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ÚVODNÍK 
 

ZTRÁCÍME ROVNOVÁHU A DYNAMIKU? 

Jean-Philippe Cotis, hlavní ekonom OECD 

 

Hladký průběh scénáře oživení, které se mělo dle očekávání rovnoměrně odehrát ve 
všech zemích OECD, se neuskutečnil. Zatímco některé prvky tohoto scénáře,  
jako je relativně úspěšné „měkké přistání“ ve Spojených státech a oživení ekonomiky 
v Japonsku, se zdařily, tím, co se nezdařilo, je absence dlouhodobé hybnosti eurozóny. 
A tak, s plynoucím časem, začíná být stále více zřejmé, že argumenty odvolávající se 
na vnější okolnosti (válka v Iráku, cenové šoky ropy a dalších komodit, kolísání 
směnného kurzu…) neposkytují dostatečná vysvětlení trvalých a opakovaných nezdarů 
pokusů o oživení v kontinentální Evropě. Výsledkem (a vyhlídkami) tohoto vývoje budou 
velmi rozdílná očekávání růstu v jednotlivých zemích OECD i světové ekonomiky – 
od solidních výsledků v Asii, po obnovení trendu ve Spojených státech až po slabost 
a nejistotu v Evropě. Takové kontrasty hospodářských perspektiv nepřispějí ke snížení 
současné nerovnováhy, a je možné, že se odrazí i na snížení světové souhrnné poptávky. 
Hodnoty výsledného růstu ještě nelze stanovit s jistotou, ale: jako vždy, jsou podmíněny 
efektivností makroekonomických a strukturálních politik a jejich schopnosti 
se přizpůsobit stále globálnějšímu prostředí. 
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Pokud se podíváme na vývoj v jednotlivých regionech, tak ve Spojených státech se 
podařilo překonat zbývající dílčí problémy a ekonomika má předpoklady pokračovat 
v růstu v souladu se svým potenciálem. Několik let trvající oživení je stále taženo domácí 
poptávkou s malou, leč patrnou, podporou ze strany čistého vývozu. S odhlédnutím 
od spíše náhodného poklesu dovozů v prvním čtvrtletí by se dalo říci, že přínos čistých 
vývozů k růstu nebyl, i přes velké snížení reálného faktického směnného kurzu dolaru, 
tak zásadní. 

V kontinentální Evropě růst, po nadějném vzestupu v první polovině roku 2004, 
v druhé polovině roku hned oslabil, současně následován propady indexů spotřebitelské 
a podnikatelské důvěry. Přestože na začátku roku 2005 byl opět zaznamenán jakýsi růst, 
vývoj skomírá a v druhé polovině roku opět nelze počítat s žádným převratným 
zlepšením. Toto oslabení má z velké míry základ v silnějším Euru a ve vyšších cenách 
ropy. To se navíc mnohem silněji projevilo v zemích, jako je Itálie a Německo, 
které prokázaly vážný a opakovaný nedostatek pružnosti k vnějším otřesům, na rozdíl 
od menších ekonomik, jako je Španělsko a severské země, které si vedly vcelku dobře. 
Citlivost eurozóny na šoky dělá z krátkodobého prognózování vysoce náhodnou 
disciplínu: aby došlo k realizaci postupného oživení, s jakým počítá tento Výhled, 
bude potřeba alespoň na nějaký čas se snažit udržet vnější stabilitu. 

Politika se musí co nejpodrobněji a nejrychleji zabývat přetrvávajícím schématem 
nízké pružnosti a diverzifikací aktivit v rámci Evropy. Jde o věci hlavního významu nejen 
z hlediska vyhlídek na růst v zúčastněných zemích, ale do jisté míry jde i o otázku 
důvěryhodnosti celé hospodářské a měnové unie. V Německu je jedním z problémů 
přetrvávající pokles domácí poptávky, který nevyrovnává ani velká podpora, kterou 
poskytuje vývoz. V Itálii ztratil obchodní sektor, po léta podkopávaný nadměrnými 
náklady inflace, znepokojivý podíl na trhu, což položilo základ současné recese. 

Již od svého počátku přináší Evropská měnová unie svým členským zemím 
neocenitelné přínosy, včetně vnitřní finanční stability a historicky nízkých úrokových 
sazeb, stejně jako prostředí cenové stability, které ustálo i období zvyšování cen ropy. 
Avšak z dlouhodobého hlediska potřebuje všeobecně prospěšná Měnová unie zdárně 
fungující trh zboží, práce a kapitálu, stejně jako velkou míru homogenity ekonomické 
struktury jednotlivých členských zemí. V tomto kontextu, bez ohledu na politické 
překážky, zůstává další případná evropská ekonomická integrace a proces strukturálních 
reforem na bodu mrazu. 

