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LEDER 

     GRADVIS UTJEVNING? 

     Av Jean-Philippe Cotis, Chief Economist 

 

Inntil nylig har OECD-området hatt en lengre periode med ikke-inflatorisk vekst tross 
stigende olje- og råvarepriser. Bakgrunnen for disse gunstige tendensene var bl.a. en 
vedvarende lønnsmoderasjon, som sørger for prisstabilitet og sterkt økende 
fortjenestemarginer, samt kraftig jobbskaping i de viktigste OECD-regionene. 

Men enkelte faktorer har nylig lagt en viss demper på denne jevne utviklingen. I USA 
har det nylig kommet flere og flere tegn på inflasjonstrykk og spenninger på 
arbeidsmarkedet, mens investeringene i boligbransjen har sunket drastisk etter et langt 
oppsving. Men i OECD-området finnes det enkelte tegn på generell overheting. Samlet 
etterspørsel og tilbud stemmer grovt sett overens, i motsetning til den sykliske toppen ved 
århundreskiftet, da tilbudspresset var mye sterkere. Den samlede etterspørselen synes å 
ligge noe over gjennomsnittstendensen i USA og Japan, mens eurosonen fortsatt lider av 
en merkbar stagnasjon. 

I stedet for en betydelig tilbakegang kan det være at verdensøkonomien nå står 
overfor en utjevning i veksten i OECD-regionene. Den siste periodens utvikling antyder 
at de sykliske forskjellene er i ferd med å gjøre seg gjeldende, med en økonomisk 
aktivitet som er blitt langsommere i USA og Japan, men raskere i Europa. Tilbakegangen 
i USA og Japan burde holde seg på en beskjedent nivå, grunnet den tilsynelatende milde 
graden av opprinnelig etterspørselsoverskudd. Enkelte harde fakta og fornyet tillit i 
bedriftenes og forbrukernes rekker tilsier at en solid oppgang kan være underveis i 
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eurosonen. I tillegg er det sannsynlig at Kina, India, Russland og andre vekstøkonomier 
fortsatt opplever stormende oppgang. Alt i alt vil Japan og eurosonen ha en vekst som vil 
ligge noe over gjennomsnittstendensen i de to kommende årene, mens veksten i USA 
gradvis vil gjenvinne sitt potensial i løpet av 2007, etter den raske senkningen i 
økonomisk aktivitet som landet nylig har opplevd. 

Denne vekstutjevningen vil i startfasen ikke være sterk nok til å hindre en mild og 
kortvarig svekkelse i OECD-området i 2007. En rekke faktorer, iberegnet den påkrevde 
skattekonsolideringen i Tyskland og Italia, vil belaste den økonomiske aktiviteten i 
eurosonen neste år, før den igjen får opp farten.  

Den forventede ”myklandingen” i USA betyr at historien ikke vil gjenta seg. I 2000 
oversteg samlet etterspørsel i høy grad det potensielle tilbudet, og krevde en sterk 
nedjustering av aktiviteten. Det ser i dag ut til at overhetingsgraden fortsatt er beskjeden 
tross en del spenninger på de amerikanske arbeidsmarkedene, som normalt vil dempe seg 
gradvis. Økningen i kjerneinflasjonen som inntrådte i fjor sommer, skyldtes i stor grad 
tidligere stigninger i olje- og bensinpriser, som nå delvis har sunket igjen. Med sitt høye 
energiforbruk er amerikansk økonomi mer utsatt for ytre inflasjonssjokk enn 
gjennomsnittet i OECD, og dette har gitt seg utslag både i den globale inflasjonen og i 
kjerneinflasjonen. Under forutsetning av at oljeprisene holder seg rundt sitt aktuelle nivå, 
kan en svak økonomisk bremsing være nok til å oppnå en gradvis gjenoppretting av 
prisstabiliteten i USA. 

Det viser seg at Japan trenger lenger tid enn beregnet på å komme tilbake til stabile 
priser, og denne stabiliseringen er dessuten usikker. Men deflasjonen er ennå ikke over 
hvis man ser på BNP-deflatorer og konsumpris, bortsett fra mat og energi. Det er noe 
urovekkende i at den nominelle lønnsøkningen risikerer å ebbe ut etter en forholdsvis 
positiv utvikling, som bare har vart 18 måneder. Selv om de sterke profitt- og 
eksportmarkedene fortsetter å stimulere veksten i Japan, er denne også avhengig av et 
husholdningsforbruk som i det minste er moderat.  

Den økonomiske aktiviteten i eurosonen har endelig tatt av etter en rekke avbrutte 
oppgangsforsøk. Fallet i oljeprisene som nettopp inntraff, har skjøvet den globale 
inflasjonen ned under terskelen på 2 % og er også en vekstfremmende faktor. Tross den 
kommende momsøkningen i Tyskland, som normalt vil medføre et mildt 
stagflasjonssjokk i eurosonen nå tidlig i 2007, er hovedscenariet for de neste to år stabil 
vekst, noe over potensialet, og svak inflasjon, i en kontekst der underbalansen i den 
samlede etterspørselen gradvis forsvinner. 

Men varig vekst i OECD avhenger ikke bare av balansen mellom samlet etterspørsel 
og tilbud. Den kan også påvirkes av skjeve handelsbalanser eller med andre ord av 
ubalanse i distribusjonen av samlet etterspørsel mellom innen- og utenlandske 
komponenter. 

