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Þangað til fyrir skömmu naut OECD svæðið langvarandi tímabils vaxtar með engri 

verðbólgu þrátt fyrir hækkandi olíu- og vöruverð. Grundvöllur þessarar hagstæðu leitni, 
viðvarandi hófleg laun, sá bæði fyrir verðstöðugleika og sívaxandi hagnaði sem og öflugri 
atvinnusköpun á aðalsvæðum OECD.  

Þessi snurðulausa frammistaða hefur engu að síður orðið fyrir nokkurri truflun að 
undanförnu. Í Bandaríkjunum hafa að undanförnu myndast teikn um verðbólguþrýsting 
og spennu á vinnumarkaði en fjárfestingar í húsnæði hafa hrunið og því hefur fylgt mikill 
uppgangur í íbúðabyggingum. Á OECD svæðinu í heild eru engu að síður enn fá teikn um 
almenna ofhitnun. Samanlögð eftirspurn og framboð ganga upp heilt yfir, andstætt fyrri 
síendurteknum toppum við lok aldarinnar þegar þrýstingur af eftirspurn var miklu meiri. Í 
Bandaríkjunum og Japan kann samanlögð eftirspurn að vera nokkuð yfir leitninni en á 
evrusvæðinu viðhelst verulegur slaki. 

Frekar en að efnahagur heimsins horfi fram á meiriháttar minnkun kann hann að sjá 
fram á endurskipulagningu vaxtar á OECD svæðunum. Nýleg þróun bendir að sönnu til 
þess að slakað verði á síendurteknum mismun þar sem hægt hefur á starfseminni í 
Bandaríkjunum og Japan en hún aukist í Evrópu. Þegar horft er fram á við og gengið út 
frá því sem virðist vera upphafið á vægu stigi umframeftirspurnar í Bandaríkjunum og 
Japan ætti hægagangurinn í þessum ríkjum að haldast vel í skefjum. Á evrusvæðinu 
benda nýleg rammger gögn sem og tiltrú atvinnureksturs og neytenda til þess að traust 
uppsveifla gæti verið yfirvofandi. Til viðbótar ætti vöxtur að haldast á floti í Kína, 
Indlandi og Rússlandi og öðrum nýjum hagkerfum. Þegar á allt er litið myndu Japan og 
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evrusvæðið vaxa lítillega umfram leitni á næstu tveimur árum en bandaríski vöxturinn 
myndi mögulega smám saman ná sér aftur á árinu 2007 í kjölfar skyndilegrar hnignunar 
starfseminnar upp á síðkastið. 

Í fyrsta áfanga yrði þessi endurskipulagning vaxtar samt ekki nógu sterk til að koma í 
veg fyrir væga og skammvinna veikinguá OECD svæðinu á árinu 2007 . Reyndar myndi 
fjöldi þátta, þar á meðal nauðsynleg skattastyrking í Þýskalandi og á Ítalíu, þyngja virkni 
evrusvæðisins á næsta ári áður en hún léttist á ný. 

Hin áætlaða „mjúka lending“ í Bandaríkjunum bendir til þess að sagan muni ekki 
endurtaka sig. Árið 2000 fór samanlögð eftirspurn verulega fram úr mögulegu framboði 
sem kallaði á afgerandi aðlögun til samdráttar í athafnasemi. Í dag virðist stig ofhitnunar 
enn vægt þrátt fyrir einhverja spennu á vinnumarkaði í Bandaríkjunum sem ætti að víkja 
smám saman. Í reynd stendur aukningin í kjarnaverðbólgu sem sást síðasta sumar í mikilli 
þakkarskuld við fyrra gengi í olíu- og bensínverði sem hefur nú að hluta verið snúið við. 
Vegna mikillar orkueftirspurnar hefur bandaríska hagkerfið verið brotið undir kröfugra 
utanaðkomandi verðbólguskot en meðaltal OECD og það hefur skotið upp kollinum í 
bæði hástafa- og kjarnaverðbólgu. Ef gert er ráð fyrir stöðugleika í olíuverði í kringum 
núverandi stig kann vægur efnahagslegur hægagangur að vera nóg til að koma smám 
saman aftur á verðstöðugleika í Bandaríkjunum. 