V Asii jsou vyhlídky na růst stále světlé. Hovoří o tom průkazná konjunktura 
japonského oživení, jež nastala v polovině roku 2004 následně po „malé záplatě“. 
V Číně se v reakci na vzkvétající vývozy aktivita stupňovala, ale vláda se současně 
snažila zastavit přehřívání domácí ekonomiky. Posledních několik let vysílají ekonomiky 
východní Asie světovému obchodu silné impulsy. Tento stabilizující vliv by neměl být 
přehlížen v době, kdy se přínos jiných oblastí, např. politiky směnných kurzů, 
pro stabilitu světové ekonomiky zdá být méně přesvědčivý. 

Tyto trvající divergence domácí poptávky mezi Evropou a některými asijskými 
zeměmi na jedné straně, a Spojenými státy na straně druhé, by neměly být jen tak 
opomíjeny. Pokud se zamyslíme nad neudržitelnou platební bilancí běžného účtu 
Spojených států, musíme konstatovat, že vnitřní tlaky vedoucí k jejímu vyrovnání budou 
větší než kdykoli předtím. Z určitého hlediska se mohou projevit náhlým oslabením 
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dolaru s nepříznivými důsledky pro země OECD jako celku, jak ukazují modelové 
simulace sekretariátu. Konkrétněji by pokles dolaru vyvolal nejen snížení čistých exportů, 
ale také vedl k poklesu domácí poptávky v Japonsku a Evropě, jejichž ekonomiky jsou 
málo pružné a kde je jen omezený manévrovací prostor pro monetární a fiskální politiku. 
Ačkoli v současné době se to jeví jako méně pravděpodobné, nepříznivý scénář začíná 
nabírat výraznějších obrysů. 

Úspěšné snížení vnější nerovnováhy by zvrátilo růstovou skladbu „nadměrně 
spořivých“ ekonomik Asie (Číny, Japonska a jiných) a kontinentální Evropy, ve prospěch 
domácí poptávky a snížilo tak globální ekonomické přechodové náklady, zatímco 
makroekonomická politika Spojených států, ať už fiskální nebo monetární, pevně směřuje 
k posílení neudržitelně nízkých národních úspor. 

U některých prosperujících asijských ekonomik by kooperativní přizpůsobení 
zahrnovalo revalvaci měny a přehodnocení role monetární politiky, která by se měla 
soustředit na domácí problémy, jako je cenová stabilita a rovnoměrné kolísání 
výkonnosti. 

Pro Evropu zůstává aktuální výzvou, po řadě nezdařených pokusech, nastolení trvalé 
dynamiky domácí poptávky. Kromě svého přínosu k ekonomické stabilitě a vyrovnání 
běžného platebního účtu může silnější domácí poptávka rovněž odvrátit pokulhávání 
ekonomických reforem, jelikož jejich potenciálně deflační dopady mohou vyvolat obavy 
v mnoha oblastech veřejného mínění. Úspěšná realizace ekonomických reforem a silnější 
potencionální růst, by mohly, na druhou stranu, pomoci Evropanům získat větší pružnost 
a lépe nést náklady budoucích výkyvů směnných kurzů. 

Lepší zacházení se stranou poptávky bude v budoucnosti pro ekonomiku ústřední 
prioritou. Především pak monetární politika může sehrát svou úlohu bezodkladným 
a významným snížením sazeb. V současném kontextu nízké podkladové inflace1 a slabé 
agregátní poptávky se případné odlehčení měny v eurozóně jeví jako neodkladné.  
Jak již bylou poukazováno v minulých číslech Výhledu, reformy zaměřené na flexibilnější 
a spotřebitelům bližší maloobchodní finanční trhy, by v celkové strategii reforem také 
mohly přinést silnější orientaci na poptávku, a tak vybavit ekonomiky eurozóny 
účinnějšími transmisivními cestami pro monetární politiku při náhlých ekonomických 
poklesech. 

A konečně, pokud se v předchozích Výhledech dalekosáhle hovořilo o potřebě 
fiskální vyrovnanosti, konsolidace veřejných financí je ve většině zemích OECD 
na nejlepší cestě. Nově schválená a flexibilnější verze Paktu stability a růstu v Evropě 
by měla být více spojena se silnějším smyslem pro národní odpovědnost a měla by být 
implementována s cílem odpovědného snižování současných rozpočtových deficitů. 

                                                      
1 Viz zvláštní oddíl tohoto Výhledu věnovaný ukazatelům „jádrové inflace“ a její schopnosti předvídat budoucí 

inflační vývoj. 
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