Det er klart at pris- og produksjonsstabilitet krever makroøkonomiske tiltak for å 
balansere samlet tilbud og etterspørsel.  Men de politiske tiltakene som utføres i dette 
øyemed, kommer fort til en grense når de genererer uholdbare ubalanser i 
nasjonalregnskapene. For å balansere samlet tilbud og etterspørsel tidligere i dette tiåret 
måtte amerikansk politikk kompensere for sunket ekstern etterspørsel, grunnet blodfattig 
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innenlandsk etterspørsel i Europa og Japan, ved å skape en sterkere etterspørsel i 
innenlandsøkonomien. I tillegg til en ekspanderende skattesituasjon har en 
imøtekommende pengepolitikk stimulert innenlandsk etterspørsel, ikke minst gjennom 
høyere priser på aktiva og velstandseffekter, og en spesielt sterk overdragelsestendens på 
boligmarkedene. Boligmarkedet bidro sterkt til stabilisering etter tilbakegangen i 2001, 
men medførte også en forsterkning av underskuddet på den amerikanske handelsbalansen. 
Det spiller nå derimot en viktig ujevnende rolle, både i USA og i utlandet. Et noe nedkjølt 
boligmarked bør derfor ikke nødvendigvis være en kilde til uro.  

Selv om boligmarkedene i de siste årene har hatt en viktig funksjon ved å støtte opp 
under den økonomiske aktiviteten, kan prisene nå ha nådd uholdbare toppnivåer i visse 
land (bl.a. USA, Danmark, Frankrike og Spania), i det minste slik OECD-sekretariatet 
bedømmer situasjonen. Når priskorrigeringene aktiveres, kan boligmarkedene dermed 
redusere hastigheten i den økonomiske ekspansjonen, selv om økonomien globalt sett 
ikke oppviser sterke tendenser til overheting og den makroøkonomiske politikken bare er 
svakt restriktiv. 

 Slike korrigeringer bør ikke skape bekymring hvis de holdes innen rimelige grenser. 
Men historien antyder at det kan være vanskelig å holde i sjakk skarpe korrigeringer på 
boligmarkedet. Dette gjelder spesielt når økonomien i utgangspunktet er i uorden, med 
finansmarkeder som brer seg ut altfor sterkt og klart overhetede produktmarkeder. Men i 
dag er ikke dette tilfelle – en jevnere justering kan skimtes i den amerikanske økonomien. 
Erfaringer fra Australia og Storbritannia – riktignok hjulpet av gunstige omstendigheter – 
tyder faktisk på at de elastiske nasjonaløkonomiene kan få en myk landing. 

I denne sammenhengen er det positivt at privathusholdningene i mange land ser ut til 
å være godt forberedt på å mestre konsekvensene av en nedgang på hjemmemarkedene, 
slik det påvises i spesialkapitlet som er lagt ved dette nummeret av Perspektiv. 
Husholdningene har generelt sett en sunn finansiell likevekt, og byrden i form av 
gjeldsbetaling er fortsatt moderat, selv om den for enkelte lavinntektsfamilier kan strekke 
seg vel langt. 

Motvinden på boligmarkedet har allerede konsekvenser for amerikansk økonomi og 
risikerer å gjøre seg gjeldende andre steder, og det ville derfor hjelpe verdensøkonomien 
at innenlandsk forbruk og husholdningsforbruk kom tilbake for fullt der de lå på 
etterskudd. Denne utfordringen kan gradvis møtes i nasjonaløkonomier som den tyske og 
japanske, men utsiktene for husholdningsforbruk ser noe skjøre ut – disse landenes 
overskudd vil fortsette å bygge seg opp, til over 5 % av BNP i 2008. Denne prognosen 
forutsetter også at økningen i det kinesiske overskuddet flater seg noe ut. Som et ekko av 
disse tendensene kan det hende at handelsunderskuddet i USA slutter å forverre seg – 
dette er en helt ny tendens i dette nummeret av Perspektiv – selv om det også delvis 
skyldes fallet i oljeprisene. 

Sentralbankene står overfor ulike utfordringer i forhold til dette. Å føre inflasjonen 
tilbake rundt 2 %-nivået i USA kan bety at den aktuelle restriktive linjen må 
opprettholdes ennå en tid. I eurosonen, der oppgangen forventes å vare, kan innføringen 
av restriktive pengepolitiske tiltak være berettiget som en global forsikring mot risikoen 
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for inflasjonspress. I Japan bør videre pengepolitisk tilstramming vente til landets 
økonomi har kommet seg helt og fullt ut av deflasjonen. 

Når det gjelder skattereformer og strukturelle endringer, er innsatsen utilstrekkelig i 
enkelte større OECD-land. Selv om dagens regjeringer i mindre grad enn tidligere har 
tendens til å bruke opp ekstra skatteinntekter, utnytter de ikke de positive økonomiske 
utsiktene godt nok til å redusere de underliggende underskuddene – Tyskland er her et 
hederlig unntak. Reformer av trygde- og helseordninger samt arbeidsmarkedet ser ikke ut 
til å stå høyt på politikernes dagsorden, og det virker som om presset til fordel for 
proteksjonistiske tiltak øker. 

Ideelt sett burde OECD-landene søke å iverksette forskjellige vekstorienterte politiske 
tiltak, der solid skattemessig konsolidering og strukturelle reformer lokker frem mer 
positive pengepolitiske forhold og sterkere investering. Men dessverre ser det ut til at 
ideell praksis fortsatt ligger et stykke frem.   
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