
 

 
OECD Economic Outlook: June No. 77 – Volume 2005 Issue 1 
Summary in Slovak 

 
Ekonomický výhľad OECD: jún, č. 77 – ročník 2005, číslo 1 
Zhrnutie v slovenčine 

 

EDITORIÁL 
 

CHÝBAJÚCA ROVNOVÁHA A DYNAMIKA? 

Jean-Philippe Cotis, hlavný ekonóm 

 

Optimistický scenár, podľa ktorého malo v krajinách OECD v širšej miere dôjsť 
k hospodárskemu zotaveniu, sa nenaplnil. Hoci sa naplnili niektoré predpoklady tohto 
scenára, menovite relatívne úspešné „mäkké pristátie“ v Spojených štátoch a oživenie 
hospodárskej činnosti v Japonsku, výrazne chýba trvalejšia dynamika rozvoja v krajinách 
Eurozóny. Čím viac sa časovo vzďaľujeme od udalostí, ktorými sa tento stav 
zdôvodňoval (vojna v Iraku, cenové šoky v súvislosti s cenami ropy a ďalších komodít, 
výkyvy výmenných kurzov…), tým je jasnejšie, že tieto okolnosti nepostačujú 
na vysvetlenie, prečo sa v súčasnosti v krajinách kontinentálnej Európy tak nápadne 
prejavuje fakt, že v nich nedochádza k ekonomickému zotaveniu. Vo výsledku 
a v perspektíve sa preto javí, že vyhliadky rozvoja sa tak v rámci OECD,  
ako aj celosvetovo značne líšia, od sľubných v Ázii, cez návrat k obvyklému rastu 
v Spojených štátoch až po nejasné a slabé vyhliadky pre Európu. Kvôli výrazným 
rozdielom v ekonomických perspektívach zrejme nedôjde k odstráneniu jestvujúcich  
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nerovnováh a môžu sa prejaviť vo forme nižšej celosvetovej spotreby. Tieto rastové 
výhľady nemožno považovať za konečné a dané, sú však závislé na účinnosti 
makroekonomických a štrukturálnych stratégií, ako aj spôsobilosti týchto stratégií 
prispôsobovať sa podmienkami čoraz viac globalizovaného prostredia. 

Čo sa týka regionálneho rozvoja, v Spojených štátoch došlo k zotaveniu od zvyškovej 
stagnácie, pričom ekonomika bude zrejme aj naďalej rásť v súlade so svojím 
potenciálom. Aj po niekoľko rokov trvajúcom zotavení tu zostáva hybnou silou 
ekonomickej činnosti do veľkej miery domáca spotreba, ku ktorej sa v dohľadnej dobe 
neočakáva výraznejšie posilnenie vo forme čistých príjmov z exportu. Nezávisle 
od zrejme náhodného poklesu dovozu v prvej štvrtine roka sa čisté príjmy z exportu 
podieľali na raste len v relatívne obmedzenej miere, a to i napriek výraznému poklesu 
reálneho výmenného kurzu dolára. 

V kontinentálnej Európe došlo po sľubných náznakoch rastu v prvej polovici roku 
2004 k jeho oslabeniu v druhej polovici roka, ktoré sprevádzala klesajúca spotrebiteľská 
aj investičná dôvera. Hoci začiatkom roku 2005 došlo zdanlivo najprv k miernemu 
zotaveniu rastu, v súčasnosti sa opäť zaznamenávajú slabé výsledky, pričom sa javí,  
že do konca tohto roka nemožno reálne očakávať výrazný obrat vo vývoji. Na tomto 
náhlom poklese sa z veľkej miery podieľa silné Euro a zvýšené ceny ropy. V krajinách 
ako Taliansko a Nemecko navyše dochádza k výraznému zosilneniu účinkov týchto 
faktorov, tu predovšetkým kvôli výraznému chronickému nedostatku odolnosti voči 
akútnym vonkajším vplyvom v porovnaní s menšími ekonomikami, ako sú napríklad 
Španielsko alebo severské krajiny, ktoré si naopak viedli dobre. Kvôli náchylnosti 
eurozóny k akútnym výkyvom sú krátkodobé ekonomické výhľady pre túto oblasť 
zaťažené vysokou neistotou. Na stálejšie zotavenie bude aj v zmysle záverov tohto 
Výhľadu potrebné, aby sa dostavila určitá minimálna stabilita externých podmienok. 