Í Japan hefur endurhvarf til verðstöðugleika reynst langvinnara og óvissara en við var 
búist. Ef litið er á þá þætti sem valda lækkun vergrar landsframleiðslu og hækkun 
neytendaverðs, nema á mat og orku, sést að lækkunin er enn ekki yfirstaðin. Það er 
nokkurt áhyggjuefni að hætta sé á að fjara kunni undan óverulegu launaskriði eftir aðeins 
eitt og hálft ár á frekar jákvæðu svæði. Þótt mikill hagnaður og útflutningsmarkaðir skjóti 
áfram stoðum undir japanskan vöxt treystir hann líka á a.m.k. hóflegan stuðning frá 
eyðslu heimilanna. 

Á evrusvæðinu er athafnasemin loks komin á skrið og fylgir hún röð endurheimta sem 
hefur verið hætt við. Nýlegt hrun olíuverðs hefur rekið hástafaverðbólgu aftur niður fyrir 
2% þröskuldinn og tekur líka vexti fagnandi. Þrátt fyrir yfirvofandi virðisaukaskatts-
hækkun í Þýskalandi, sem ætti að valda vægu áfalli vegna lítils hagvaxtar í bland við 
mikla verðbólgu og mikið atvinnuleysi á evrusvæðinu snemma árs 2007, verður stöðugur 
vöxtur í  miðlægum aðstæðum næstu tvö árin, nokkuð yfir líkindum, og væg verðbólga 
við þær kringumstæður þegar menn vinna sig smám saman út úr skorti á samanlagðri 
eftirspurn. 

En sjálfbær vöxtur í OECD snýst ekki bara um jafnvægið milli samanlagðrar 
eftirspurnar og framboðs. Hann getur líka orðið fyrir áhrifum af núgildandi 
reikningsójafnvægi eða með öðrum orðum af ójafnvægi í dreifingu samanlagðrar 
eftirspurnar milli þátta innanlands og utan. 

Augljóslega krefst það þjóðhagshaglegrar stefnu að ná stöðugleika í verði og afurð til 
að jafnvægisstilla fyrst samanlagt framboð og eftirspurn. En stefna í þessu skyni lendir í 
öngstræti þegar hún hefur í för með sér ósjálfbært núgildandi reikningsójafnvægi. Til að 
jafnvægisstilla samanlagða eftirspurn og framboð fyrr á áratugnum varð stefna 
Bandaríkjanna sú að bæta upp dvínandi kröfu út á við sem stafaði að hluta til af 
kraftlausri innanlandseftirspurn í Evrópu og Japan með meiri eftirspurn heima fyrir. Fyrir 
utan útþanda efnahagsstöðu sem gerði ráð fyrir aukinni eftirspurn innanlands sökum 
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peningamálastefnu, ekki síst með hærra eignaverði og áhrifum af auði þar sem ein 
sérstaklega sterk flutningsrás fór í gegnum húsnæðismarkaðinn. Þessi húsnæðisrás 
stuðlaði sterklega að afurðastöðugleika í eftirköstum lægðarinnar á árinu 2001 en 
jafnframt að afturför í núgildandi reikningshalla Bandaríkjanna. Öndvert leikur hann núna 
mikilvægt hlutverk í endurskipulagningu, bæði innanlands og utan. Þess vegna ætti ekki 
endilega að vera ástæða til að hafa áhyggjur af kólnandi húsnæðismarkaði.  

Þótt húsnæðismarkaðurinn hafi á undanförnum árum leikið mikilvægt hlutverk í að 
styðja við efnahagsstarfsemi kann verð að hafa náð ósjálfbærum hæðum í vissum löndum 
(nánar tiltekið Bandaríkjunum, Danmörku, Frakklandi og Spáni), a.m.k. samkvæmt mati 
skrifstofu OECD. Þegar verðleiðréttingar eru settar inn kunna húsnæðismarkaðir að draga 
úr hraða efnahagsþenslu, jafnvel þótt í hagkerfinu í heild sé ekki sérlega mikil ofhitnun og 
þjóðhagshagleg stefna sé aðeins vægt takmarkandi. 

