
 OECD ECONOMIC OUTLOOK: MAY NO. 75 – VOLUME 2004 ISSUE 1 – ISBN-92-64-0161555 © OECD 2004 – 1 

 

 
OECD Economic Outlook: May No. 75 – Volume 2004 Issue 1 
Summary in Czech 

Ekonomický výhled OECD: květen č. 75 – ročník 2004 číslo 1 
Přehled v českém jazyce 

SMĚREM KE SPOLEČNÉMU EKONOMICKÉMU ZOTAVENÍ 

Jean-Philippe Cotis, hlavní ekonom 

 
 

S téměř ukončeným propadem investic svět zažívá silné a udržitelné ekonomické 
zotavení. Asie je nadále na vzestupu, přičemž Čína se blíží „přehřátí” a Japonsko zažívá 
mnohem silnější a rozsáhlejší ekonomické zotavení než se očekávalo. Hospodářství 
ve Spojených státech již značně přesáhlo svůj potenciál a další anglicky mluvící země, 
které se na posledním zpomalení podílely pouze okrajově, směřují vpřed. 

Zotavení se však stále do značné míry vyhýbá kontinentální Evropě, kde domácí 
poptávka a výdaje domácností zůstávají překvapivě nízké. Hlavní země kontinentální 
Evropy se stále zoufale snaží oživit svá hospodářství, přičemž s největšími problémy se 
potýkají Německo a Itálie. 

Při pohledu dále vpřed existují dobré důvody očekávat rovnoměrněji sdílené 
ekonomické zotavování. Toto zotavování získalo v celosvětovém měřítku dostatek hybné 
síly, aby začalo pomáhat evropským ekonomikám ven z jejich domácího útlumu, a to 
za předpokladu, že směnný kurz v nadcházejících měsících zůstane alespoň trochu 
stabilní. Růst ve Spojených státech a Číně by se naopak měl poněkud zpomalit, jelikož 
finanční stimul je centrálními bankami výrazně tlumen. Částečné zmírnění rozdílů v růstu 
napříč regiony OECD by však nestačilo k nápravě stávajících pasivních běžných účtů 
platební bilance. 

Navzdory dlouhodobým obavám se jeví jako pravděpodobné, že ve Spojených státech 
se na ekonomickém zotavení bude podílet i pracovní síla. S opětovně dosaženou 
ziskovostí firem a zlepšující se zaměstnaností by mělo dojít k podstatnému nárůstu 
reálných mezd a příjmu pracujících, a tím i k výraznější podpoře ekonomického zotavení. 
Jelikož strašidlo ekonomického zotavování bez tvorby pracovních míst ustupuje, rozpory 
týkající se negativní role umísťování firem v zahraničí by měly odeznít a nabrat méně 



OECD ECONOMIC OUTLOOK: MAY NO. 75 – VOLUME 2004 ISSUE 1 – ISBN-92-64-0161555 © OECD 2004 – 2 

emotivní směr. Ačkoliv je tento způsob umísťování firem bolestný a někdy přináší 
sociální přesuny v určitých částech hospodářství, děje se nadále v menší míře ve srovnání 
s globální fluktuací zaměstnanců v rámci hospodářství Spojených států, a vhodné veřejné 
politiky mohou výrazně snížit zátěž lidí přicházejících z důvodu prudké hospodářské 
změny o práci. Návrat k výraznější tvorbě pracovních příležitostí ve Spojených státech 
a v celé OECD by měl napomoci zvládnout hlasy volající po výrazněji 
protekcionistických opatřeních, a poskytnout tak příznivější situaci pro pokrok jednání 
v Doha. 

Celosvětové ekonomické zotavení by při svém upevňování mělo rovněž těžit 
z pokračující cenové stability. Navzdory nedávným nárůstům cen ropy a komodit by 
inflace měla v následujících několika čtvrtletích zůstat relativně potlačena, a to za 
podstatného ekonomického zpomalení přetrvávajícímu v mnoha regionech OECD. 
V oblastech s pokročilejším stupněm ekonomického zotavení by včasný zásah v oblasti 
financí měl pomoci odolat mírné inflaci. 

Ačkoliv tento Ekonomický výhled popisuje poměrně bezproblémový scénář, souvisí 
s touto oblastí celá řada rizik. Hlavním rizikem je možnost přetrvání ještě větší polarizace 
světového ekonomického zotavení, než se očekává. Některé země OECD by snadno 
mohly příliš rychle expandovat z důvodu nedostatečného tlumení politických stimulů, 
zatímco další mohou uvíznout v pasti nečinnosti a nízké sebedůvěry. Takové rostoucí 
rozdíly by naopak zhoršily pasivní běžný účet platební bilance a finanční nejistotu. 

Ve Spojených státech existuje skutečné riziko makroekonomických politik – zejména 
v oblasti financí – zůstanou-li expanzivní po příliš dlouhou dobu ekonomického 
zotavování, čímž vyvolají prudkou odezvu v dlouhodobých úrokových sazbách, a to 
s negativními důsledky pro celosvětové investice. Finanční výkyvy by rovněž mohly být 
podporovány normalizací aktuálně neudržitelně nízkého rizikového pojistného. 

