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OPPNÅ YTTERLIGERE UTJEVNING? 

      Av Jean-Philippe Cotis, Chief Economist 

 

I OECDs Økonomisk Perspektiv fra forrige høst fremholdt vi at tilbakegangen i USA 
ikke annonserte en periode med verdensomfattende økonomisk svekkelse, i motsetning til 
for eksempel i 2001. Vi spådde i stedet en “stø” utjevning, der Europa overtok etter USA 
med hensyn til å drive frem veksten i OECD. 

De siste utviklingstrekkene har klart bekreftet denne prognosen. Den aktuelle 
økonomiske situasjonen er virkelig på mange måter bedre enn vi har opplevd på lenge. På 
denne bakgrunnen har vi holdt fast på utjevningsteorien. Vår hovedprognose forblir 
faktisk ganske positiv: en myk landing i USA, et sterkt og vedvarende oppsving i Europa, 
en solid utvikling i Japan og boblende aktivitet i Kina og India. På linje med de siste 
tendensene vil den vedvarende veksten i OECD-landene bli støttet av sterk jobbskaping 
og synkende ledighet. 

Nylig registrerte “harde fakta” og tillit fra forbrukernes og bedriftenes side antyder at 
det pulserende oppsvinget med Tyskland i ledelsen har holdt seg oppe, tross en større 
momsøkning ved årets begynnelse. Interessant nok har den italienske økonomien, som 
hittil har ligget langt etter, deltatt i oppsvinget, med forbehold for kvartalsregnskapenes 
flyktige karakter. Alt i alt vil oppsvinget i Tyskland og Italia i 2006-07 bli mye sterkere 
enn først forventet. 

Når det gjelder USA, antyder de foreliggende dataene at den økonomiske aktiviteten 
gradvis får vind i seilene på nytt etter et svakt første kvartal. Varig vekst i sysselsetting 
og lønnsinntekter legger grunnlaget for en gradvis retur til en normal økonomisk 
situasjon, mens det overskytende boligtilbudet gradvis forsvinner. 

I Kina kjemper myndighetene med å holde bedriftsinvesteringene i tømme for å 
kontrollere rytmen i den økonomiske ekspansjonen, som med et tall på over 11 % nylig 
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kan ha overskredet fartsgrensen. Slik oppdrift burde gi solid støtte både for den aktuelle 
japanske eksportorienterte ekspansjonen og for andre handelspartnere. 

Men utjevningen er imidlertid ikke uten risiko. Sterkere vekst i de hittil svakere 
OECD-økonomiene bør naturligvis oppmuntres sterkt. Men flere andre ubalansefaktorer 
kan fortsatt stå i veien for varig, fast vekst, særlig hvis de utbrer seg ytterligere. På den 
pengepolitiske fronten er det fare for at balansen mellom samlet etterspørsel og tilbud i 
mange land allerede har begynt å skifte i retning av overheting, på et tidspunkt da 
appetitten på skattemessig tilstramming kan være i ferd med å avta. På lengre sikt er det 
også få tegn på at ubalansene i handelen har gått tilbake i USA, samtidig som de blir mer 
markante i land som Kina og Japan, der etterspørselen på hjemmemarkedet gang på gang 
ser ut til å ligge etter. 

Det kan også ha oppstått ubalanser på finans- og boligmarkedet. Generelt gjelder at 
marginene på risikofylte verdipapirer nesten har nådd lavrekord, og for en rekke 
finansielle aktiva antyder OECD-analysen at risikoen kan være underpriset. Aksjekursene 
kan for eksempel være noe i høyeste laget, selv om den aktuelle potensielle 
overvurderingen på aksjemarkedet blekner i sammenligning med overskuddene som 
dominerte i slutten av 1990-årene. Sist men ikke minst ligger boliginvesteringen på 
tiårets høyeste nivå i mange OECD-land. En mer presis vurdering av omfanget av slike 
gjenstående ubalanser er viktig for å måle usikkerhetsmomentene omkring vår hypotese 
om stø utjevning. 

Diagnosen er vanskelig når det gjelder USA. På den ene siden kan problemet ganske 
enkelt være et boligmarked som har gått for langt og trenger korrigering. Men en så 
optimistisk vurdering kan trenge bekreftelse på minst to måter. For det første kan det 
virke som den siste tids utviklingstrekk på boligmarkedet angir en fare for en 
langsommere rytme i globalt oppsving. Sammenlignet med tidligere OECD-prognoser 
har boligsektoren kjølt seg ned noe mer enn forventet – dette har medført en urovekkende 
oppsamling av usolgt boligmasse. For det andre kan tilbakegangen i amerikansk økonomi 
vise seg å ha bredere omfang. Den kan innebære en mild form for stagflasjon, med 
svakere produktivitet og produksjonsvekst enn hittil antatt – dette ytrer seg i mer 
overheting. Svakere utsikter når det gjelder langsiktig vekst kunne for eksempel bidra til 
å forklare hvorfor inflasjonen har vist en mer vedvarende tendens enn forventet og 
hvorfor bedriftene nølte med å investere, tross omfattende profitt og fortsatt gunstige 
betingelser på finansmarkedet. 

