egy különösen erős, 
a lakáspiacokon keresztül működő átviteli csatorna. A 2001. évi recesszió utóhatásaként 
a lakáspiac mint csatorna számottevően hozzájárult a teljesítmény stabilizálásához 
éppúgy, mint az USA folyó fizetési mérleghiányának romlásához. Ezzel szemben, 
e csatorna most lényeges újraegyensúlyozó szerepet játszik hazai és külső viszonylatban 
egyaránt. A lanyhuló lakáspiac tehát nem szükségszerűen ad aggodalomra okot. 

Habár az utóbbi években a lakáspiacok fontos szerepet játszottak a gazdasági aktivitás 
támogatásában, az árak mára egyes országokban (nevezetesen az Egyesült Államokban, 
Dániában, Franciaországban és Spanyolországban) tarthatatlan magasságokba szöktek fel, 
legalábbis az OECD titkárság becslései szerint. Az árkorrekciók megvalósulásával 
a lakáspiacok talán csökkenthetik a gazdasági bővülés sebességét; jóllehet a gazdaság 
általában nem igen túlfűtött, és a makroökonómiai politikák csak enyhén korlátozóak. 

Bizonyos határokon belül ezeknek a korrekcióknak nem kellene aggodalomra okot 
adniuk. A történelem azonban arra enged következtetni, hogy az éles lakáspiaci 
korrekciókat esetenként nehéz kordában tartani. Ez különösen akkor van így, amikor 
kiindulópontként a gazdaság rossz állapotban van; túlburjánzott pénzügyi piacok 
és nyilvánvalóan túlfűtött termékpiacok jellemzik. Ma viszont nem ez a helyzet, 
tekintettel arra, hogy az USA gazdasága vonatkozásában kilátásba kerülhet 
egy egyenletesebb kiigazítás. A közelmúltbéli – kétségkívül kedvező körülmények által 
segített – ausztrál és egyesült királysági tapasztalatok ténylegesen arra utalnak, hogy 
a rugalmas gazdaságok számára lehet puha a földetérés. 

E tekintetben vigaszt nyújthat az a tény, hogy a háztartások számos országban jól 
felkészültnek tűnnek ahhoz, hogy megbírkózzanak a lakáspiacok visszaesésének 
következményeivel, a jelen Kitekintéshez csatolt külön fejezetben dokumentáltaknak 
megfelelően. A háztartások mérlege általánosságban fizetőképes, és az adósság-szolgálati 
terhek még mindig mérsékeltek, bár egyes alacsony jövedelmű háztartások túlléphették 
a határt. 

Mivel a lakáspiac ellenszele már megcsapta az amerikai gazdaságot, és fennáll 
a veszélye, hogy máshol is érzékelhetővé válik, segítené a világgazdaságot, ha a hazai 
és háztartási kiadások teljesen új erőre kapnának ott is, ahol elmaradoztak. Fokozatosan 
szembesülnek majd ezzel a kihívással olyan gazdaságok, mint például Németország vagy 
Japán, a háztartási kiadásokra vonatkozó kilátás viszont némiképp törékeny marad, 
és ezen országok folyó fizetési mérlegtöbblete tovább gyarapszik majd, 2008-ra pedig 
meghaladja a GDP 5%-át. Az előrejelzés arra is utal, hogy a kínai többlet bővülése 
lassulni fog. E trendek ellenpólusaként, és egyben a jelen Kitekintés, újfajta 
jellemzőjeként, az amerikai folyó fizetési mérleg egyensúlyhiányának romlása megáll 
majd, jóllehet részben a közelmúltbéli energiaár-csökkenésnek köszönhetően. 
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A központi bankok különböző kihívásokkal szembesülnek ezen a színtéren. 
Az Egyesült Államokban az infláció 2% körüli értékre való visszaterelése bizonyos ideig 
megkövetelheti a jelenlegi korlátozások fenntartását. Az euró-térségben, ahol 
a fellendülés várhatóan fennmarad, a monetáris korlátozó intézkedés felé irányuló 
elmozdulás indokolt lehet, mint az inflációs nyomás kockázatával szembeni teljeskörű 
biztosítás. Japánban egészen addig várni kell még a további monetáris szigorításokkal, 
amíg végül teljesen meg nem valósul a deflációból való kilépés. 

A nagy OECD-országok nem tesznek eleget a költségvetési és strukturális reform 
frontján. Bár úgy tűnik, hogy napjainkban a kormányok sokkal kevésbé hajlanak 
a váratlan adóbevételek elköltésére, mint a múltban – Németország említést érdemlő 
kivételével – általában mégsem használják ki a mögöttes deficitek csökkentésére 
kínálkozó kedvező, átfogó gazdasági lehetőséget. Ezenkívül, a társadalombiztosítás, 
az egészségügyi rendszer és a munkaerőpiaci reformok látszólag nem foglalnak el előkelő 
helyet a politikai napirendi pontok között, valamint a protekcionista nyomás egyre nőni 
látszik. 

Ideális esetben az OECD országok növekedésorientált politika-mixeket keresnek, 
ahol a megalapozott költségvetési konszolidáció és a strukturális reformok sokkal 
alkalmazkodóbb monetáris körülményeket és erősebb befektetéseket szülnek. Sajnálatos 
módon azonban a legjobb gyakorlat még kissé távolinak tűnik. 
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