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Po prekonaní poklesu obchodných investícií dochádza k silnej a udržateľnej obnove 

svetovej ekonomiky. Ázia je i naďalej na vzostupe, pričom Čína nemá ďaleko 
od „prehriatia” a Japonsko zažíva oveľa silnejšiu a širšiu obnovu, ako sa očakávalo. 
V Spojených štátoch amerických už došlo k rastu hospodárstva značne prevyšujúcemu 
potenciál a rýchlo napredujú aj ostatné anglicky hovoriace krajiny, ktorých sa 
predchádzajúce spomalenie dotklo iba okrajovo. 

Takéto ozdravovanie však ešte stále vo veľkej miere obchádza kontinentálnu Európu, 
kde je prekvapivo malý domáci dopyt a nízka úroveň výdavkov domácností. Hlavné 
krajiny kontinentálnej Európy sa stále usilujú o ozdravenie svojich ekonomík, pričom 
najväčším výzvam čelí Nemecko a Taliansko. 

Ak sa pozrieme ďalej dopredu, existujú dobré dôvody na očakávanie ešte 
rovnomernejšie zdieľanej obnovy. Svetová obnova je už dostatočne silná na to, aby 
začala vyťahovať európske ekonomiky z ich domácej anémie za predpokladu, že 
v nasledujúcich mesiacoch bude dominovať aspoň minimálna stabilita výmenného kurzu. 
Na druhej strane by malo dôjsť k zmierneniu rastu v Spojených štátoch a Číne v dôsledku 
postupného čerpania finančného stimulu centrálnymi bankami. Čiastočné zmenšovanie 
rozdielov v raste v regiónoch OECD by nebolo dostačujúce, avšak vyplýva z existujúcej 
nerovnováhy v rámci bežných účtov. 

Napriek pretrvávajúcim obavám sa zdá, že aj pracovné sily v Spojených štátoch sa 
budú podieľať na obnove. Keďže obchodná ziskovosť je v súčasnosti úspešne obnovená 
a zamestnanosť napokon vzrastá, malo by nepochybne dôjsť k rastu reálnych miezd 
a zvýšeniu pracovných príjmov, a tým aj k silnej podpore obnovy. Nakoľko strašiak 
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obnovenia trvalej nezamestnanosti ustupuje, polemiky o negatívnej úlohe práce 
v zahraničí by mali utíchnuť a nabrať menej emocionálne obrátky. Hoci to prináša bolesť 
a miestami aj sociálnu dislokáciu v niektorých častiach ekonomiky, práca v zahraničí 
zostáva iba menšou dimenziou v porovnaní s globálnym obratom amerického 
hospodárstva, pričom vhodné verejné politiky môžu značne uľahčiť bremeno tým, ktorí 
prichádzajú o prácu v dôsledku rýchlych ekonomických zmien. Návrat k silnejšiemu 
vytváraniu pracovných miest v Spojených štátoch a OECD by mal pomôcť zvládnuť 
snahy o viac protekcionárske opatrenia, a tým poskytnúť priaznivejšie východiská pre 
ďalší postup katarského kola rokovaní. 

Rozširujúca svetová obnova by mala ťažiť aj z pokračujúcej cenovej stability. 
Napriek nedávnemu zvyšovaniu cien ropy a tovarov by sa mali v priebehu niekoľkých 
nasledujúcich štvrťrokov relatívne zmierniť inflačné tlaky v porovnaní s prostredím 
podstatného hospodárskeho poklesu, ktorý pretrváva v mnohých regiónoch OECD. Tam, 
kde je úroveň obnovy vyššia, by mali včasné finančné krátenia pomôcť zvládnuť mierne 
inflačné tlaky. 

Hoci tento Ekonomický prehľad demonštruje relatívne hladký scenár, je s ním spojené 
množstvo rizík. Hlavným z nich je riziko súvisiace s tým, že svetová obnova zostáva viac 
polarizovaná, ako sa očakávalo. Niektoré krajiny OECD by mohli z dôvodu nevyužívania 
politického stimulu expandovať príliš rýchlo, zatiaľ čo iné by mohli zostať v pasci „nízka 
aktivita – nízka dôvera”. Takéto kumulatívne nezhody by zhoršili nerovnováhu v rámci 
bežného účtu a finančné neistoty. 

V Spojených štátoch naozaj existuje riziko makroekonomických politík – najmä 
na fiškálnej strane, ktorá už príliš dlho expanduje smerom k obnove, čím spúšťa prudkú 
podporu dlhodobých úrokových mier, čo má negatívne dôsledky na celosvetové 
investície. Finančné turbulencie by mohla podporiť aj normalizácia rizikovej prémie, 
ktorá je v súčasnosti neudržateľne nízka. 