Omfanget av den resterende økonomisk stagnasjonen er også et usikkerhetsmoment i 
de andre OECD-hovedregionene, særlig i det kontinentale Europa og Storbritannia. Dette 
er en utfordring for sentralbankene, som sannsynligvis følger en for stram linje på begge 
sider av Atlanterhavet. 

I USA, der kjerneinflasjonen fortsatt er høyere enn ønsket og fast arbeidsløshet ligger 
under de fleste prognosene, kan det være grunn til å opprettholde en noe restriktiv 
pengepolitikk og unnlate å senke lederentene i 2007. Ytterligere tilstramming kan også 
være berettiget i Storbritannia hvis inflasjonstrykket vedvarer. Dette gjelder for øvrig helt 
klart i eurosonen, der kjerneinflasjonen stort sett har nådd 2 %-grensen, samtidig som den 
kraftige aktivitetsøkningen fortsetter. 

I Japan er deflasjonen ennå ikke rotfestet og den økonomiske stagnasjonen kan bli 
større enn forventet – her trenger man derfor å opprettholde aktuelle lederenter ennå en 
tid. 
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Skattepolitikken spiller en viktig rolle når det gjelder å balansere det aktuelle 
økonomiske oppsvinget, ved å forbedre langsiktig stabilitet i de statlige finansene i de 
fleste OECD-land og gi tilstrekkelig rom for at de automatiske 
stabiliseringsmekanismene skal kunne virke effektivt ved neste nedgang. Men politikerne 
er her ute i farlig farvann. På den positive siden har de offentlige underskuddene gått 
tilbake i de fleste OECD-landene i løpet av de siste 2-3 årene. Men konsolideringen har i 
stor grad vært basert på sykliske inntektsøkninger i stedet for vedvarende 
utgiftsreduksjon. På sikt virker det som om avgjørende reduksjoner i de strukturelle 
underskuddene riktignok er svært ønskelige, men heller usannsynlige. Men med tanke på 
hva som står på spill, gjelder det i de neste par årene å unngå å forpurre den senere tids 
skattemessige konsolidering. 

I en så krevende kontekst må politikerne spare de aktuelle skattemessige 
tilleggsinntektene slik at skattepolitikken ikke på kort sikt hemmer det økonomiske 
oppsvinget som er i gang, og samtidig på lang sikt hindrer en gjentakelse av de alvorlige 
budsjettkrisene som tidligere har oppstått i kjølvannet av oppsvingssyklusen. Men presset 
i retning av å bruke offentlige midler vil bli svært sterkt på grunn av de store uforutsette 
inntektene fra kapital- og selskapsskatt. Å holde fast på stramme utgiftsplaner og vente 
lenge nok før nye skattekutt overveies burde være et “kategorisk imperativ” for 
fremtidsorienterte politikere. 

Mot denne urovekkende bakgrunnen inneholder denne utgaven av Økonomisk 
Perspektiv et spesielt kapittel om skattekonsolideringens rolle innen politisk økonomi, 
der vi prøver å trekke slutninger av tidligere erfaringer med en rekke politiske og 
institusjonelle faktorer som har gitt positivt og negativt resultat. Dette kapitlet inneholder 
utfordrende konklusjoner. Det antyder for eksempel at vellykkede og varige 
konsolideringer ofte er knyttet til en skattekrise og fungerer bedre når de føres fra 
utgiftssiden. Kapitlet understreker også den nyttige rollen som skattereglene kan spille, 
særlig de som inkluderer fokus på utgiftskontroll samtidig med budsjettbalanseregler. 
Tross dette finnes det sannsynligvis ingen mekaniske fremgangsmåter for å låse fast 
skattemessig konsolidering. Under de aktuelle forholdene, som karakteriseres av sydende 
aktivitet og store inntektsøkninger, er det politisk vilje og sterkt lederskap som i siste 
instans er avgjørende. 

Politisk vilje og kollektiv visdom vil også være nødvendige ingredienser for å oppnå 
et positivt resultat av WTO-forhandlingene. De potensielle kostnadene ved at 
handelsintegrasjonen går i stå, med eventuell påfølgende utbakking av forskjellig art, kan 
få uforutsett omfang. Ulempene ved globalisering fremheves så sterkt offentlig at man 
lett mister synet for de mangesidige gevinstene som oppstår ved en mer integrert verden. 
Dette er hovedtanken i vårt andre spesialkapittel, “Få optimalt utbytte av 
globaliseringen”. Dette kapitlet gjennomgår både de potensielle fordelene og de 
økonomiske og sosiale utfordringene ved globalisering på lang sikt, og understreker 
betydningen av politiske tiltak for å omforme globaliseringens enorme potensial til 
allment fordelt velstand. 
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