Þegar slíkar leiðréttingar eru hóflegar ætti ekki að þurfa að óttast neitt. Engu að síður 
sýnir sagan að erfitt getur reynst að hemja skyndilegar húsnæðisleiðréttingar. Það er 
sérstaklega þegar hagkerfið er í ólagi á byrjunarreit, bæði með ofvaxinn peningamarkað 
og augljóslega ofhitnaðan framleiðslumarkað. Þetta er samt ekki tilfellið í dag og það 
bendir til að liprari aðlögun kunni að vera á næstu grösum fyrir hagkerfi Bandaríkjanna. 
Nýleg reynsla frá Ástralíu og Bretlandi – sannanlega hjálpað af hagstæðum 
kringumstæðum – bendir vissulega til þess að lendingin geti orðið lipur fyrir 
fjaðurmögnuð hagkerfi. 

Hvað þetta varðar er huggun í að gefa því gaum að í mörgum ríkjum virðist 
heimilishald vel undir það búið að takast á við afleiðingar hruns á húsnæðismarkaði eins 
og greint er frá í sérkafla sem fylgir þessum Horfum. Efnahagsreikningar í heimilishaldi 
eru venjulega traustir og byrðin í skuldaþjónstu er hófleg þótt strekkjast kunni á 
einhverjum lágtekjuheimilum. 

Þar sem mótvindur í húsnæði hefur þegar haft áhrif á bandarískt hagkerfi og sú hætta 
er fyrir hendi að hann birtist annars staðar myndi það hjálpa hagkerfi heimsins að eyðsla 
innanlands og á heimilum gengi að fullu í endurnýjun lífdaga þar sem hún hefur dregist 
aftur úr. Þessari áskorun kann að verða smám saman mætt í hagkerfum eins og því þýska 
og því japanska en horfurnar á heimiliseyðslu eru áfram allviðkvæmar og núgildandi 
offramboð reikninga myndi halda áfram að magnast, og fara á árinu 2008 5% fram úr 
vergri landsframleiðslu. Spáin bendir líka til að hægja myndi á útvíkkun kínverska 
offramboðsins. Til mótvægis við þessa leitni og sem nýtt einkenni á þessum Horfum 
myndi núgildandi reikningsójafnvægi Bandaríkjanna hætta að versna þótt það standi að 
hluta til í þakkarskuld við nýlegt hrun orkuverðsins. 

Seðlabankar þurfa að horfast í augu við mismunandi áskoranir vegna þessa 
bakgrunns. Ef það á að koma verðbólgunni í Bandaríkjunum aftur í u.þ.b. 2% markið 
kann það að krefjast þess að viðhalda núgildandi takmarkandi stöðu í nokkurn tíma. Á 
evrusvæðinu þar sem búist er við að batinn haldist kann að vera réttlætanlegt að grípa til 
aðgerða sem miða að peningalegu aðhaldi til tryggingar gegn áhættu á verðbólguþrýstingi 
niður eftir öllu. Í Japan ætti frekara peningaaðhald að bíða eftir fullfleygri útgönguleið frá 
hjöðnun þegar hún kemst loks í framkvæmd. 

Hvað skatta- og byggingalegar umbætur varðar hefur ekki nóg verið gert í stórum 
OECD ríkjum. Þótt ríkisstjórnir virðist í dag mun síður hneigjast til þess að eyða 
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óvæntum skattagróða en áður var nýta þær venjulega ekki heilt yfir hinar góðu 
efnahagslegu horfur til að draga úr undirliggjandi halla, þó með eftirtektarverðri 
undantekningu í Þýskalandi. Þar að auki virðast almannatryggingar, heilbrigðiskerfi og 
vinnumarkaðsumbætur ekki einkenna mikið pólitískar framkvæmdaáætlanir, og 
þrýstingur verndartollasinna virðist hafa aukist. 

Ef allt væri eins og best væri á kosið myndu OECD ríki leitast við að hafa blandaða 
stefnu með áherslu á vöxt þar sem traust skattastyrking og byggingarlegar umbætur 
löðuðu á móti fram greiðviknari peningaaðstæður og meiri fjárfestingar. Því miður virðist 
samt besta aðferðin víðs fjarri. 
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