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Spadek inwestycji gospodarczych mamy już za sobą, a gospodarka światowa 
przechodzi fazę silnego, zrównoważonego wzrostu. W dalszym ciągu zwyżkują 
gospodarki azjatyckie, gospodarka Chin stoi o krok od przegrzania, a stopień i zakres 
ożywienia gospodarki japońskiej przewyższa wcześniejsze założenia. Wzrost 
gospodarczy w Stanach Zjednoczonych znacznie przekracza oczekiwania; dobrze radzą 
sobie też inne kraje anglojęzyczne, tylko nieznacznie dotknięte niedawną recesją. 

Ożywienie wciąż omija jednak Europę kontynentalną, gdzie popyt krajowy i wydatki 
gospodarstw domowych są nadal zaskakująco niskie. Główne kraje Europy 
kontynentalnej wciąż dążą do ożywienia swoich gospodarek, przy czym najtrudniejsze 
zadania stoją przed Niemcami i Włochami. 

Spoglądając w dalszą przyszłość, można zasadnie oczekiwać równomierniejszego 
występowania oznak ożywienia gospodarczego. Światowe ożywienie gospodarcze 
nabrało wystarczającego rozpędu, aby zacząć wyprowadzać gospodarki europejskie 
z zastoju gospodarczego, przy założeniu utrzymania się w najbliższych miesiącach 
minimalnej stabilności kursów wymiany. Należy równocześnie oczekiwać pewnego 
wyhamowania wzrostu w Stanach Zjednoczonych i Chinach w związku ze stopniowym 
wycofywaniem bodźca pieniężnego przez banki centralne. Jednak częściowe zanikanie 
różnic wzrostu w regionach OECD nie będzie wystarczające dla likwidacji obecnego 
ujemnego salda obrotów bieżących. 

Pomimo utrzymujących się problemów, jest prawdopodobne, że ożywienie 
gospodarcze wpłynie także na amerykański rynek pracy. Wobec ugruntowanego 
przywrócenia dochodowości gospodarczej oraz wzrostu poziomu zatrudnienia – 
powinniśmy być świadkami znacznego wzrostu płac realnych i dochodów pracowników, 
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co wzmocni podstawy ożywienia gospodarczego. Wraz z zanikaniem widma wzrostu 
gospodarczego bez wzrostu zatrudnienia, opadną też kontrowersje dotyczące negatywnej 
roli zlecania pracy za granicę i przestaną im towarzyszyć silne emocje. Pomimo 
bolesnych i niekiedy dezorganizujących skutków społecznych w niektórych sektorach 
gospodarki, znaczenie tego zjawiska jest stosunkowo niewielkie w porównaniu z globalną 
fluktuacją zatrudnienia w ekonomii amerykańskiej. Wiele w tej sprawie mogą uczynić 
odpowiednie działania polityki społecznej, łagodzące problemy osób pozbawionych 
pracy z powodu gwałtownych zmian gospodarczych. Przywrócenie tendencji zwiększania 
zatrudnienia w Stanach Zjednoczonych oraz we wszystkich krajach OECD powinno 
wesprzeć powstrzymanie nacisków na wprowadzanie bardziej protekcjonistycznych 
środków, stwarzając w ten sposób korzystniejsze warunki do realizacji programu 
określonego podczas „Rundy z Doha”. 

Przy poszerzonych podstawach, światowe ożywienie gospodarcze powinno także 
odnieść korzyści z utrzymującej się stabilności cen. Pomimo niedawnych podwyżek cen 
ropy naftowej i towarów, naciski inflacyjne w ciągu kilku kolejnych kwartałów powinny 
być stosunkowo ograniczone na tle istotnego zastoju gospodarczego utrzymującego się 
w wielu regionach OECD. Przy bardziej zaawansowanym ożywieniu gospodarczym 
zaostrzenie w odpowiednim czasie kursu polityki monetarnej powinno pomóc 
w ograniczeniu słabych nacisków inflacyjnych. 

Wprawdzie scenariusz prezentowany w niniejszym Przeglądzie Gospodarczym jest 
stosunkowo bezproblemowy, jednak wiąże się z nim kilka rodzajów ryzyka, z których 
największym jest ryzyko jeszcze większej niż zakładana polaryzacji ożywienia światowej 
gospodarki. Gospodarki niektórych krajów OECD mogłyby zbyt szybko wzrosnąć, jeśli 
bodźce polityki nie zostałyby odpowiednio wstrzymane. Inne państwa mogłyby utknąć 
w pułapce „niskiej aktywności – niskiego zaufania”. Tego rodzaju nakładające się 
rozbieżności spowodowałyby z kolei pogorszenie ujemnego salda obrotów bieżących 
i pogłębienie niepewności finansowej. 

W Stanach Zjednoczonych faktycznie istnieje ryzyko, że polityki makroekonomiczne 
zbyt długo utrzymają cechy ekspansywne w okresie ożywienia gospodarczego, 
szczególnie w zakresie finansów. Spowoduje to gwałtowne wzrosty długoterminowych 
stóp procentowych, oddziałując negatywnie na inwestycje na całym świecie. Jest również 
możliwe, że normalizacja premii za ryzyko, znajdujących się obecnie, nietrwale, na 
niskim poziomie, może skutkować również zawirowaniami finansowymi. 