V kontinentálnej Európe je i naďalej nízka dôvera zákazníka, čo udržiava preventívne 
úspory na vysokej úrovni a dopyt na nízkej úrovni. Takýto nedostatok dôvery vráža klin 
medzi príjmy a efektívny dopyt, čo môže otupiť stimul pre svetovú obnovu. Európska 
obnova by tak mohla byť ešte menej účinná, ako sa očakávalo. Pre tieto pretrvávajúce 
neistoty týkajúce sa intenzity obnovy a vo svetle oslabených inflačných tlakov sa zdá, že 
dôjde k ďalšiemu uvoľneniu finančnej politiky. Prostredníctvom podpory ekonomickej 
činnosti v kritickom bode by vhodnejšie finančné podmienky uľahčili aj potrebnú 
konsolidáciu európskych verejných financií. 

Trvalá divergencia rastu a zhoršovanie nerovnováhy v rámci bežného účtu by mohli 
viesť k ďalším kostrbatým opätovným úpravám výmenných kurzov. Osobitná kapitola 
v prílohe tohto prehľadu uvádza, že by to mohlo byť pre Japonsko a Európu nákladné 
práve v čase, keď makroekonomické politiky vykazujú malú rezervu pre manévrovanie 
v snahe kompenzovať negatívne dôsledky ďalšieho poklesu dolára. Rozhodnejšie fiškálne 
krátenie v Spojených štátoch a silnejší domáci dopyt v Európe a Japonsku by mohli 
vyústiť do menej rušivého vyrovnávania v rámci bežných účtov, akým by bolo 
vyrovnávanie výhradne na báze výmenných kurzov. 
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Ako je viackrát uvedené v predchádzajúcich Ekonomických prehľadoch, je nutné, aby 
veľké krajiny kontinentálnej Európy lepšie chápali, prečo boli v porovnaní s ostatnými 
ekonomikami OECD menej výkonné, a aby podnikli nevyhnutné kroky na prekonanie 
tohto nedostatku. 

Niektoré nedostatky sú iba príliš známe. Napríklad počas posledného vzostupu stratili 
fiškálne orgány kontrolu. Snaha zmierniť bremeno zvyšujúcich sa daní v spojení 
s ťažkosťami s redukciou verejných úspor viedli tiež k neúmyselnému zhoršeniu 
štrukturálnych deficitov. Fiškálna konsolidácia by sa v budúcnosti mohla dosiahnuť 
prostredníctvom dokonalejšieho plánovania a preventívnejšej implementácie Paktu 
stability a rastu. Veľmi však bude závisieť aj od schopnosti národných rozpočtových 
inštitúcií zlepšiť riadenie a kontrolu verejných výdavkov. Zlé fiškálne výstupy 
vo veľkých európskych krajinách za posledných niekoľko rokov mali v skutočnosti 
korene skôr v strate kontroly na národnej úrovni ako v údajnej neadekvátnosti Paktu 
stability. Potrebné budú aj silnejšie nástroje na lepšie meranie vývoja cyklicky 
upravovaných deficitov v reálnom čase. Osobitná kapitola, ktorá je súčasťou tohto 
Prehľadu, poukazuje na vysokú úroveň nákladov fiškálnych orgánov v takom prípade, 
ak si neboli schopné uvedomiť, že okrem bežného vplyvu obchodného cyklu dochádza aj 
k prudkému vzrastu cien aktív, a v dôsledku toho k zvyšovaniu čiastky krátkodobých 
daňových príjmov s negatívnymi dôsledkami na následné deficity. 

V porovnaní so Spojeným kráľovstvom, Austráliou, Kanadou a niektorými ďalšími 
krajinami mimo eurozóny zaznamenali veľké krajiny kontinentálnej Európy v horších 
časoch väčšie ťažkosti pri podpore dopytu. Okrem niektorých jasných rozdielov 
v stanoviskách makroekonomických politík môžu byť príčinou týchto problémov 
štrukturálne faktory, ako je krehkosť nemeckých trhov práce, ale aj nedostatočná 
flexibilita hypotekárnych trhov. Okrem škodlivého dopadu na dlhodobú ekonomickú 
prosperitu môžu nekompletné hypotekárne trhy oslabiť aj vplyv finančnej politiky tak, 
ako sa zdôrazňuje v osobitnej kapitole tohto Prehľadu. Tento nedostatok reaktivity 
hypotekárnych a bytových trhov je v ostrom protiklade so skúsenosťami iných 
prispôsobivejších krajín OECD, kde došlo k rozšíreniu trhu s bytmi v čase spomalenia 
iných oblastí hospodárstva. 

Celkovo sa zdá, že globálna obnova má v súčasnosti uspokojivý priebeh, budú sa 
však musieť aplikovať lepšie štrukturálne a makroekonomické politiky, aby k nej došlo 
skutočne na celosvetovej úrovni, a aby sa opäť vytvorilo prostredie pevnej dôvery medzi 
domácnosťami OECD. Ako sa uvádza v predchádzajúcich vydaniach, v mnohých 
krajinách OECD, nevynímajúc tie najväčšie, je i naďalej veľmi potrebné vytvoriť politiku 
obnovy dlhodobej udržateľnosti verejných financií na opätovné obnovenie tejto dôvery. 
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