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Scenariusz optymistyczny, według którego ożywienie gospodarcze miało się 
rozprzestrzenić bardziej równomiernie na obszarze całego OECD nie sprawdził się. 
Niektóre elementy tego scenariusza zostały zrealizowane, np. stosunkowo udane 
„miękkie lądowanie” w Stanach Zjednoczonych oraz ożywienie działalności 
gospodarczej w Japonii. Brakuje jednak utrzymującego się ożywienia gospodarczego 
w strefie euro. W miarę upływu czasu staje się jasne, że argumenty okolicznościowe 
(wojna w Iraku, szok cenowy ropy i artykułów spożywczych, wahania kursów walut…) 
nie wystarczają, aby wytłumaczyć wiele niepowodzeń w ożywianiu gospodarek krajów 
Europy kontynentalnej. W rezultacie, patrząc w przyszłość, wydaje się, że perspektywy 
wzrostu będą nadal znacznie się różnić na obszarze OECD i w gospodarce światowej, od 
stabilnej gospodarki Azji przez wracającą na dobry tor gospodarkę Stanów 
Zjednoczonych aż do słabej i niepewnej ekonomii Europy. Takie kontrasty 
w perspektywach gospodarczych nie przyczynią się do ograniczenia ujemnego salda  
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obrotów bieżących i mogą się przełożyć na wolniejsze tempo zagregowanego popytu 
światowego. Te wskaźniki wzrostu gospodarczego nie są wyryte w skale. Wyrażają 
jednak efektywność polityk makroekonomicznych i strukturalnych oraz ich możliwości 
dostosowywania się do coraz bardziej zglobalizowanego otoczenia. 

Koncentrując się na rozwoju regionalnym, pozostałości zastoju w Stanach 
Zjednoczonych zostały złagodzone i gospodarka będzie nadal się rozwijała 
proporcjonalnie do swojego potencjału. Przy trwającym od kilku lat ożywieniu 
aktywność gospodarki w dużej mierze jest napędzana popytem wewnętrznym, 
z niewielką pomocą eksportu netto. Mimo przypadkowego właściwie zmniejszenia 
importu w pierwszym kwartale roku wpływ eksportu netto na wzrost gospodarczy był 
raczej słaby, jeśli nie liczyć znacznego spadku efektywnego kursu dolara. 

W krajach Europy kontynentalnej po zachęcającej poprawie w pierwszej połowie 
2004 r. w drugiej połowie ubiegłego roku odnotowano spadek wzrostu oraz osłabienie 
poczucia zaufania konsumentów i przedsiębiorców. Mimo iż zarejestrowano nieznaczny 
wzrost na początku 2005 r., obecnie znowu gospodarka słabnie i do końca roku nie 
zapowiada się na zdecydowaną poprawę. To nagłe osłabienie wynika w dużej mierze 
z mocniejszego euro i wzrostu cen ropy naftowej. W krajach takich jak Włochy i Niemcy 
osłabienie to było dużo bardziej odczuwalne z powodu ciągle powracającego wyraźnego 
braku odporności na zewnętrzne załamania gospodarcze w przeciwieństwie do 
mniejszych krajów, jak Hiszpania i kraje skandynawskie, które poradziły sobie dobrze. 
Podatność gospodarek strefy euro na załamania gospodarcze sprawia, że prognozy 
krótkoterminowe są bardzo przypadkowe: aby nastąpiło stopniowe ożywienie, 
przewidywane w tym Przeglądzie, niezbędne jest minimum stabilności zewnętrznej przez 
jakiś czas. 

Tak dokładnie i tak szybko jak to możliwe należy zastosować odpowiednią politykę, 
która rozwiąże problemy niskiej odporności na zewnętrzne załamania i różnic 
w działaniach zapobiegawczych w obrębie Eurolandu. Ma to bardzo istotne znaczenie 
zarówno dla perspektyw wzrostu poszczególnych państw, jak i do pewnego stopnia dla 
wiarygodności samej Unii Gospodarczej i Walutowej. W Niemczech problemem jest 
stały spadek popytu wewnętrznego mimo silnych bodźców ze strony eksportu. Z kolei we 
Włoszech sektor handlowy osłabiony przez lata nadmiernej inflacji kosztowej tracił 
udziały w rynku w niepokojącym tempie, co przyczyniło się do obecnej recesji. 

Od momentu powstania Europejska Unia Walutowa dawała państwom członkowskim 
bezcenne korzyści, między innymi wewnętrzną stabilność finansową i historycznie niskie 
stopy procentowe oraz środowisko stabilności cenowej, które zdało test rosnących cen 
ropy naftowej. Na dłuższą metę jednak sukces Unii Walutowej, która ma wypracować 
korzyści dla wszystkich członków, wymaga dobrze funkcjonujących rynków produkcji, 
finansowych i rynków pracy oraz dużej jednorodności struktur gospodarczych państw 
członkowskich. W takim kontekście, bez względu na problemy polityczne, istnieje nacisk 
na wzmacnianie europejskiej integracji gospodarczej i reformy strukturalne.  