V kontinentální Evropě nadále přetrvává nízká důvěra spotřebitelů, a jejím důsledkem 
je preventivní šetření a zabrždění poptávky. Tato nedostatečná důvěra vráží klín mezi 
příjmy a efektivní poptávku, která může oslabit stimul přicházející v důsledku 
celosvětového ekonomického zotavení. Toto zotavení by proto v evropském měřítku 
mohlo být ještě méně impozantní než se očekávalo. Z důvodu dlouhodobých nejistot 
pokud jde o sílu ekonomického zotavení a s ohledem na oslabený tlak inflace se zdá, že je 
čas na další uvolnění fiskální politiky. Podporou ekonomické aktivity v klíčovém 
okamžiku by výhodnější finanční podmínky rovněž usnadnily nezbytnou konsolidaci 
evropských veřejných financí. 

Přetrvávající rozdíly v růstu a zhoršující se pasivní platební bilance by mohly vést 
k dalším skokovým úpravám směnných kurzů. Zvláštní kapitola připojená k tomuto 
výhledu uvádí, že tato skutečnost by mohla být nákladná pro Japonsko a Evropu za 
situace, kdy makroekonomickým politikám zbývá malý manévrovací prostor 
k vyrovnávání negativních následků dalšího oslabování dolaru. Ráznější seškrtání výdajů 
ve Spojených státech a robustnější domácí poptávka v Evropě a Japonsku by snad 
přinesly méně rušivé vyrovnání běžných účtů platební bilance než je vyrovnání 
uskutečňované výhradně na základě směnných kurzů. 
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Jak již bylo několikrát zmíněno v předchozích Ekonomických výhledech, je třeba, aby 
velké země kontinentální Evropy lépe pochopily, proč měly jejich ekonomiky ve srovnání 
s jinými ekonomikami OECD nižší výkonnost, a aby přijaly kroky nezbytné k překonání 
tohoto nedostatku. 

Některé z nedostatků jsou až příliš dobře známy. Finanční orgány například během 
posledního vzestupu ztratily kontrolu. Touha zvládnout narůstající daňové zatížení 
spojené s potížemi při omezování veřejných výdajů společně vedly k neúmyslnému 
zhoršení strukturálních schodků. Finanční konsolidace by možná mohlo být v budoucnu 
dosaženo prostřednictvím lepší formulace a preventivnějšího provádění Paktu stability 
a růstu. Velmi bude záležet rovněž na schopnosti národních rozpočtových orgánů lépe 
řídit a kontrolovat veřejné výdaje. Špatné finanční výsledky v několika uplynulých letech 
ve velkých evropských zemích byly skutečně spíše výsledkem ztráty kontroly na národní 
úrovni, než domnělé neadekvátnosti Paktu stability. Vznikne rovněž potřeba výraznějších 
nástrojů k lepšímu měření vývoje cyklicky upravovaných schodků v reálném čase. 
Zvláštní kapitola v tomto výhledu ukazuje, jak nákladná byla pro finanční orgány 
neschopnost rozpoznat, že kromě obvyklého vlivu hospodářského cyklu došlo k tomu, 
že prudce vzrostlé ceny aktiv rovněž podpořily výši krátkodobých daňových výnosů, a to 
s katastrofálními důsledky pro následné schodky. 

Ve srovnání se Spojeným královstvím, Austrálií, Kanadou a některými dalšími 
zeměmi mimo eurozónu se velké země kontinentální Evropy v době útlumu potýkaly 
s většími problémy při podpoře poptávky. Mimo některé jasné rozdíly v názorech 
na makroekonomické politiky mohly tyto potíže vyplývat z takových strukturálních 
faktorů jako je křehkost německých trhů práce, ale také z nedostatečné přizpůsobivosti 
trhů s hypotékami. Kromě negativních důsledků pro dlouhodobou ekonomickou 
prosperitu mohly neúplné trhy s hypotékami, jak zdůrazňuje zvláštní kapitola tohoto 
výhledu, oslabit dopad měnové politiky. Tato nedostatečná schopnost reakce trhů 
s hypotékami a bydlením je v absolutním rozporu se zkušenostmi dalších pružnějších 
zemí OECD, kde se trhy s bydlením vzchopily v době, kdy měl zbytek hospodářství 
tendenci zpomalit. 

Při celkovém pohledu se zdá, že globální ekonomické zotavení dobře postupuje, ale 
bude třeba lepších strukturálních makroekonomických politik, aby bylo opravdu 
celosvětové a aby v rámci domácností v zemích OECD znovu vytvořilo ovzduší důvěry. 
Jak již bylo zmíněno v předchozích úvodnících, v mnoha zemích OECD, včetně těch 
největších, je k získání takové důvěry stále velmi třeba politik směřujících k opětovnému 
dosažení dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí. 
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