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Tills för kort tid sedan kunde OECD-länderna glädja sig åt en ovanligt lång period av 
icke-inflationistisk tillväxt trots olje- och varuprisstegringar. Grunden för dessa positiva 
trender var en långvarig återhållsamhet i lönekraven som gav både prisstabilitet och 
kraftigt ökande vinster samt starkt ökande anställningstillfällen inom de viktigaste 
OECD-regionerna. 

Dessa snygga resultat har dock störts något under den senaste tiden. I USA har tecken 
på inflationistiskt tryck och arbetsmarknadsspänningar byggts upp på sistone, medan 
investeringar på bostadsmarknaden har fallit brant efter en utdragen boom inom 
bostadsbyggandet. I OECD-området som helhet syns dock fortfarande bara ett fåtal 
tecken på allmän överhettning. Den sammantagna tillgången och efterfrågan ligger i stort 
sett i jämvikt, i motsats till den förra högkonjunkturen vid sekelskiftet, då 
efterfrågetrycket var mycket starkare. Medan sammantagen efterfrågan i USA och Japan 
kan sägas ligga något över trenden, råder den fortfarande en påtaglig tröghet i eurozonen. 

Vad världsekonomin kanske står inför är snarare en tillväxtutjämning OECD-
regionerna emellan än en allmän avmattning. De senaste utvecklingstendenserna pekar i 
själva verket mot en avveckling av de cykliska skillnaderna, med dämpad aktivitet i USA 
och Japan och fartökning i Europa. Ser man framåt och beaktar vad som synes vara en 
inledande, lindrig grad av överefterfrågan i USA och Japan, borde avmattningen i dessa 
länder förbli inom god kontroll. I eurozonen tyder färska handfasta data, liksom 
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företagens och konsumenternas tillförsikt, på att en rejäl uppgång kan vara på väg. Därtill 
borde tillväxten förbli fortsatt kraftfull i Kina, Indien, Ryssland och andra 
tillväxtekonomier. Sammanfattningsvis torde Japan och eurozonen växa i en takt något 
över trenden under den kommande tvåårsperioden, medan den amerikanska tillväxten kan 
förväntas successivt återfå styrka under loppet av 2007 efter den nyligen inträffade 
snabba inbromsningen i aktiviteten. 

I sin inledande fas torde denna tillväxtutjämning dock inte vara tillräckligt stark för 
att kunna förhindra en lindrig och kortlivad försvagning under 2007 i OECD-området. I 
själva verket finns det förmodligen flera olika faktorer, däribland en nödvändig 
konsolidering av statsfinanserna i Tyskland och Italien, som kan befaras fungera som ett 
sänke för ekonomin i eurozonen nästa år, innan den ånyo accelererar.  

Den förutsedda “mjuklandningen” i USA innebär att historien inte skulle upprepa sig. 
År 2000 översteg efterfrågan i hög grad den möjliga tillgången, vilket krävde en rejäl 
nedåtgående anpassning av den ekonomiska aktiviteten. I dag förefaller 
överhettningsgraden fortfarande blygsam trots en del spänningar på arbetsmarknaderna i 
USA, vilka borde minska så småningom. Den ökade kärninflation som vi bevittnade förra 
sommaren berodde nämligen i stor utsträckning på tidigare plötsliga olje- och 
bensinprishöjningar, som delvis har blivit omkastade. På grund av sin höga 
energiintensitet har den amerikanska ekonomin varit utsatt för en kraftigare extern 
inflationistisk chock än OECD-genomsnittet, och detta har återspeglats i både 
kärninflation och den officiella inflationen. Om man antar att oljepriserna stabiliseras 
omkring sina nuvarande nivåer, kan en lindrig ekonomisk avmattning vara tillräcklig för 
att successivt återställa prisstabiliteten i USA. 

I Japan har återgången till prisstabilitet visat sig ta längre tid och möta större 
svårigheter än väntat. Om man ser till BNP-deflatorer och konsumenprisinflationen – och 
utesluter livsmedel och energi – är deflationen ännu inte över. Något oroande är att den 
nominella lönetillväxten kan löpa risken att dö bort efter endast 18 månader på milt 
vänligt territorium. Även om kraftiga vinster och exportmarknader kommer att fortsätta 
att stödja den japanska tillväxten, behöver den också åtminstone ett blygsamt stöd från 
hushållens spenderande.  

I eurozonen har aktiviteten äntligen satt i gång efter en rad urspårade återhämtningar. 
De sedan kort tid tillbaka sjunkande oljepriserna har pressat ner den officiella inflationen 
till en bra bit under tvåprocentströskeln och är även välkommen för tillväxten. Trots den 
kommande momshöjningen i Tyskland, som kan tänkas utlösa en lindrig stagflationistisk 
chock för eurozonen i början av 2007, är huvudscenariot för de två närmaste åren stabil 
tillväxt, något över potentialen, och lindrig inflation, mot en bakgrund där svagheterna i 
den samlade efterfrågan så småningom arbetas bort. 

Hållbar tillväxt i OECD beror inte bara på balansen mellan sammantagen tillgång och 
efterfrågan. Den kan även påverkas av rådande brister i handelsbalansen eller, med andra 
ord, obalanser i den sammantagna efterfrågans fördelning mellan dess inhemska och 
utländska beståndsdelar. 