W Azji perspektywy wzrostu pozostają duże. Dane koniunkturalne wskazują, że po 
łagodnej recesji w połowie 2004 r. w Japonii nastąpiło ożywienie. Chińska gospodarka 
również przyspiesza, odzwierciedlając kwitnący eksport, ale też wewnętrzne przegrzanie, 
które władze starają się powstrzymać. W ciągu ostatnich kilku lat gospodarki państw Azji  
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Wschodniej stanowiły silny impuls w handlu światowym. Nie należy ignorować tego 
stabilizującego wpływu w momencie, kiedy w innych obszarach, takich jak polityka 
kursów walut, ich wpływ na stabilność światowej gospodarki wydaje się mniej 
przekonujący. 

Nie można lekceważyć ciągłych różnic w popycie wewnętrznym między krajami 
europejskimi i niektórymi azjatyckimi z jednej strony a Stanami Zjednoczonymi 
z drugiej. Biorąc pod uwagę obecną niemożliwą do utrzymania pozycję obrotów 
bieżących Stanów Zjednoczonych można się spodziewać wzrostu nacisków 
wewnętrznych na złagodzenie istniejących nierówności. W pewnym momencie mogą one 
przyjąć formę nagłego osłabienia kursu dolara, wywołując niekorzystne skutki na całym 
obszarze OECD zgodnie z symulacjami modelowymi przeprowadzonymi przez 
Sekretariat OECD. Dokładniej rzecz ujmując, spadek dolara może nie tylko zahamować 
eksport netto, ale również popyt wewnętrzny w Japonii i Europie, gdzie odporność na 
zewnętrzne załamania jest niska, a miejsce na manewry w obrębie polityki walutowej 
i fiskalnej ograniczone. Mimo iż obecnie taka sytuacja nie wydaje się bardzo 
prawdopodobna, stopniowo ten niekorzystny scenariusz staje się coraz bardziej realny. 

Korzystniejsza redukcja zewnętrznych nierówności spowodowałaby, że gospodarki 
charakteryzujące się nadmiernymi oszczędnościami w Azji (Chiny, Japonia i inne) oraz 
w Europie kontynentalnej zmieniłyby swoje modele wzrostu na korzyść popytu 
wewnętrznego. Przyczyniłoby się to do redukcji kosztów globalnej adaptacji gospodarek, 
podczas gdy działania makroekonomiczne Stanów Zjednoczonych (zarówno w obrębie 
polityki fiskalnej, jak i walutowej) są mocno zorientowane na podniesienie niemożliwego 
do utrzymania niskiego poziomu oszczędności krajowych. 

W niektórych kwitnących gospodarkach azjatyckich dostosowanie objęłoby 
aprecjację kursów walutowych i nowe podejście do roli polityki walutowej, która 
powinna być zorientowana na cele wewnętrzne, takie jak stabilność cen i łagodzenie 
wahań produkcji. 

Obecnie największym wyzwaniem Europy jest przywrócenie stałego wzrostu popytu 
wewnętrznego po serii załamań gospodarczych. Silniejszy popyt nie tylko wpływa na 
stabilność gospodarki i zrównoważenie rachunków bieżących, ale również pomaga 
zapobiec opóźnianiu się reform gospodarczych w sytuacji, gdy ich potencjalny wpływ 
deflacyjny może wzbudzać obawy w wielu segmentach opinii publicznej. Powodzenie 
reform gospodarczych i silniejszy wzrost pomógłby z kolei Europejczykom stać się 
bardziej odpornymi i lepiej znosić koszty przyszłych zmian kursów walut. 

W przyszłości zatem priorytetem będzie lepsze zarządzanie popytową stroną 
gospodarki. Polityka walutowa może tu odgrywać główną rolę poprzez znaczną redukcję 
stóp procentowych. W kontekście obecnej niskiej inflacji bazowej1 i słabego popytu 
zagregowanego rozluźnienie polityki walutowej w strefie euro wydaje się dość istotne.  

                                                      
1 Zobacz specjalny rozdział tego Przeglądu poświęcony wskaźnikom „inflacji bazowej” i ich roli w przewidywaniu 

przyszłego rozwoju inflacji. 
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W poprzednich wydaniach Przeglądu podkreślano już, że reformy dążące do stworzenia 
bardziej elastycznych i przyjaznych konsumentom detalicznych rynków finansowych 
mogą też pomóc w zwiększeniu nacisku na popyt w ogólnej strategii reform, 
wspomagając jednocześnie gospodarki strefy euro bardziej skutecznymi kanałami 
transmisji polityki walutowej podczas zniżkowych tendencji w gospodarce. 

I na koniec, nawiązując do potrzeby rygoru fiskalnego, o której wiele mówiono 
w poprzednich Przeglądach, konsolidacja finansów publicznych w najlepszym wypadku 
postępuje powoli w większości dużych państw OECD. W Europie nowa i bardziej 
elastyczna wersja Paktu na rzecz Stabilności i Wzrostu powinna być połączona 
z większym poczuciem odpowiedzialności na poziomie krajowym i wprowadzana 
z myślą o realnej redukcji ujemnych sald budżetowych. 
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