W Europie kontynentalnej zaufanie konsumenckie jest nadal słabe, utrzymuje się 
więc zapobiegliwe oszczędzanie i osłabienie popytu. Ten brak zaufania tworzy 
rozbieżność między dochodami a efektywnym popytem, co może osłabić bodziec 
światowej gospodarki. Ożywienie gospodarcze w Europie mogłoby przez to osiągnąć 
poziom niższy od oczekiwanego. Ze względu na tę utrzymującą się niepewność 
dotyczącą siły ożywienia oraz w świetle ograniczonych nacisków inflacyjnych jest to 
dobra okazja do dalszego rozluźnienia polityki monetarnej. Wspierając działalność 
gospodarczą na tym kluczowym etapie, przychylniejsze warunki monetarne ułatwiłyby 
także konieczną konsolidację europejskich finansów publicznych. 
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Utrzymująca się rozbieżność w dziedzinie wzrostu oraz pogłębiające się ujemne saldo 
obrotów bieżących mogłyby doprowadzić do dalszych ostrych korekt kursów 
walutowych. Osobny rozdział niniejszej prognozy sugeruje, że tego rodzaju sytuacja 
mogłaby się okazać kosztowna dla Japonii i Europy wtedy, gdyby w politykach 
makroekonomicznych wystąpił brak dużego pola manewru pozwalającego 
na zrównoważenie negatywnych skutków dalszego spadku ceny dolara. Miejmy nadzieję, 
że bardziej zdecydowane oszczędności finansowe w Stanach Zjednoczonych oraz 
silniejszy popyt krajowy w Europie i Japonii wywołają mniej destrukcyjne zmiany salda 
obrotów bieżących niż zmiany napędzane wyłącznie wahaniami kursów walut. 

Jak już kilkakrotnie wspomniano w poprzednich Przeglądach Gospodarczych, duże 
kraje Europy kontynentalnej muszą lepiej zrozumieć przyczyny swoich gorszych 
wyników gospodarczych (w porównaniu z innymi gospodarkami krajów OECD) oraz 
podjąć konieczne kroki w kierunku przezwyciężania tej niekorzystnej sytuacji. 

Niektóre problemy są oczywiste. Jako przykład można wymienić utratę kontroli przez 
organa finansowe podczas ostatniego wzrostu gospodarczego. Zamiar ograniczenia 
wzrastających obciążeń podatkowych – w połączeniu z trudnościami w ograniczaniu 
wydatków publicznych – doprowadził do niezamierzonego pogorszenia deficytów 
strukturalnych. Być może jest możliwe osiągnięcie w przyszłości konsolidacji finansowej 
dzięki wcześniejszemu i lepiej zaprojektowanemu wdrożeniu Paktu Stabilizacji 
i Wzrostu. Wiele będzie też zależeć od zdolności krajowych instytucji budżetowych 
w zakresie lepszego zarządzania i kontroli wydatków publicznych. Faktem jest, że złe 
wyniki finansowe wykazywane w ostatnich latach przez duże kraje europejskie wynikały 
raczej z utraty kontroli na poziomie krajowym niż z domniemanej niedoskonałości Paktu 
Stabilizacji. Wprowadzenie stabilniejszych instrumentów będzie konieczne również 
w celu lepszego pomiaru w czasie rzeczywistym rozwoju deficytów dostosowanych 
cyklicznie. Osobny rozdział niniejszego Przeglądu przedstawia wysokie koszty 
ponoszone przez władze finansowe z powodu niezdolności uznania, że – poza zwykłym 
wpływem cyklu gospodarczego – rosnące ceny aktywów spowodowały również 
krótkotrwały napływ zwiększonych dochodów z podatków, co odbiło się bardzo 
niekorzystnie na następujących deficytach. 

W porównaniu z Wielką Brytanią, Australią, Kanadą i niektórymi innymi krajami 
spoza strefy euro, duże kraje Europy kontynentalnej przeżywały większe trudności 
z zaspokajaniem popytu w okresach recesji. Poza pewnymi wyraźnymi różnicami 
stanowisk polityki makroekonomicznej, słabość ta mogła wynikać z takich czynników 
strukturalnych, jak niestabilność niemieckich rynków pracy, a także z braku elastyczności 
rynków hipotecznych. Pomijając szkodliwe oddziaływanie na dobrobyt ekonomiczny 
w ujęciu długofalowym, nie w pełni rozwinięte rynki kredytów hipotecznych mogły 
osłabić oddziaływanie polityki monetarnej, co jest sugerowane w osobnym rozdziale 
niniejszego Przeglądu. Ten brak odpowiedzi ze strony rynków hipotecznych 
i mieszkaniowych odbiega zasadniczo od doświadczeń niektórych bardziej prężnych 
krajów OECD, w których ożywienie rynków mieszkaniowych nastąpiło w okresie 
ogólnego spowolnienia w innych dziedzinach gospodarki. 
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W ogólnym ujęciu, w gospodarce światowej jest widoczne postępujące ożywienie, 
jednak jego prawdziwa ekspansja i przywrócenie trwałego klimatu zaufania gospodarstw 
domowych w krajach OECD będzie wymagało lepszej polityki strukturalnej 
i makroekonomicznej. Jak już wspomniano w poprzednich artykułach wstępnych, 
w wielu krajach OECD, również w tych największych, w celu przywrócenia takiego 
zaufania nadal bardzo potrzebne są działania polityczne zmierzające do przywrócenia 
zrównoważonego, długoterminowego rozwoju finansów publicznych. 
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