Att åstadkomma pris- och produktionsstabilitet kräver förvisso först och främst att de 
makroekonomiska programmen först skapar jämvikt mellan tillgång och efterfrågan. Men 
programmen för att nå detta mål når vägs ände när den skapar ohållbara 
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handelsobalanser. För att få jämvikt mellan sammantagen tillgång och efterfrågan tidigare 
under detta årtionde, tvingades beslutsfattarna i USA att neutralisera en vikande extern 
efterfrågan – som delvis berodde på anemisk intern efterfrågan i Europa och Japan – 
genom stimulans av den inhemska efterfrågan. Jämte en expansionistisk finanspolitik var 
det en hjälpande penningpolitik som stimulerade den inhemska efterfrågan, inte minst 
genom högra avkastning på kapital och rikedomsskapande effekter, en särdeles stark 
kraftöverföringskanal som löper genom bostadsmarknaderna. Denna kraftöverföring 
genom bostadsmarknaden bidrog kraftigt till produktionsstabiliseringen i efterspelet till 
2001 års recession, men även till en försämring av USA:s nuvarande handelsunderskott. 
På omvänt sätt spelar den nu en viktig roll för jämviktens återställande, både inhemskt 
och externt. En svalnande bostadsmarknad behöver inte därför nödvändigtvis vara en 
källa till oro.  

Även om bostadsmarknaderna under de senaste åren har spelat en viktig roll som stöd 
åt den ekonomiska aktiviteten, kan priserna nu ha nått ohållbara toppar i vissa länder (i 
synnerhet USA, Danmark, Frankrike och Spanien), åtminstone enligt OECD-
sekretariatets beräkningar. När priskorrigeringarna börjar ge effekt, kan 
bostadsmarknaderna sålunda kanske minska den ekonomiska expansionens hastighet, 
även om ekonomin i stort inte är särskilt överhettad och den makroekonomiska politiken 
bara är måttligt restriktiv. 

 Med vissa förbehåll borde sådana korrigeringar inte vara någon orsak till oro. Av 
historien framgår dock att drastiska bostadspriskorrigeringar kan vara svåra att tygla. 
Detta gäller särskilt när ekonomin i utgångsläget är ur funktion, med både överansträngds 
finansmarknader klart överhettade varumarknader. I dag är detta dock inte fallet, vilket 
innebär att en mjukare anpassning kan vara i antågande för den amerikanska ekonomin. 
Färska erfarenheter från Australien och Storbritannien – låt vara hjälpta av gynnsamma 
omständigheter – tyder verkligen på att för friska ekonomier kan landningar vara mjuka. 

Därvidlag är det trösterikt att notera att i många länder tycks hushållen vara väl 
förberedda för att klara konsekvenserna av en nedgång på bostadsmarknaderna, såsom 
framgår av det specialkapitel som bifogats denna Outlook. Hushållens balansräkningar är 
generellt sett sunda och låneamorteringsbördorna fortfarande måttliga, även om några 
låginkomsthushåll kan vara överbelastade. 

Med motvindar, som redan påverkar USA-ekonomin och som riskerar att slå till på 
annat håll, skulle världsekonomin vara hjälpt av att hemmamarknadernas och hushållens 
spenderande återupplivades till fullo, sedan den länge sackat efter. Denna utmaning kan 
klaras successivt i ekonomier som Tyskland och Japan, men utsikterna för hushållens 
köpvillighet är fortsatt något bräckliga, och dessa länders nuvarande överskott i 
handelsbalansen torde fortsätta att växa till mer än fem procent av BNP före 2008. 
Projektionen bygger också på att det kinesiska handelsöverskottet skulle växa 
långsammare. Mot dessa tendenser – en nyhet i denna Outlook – skulle USA:s nuvarande 
handelsunderskott sluta att förvärras, låt vara delvis tack vare den senaste tidens 
sjunkande energipriser. 

Mot den bakgrunden står centralbankerna inför olika utmaningar. Att få inflationen 
tillbaka till omkring tvåprocentsnivån kan i USA kräva ett bibehållande av den nuvarande 
restriktiva hållningen någon tid framöver. I eurozonen, där återhämtningen förväntas bli 
bestående, kan beslut om restriktivare penningpolitik motiveras som en försäkring mot 

OECD ECONOMIC OUTLOOK: DECEMBER NO. 80 - VOLUME 2006 ISSUE 2 – ISBN-92-64- 030964-X © OECD 2006 – 3 



risken för ett inflationstryck i riktning mot en icke-önskvärd nivå. I Japan borde man 
vänta med ytterligare monetära svångremmar tills deflationsspöket definitivt har jagats 
bort. 

Beträffande reformer av skattepolitik och strukturer görs inte tillräckligt mycket i de 
större OECD-länderna. Även om regeringarna numera förefaller mycket mindre benägna 
att sätta sprätt på tillfälliga skatteöverskott än förr i världen, utnyttjar de i allmänhet inte 
de i det stora hela taget goda ekonomiska utsikterna till att minska de underliggande 
underskotten – med Tyskland som lovvärt undantag. Därtill förefaller inte social trygghet, 
sjukvårdssystem och arbetsmarknadsreformer stå högt upp på de politiska 
dagordningarna, och protektionistiska tryck tycks öka. 

Idealet vore att OECD-länderna eftersträvade tillväxtorienterade policymixer, där 
solid statsfinansiell konsolidering och strukturreformer i sin tur frambringar 
gynnsammare penningpolitiska förutsättningar och mer investeringar. Tyvärr förefaller 
dock best practice ligga något i fjärran.   
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