V stratégii hospodárskeho rastu je potrebné čo najskôr a najdôkladnejšie zohľadniť 
tento nedostatok odolnosti eurozóny voči vonkajším vplyvom, aj vzhľadom na to,  
že ide o kľúčový aspekt nielen rastových výhľadov zainteresovaných krajín, ale do určitej 
miery tiež kredibility hospodárskej a menovej únie ako celku. V Nemecku je problémom 
najmä trvalý pokles domácej spotreby, a to aj napriek silným exportným stimulom. 
V Taliansku strácajú obchodované sektory kvôli dlhoročnému neúmernému rastu 
nákladov znepokojivou rýchlosťou podiely na trhu, čo je aj príčinou súčasnej recesie 
tamže. 

Od svojho zavedenia zaručuje Európska menová únia svojim členským krajinám 
nezanedbateľné výhody, vrátane internej finančnej stability a úrokových sadzieb 
na historicky nízkych úrovniach, ako aj prostredia cenovej stability, ktoré úspešne obstálo 
pri skúške formou stúpajúcich cien ropy. Ak však má byť menová únia úspešná 
v dlhodobom horizonte a prospešná všetkým svojím členom, sú na to potrebné dobre 
fungujúce produktové, finančné a pracovné trhy, ako aj dostatočne jednotné ekonomické 
štruktúry členských krajín únie. Z tohto hľadiska zostáva cieľ ďalšej európskej 
ekonomickej integrácie a štrukturálnych reforiem aj napriek politickým ťažkostiam 
kľúčovou výzvou. 
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V Ázii zostávajú rastové výhľady aj naďalej veľmi dobré. Údaje o prebiehajúcej 
konjunktúre v Japonsku po slabšom medziobdobí približne v polovici roku 2004 
nasvedčujú ekonomickému zotaveniu. V Číne dochádza k zvyšovaniu tempa rastu 
ekonomickej činnosti, čo je jednak dané dobrými exportnými číslami, zároveň to však 
vedie k určitým známkam prehriatia domácej ekonomiky, ktorému sa čínske úrady snažia 
zamedziť. Východoázijské ekonomiky sa v posledných rokoch výraznou mierou podieľali 
na celosvetovom obchode. Tento stabilizujúci vplyv má nezanedbateľný význam,  
hoci v iných oblastiach, ako napríklad uplatňovaná politika menových výmenných 
kurzov, sa ich podiel na stabilizácii svetovej ekonomiky javí ako menej presvedčivý. 

Pokračujúce rozdiely v domácej spotrebe medzi Európou a niektorými ázijskými 
krajinami na jednej strane a Spojenými Štátmi na strane druhej nemožno pritom tak 
celkom označiť za neškodné. Vzhľadom na neudržateľný aktuálny stav verejných financií 
v USA sa tu budú zvyšovať vnútorné tlaky na odstránenie jestvujúcich nerovnováh. 
Podľa modelových simulácií, ktoré poskytol sekretariát OECD, sa tieto nerovnováhy 
v určitom okamihu môžu prejaviť prudkým poklesom kurzu dolára, s nepriaznivými 
následkami na ekonomiku krajín OECD ako celok. Slabnúci dolár by konkrétne nielen 
obmedzil čisté príjmy z exportu, ale aj domácu spotrebu v Japonsku a v Európe, kde sa 
ekonomické prostredie vyznačuje nízkou odolnosťou voči vonkajším vplyvom 
a obmedzeným priestorom na menové a fiškálne opatrenia. Hoci sa tento nepriaznivý 
scenár v súčasnosti nejaví ako najpravdepodobnejší, jednako prichádza stále viac 
do úvahy. 

Lepším riešením externých nerovnováh by bolo, keby ekonomiky s „prebytkom 
úspor“ v Ázii (Čína, Japonsko a ďalšie krajiny) a kontinentálna Európa upravili svoje 
stratégie rastu v prospech podpory domácej spotreby, čím by sa znížili celosvetové 
náklady na riešenie súčasných ekonomických nerovnováh, zatiaľ čo makroekonomická 
politika Spojených štátov, a to fiškálna aj menová, sa naopak neúmerne dôsledne 
zameriava na udržiavanie úspor na nízkej úrovni. 

V niektorých úspešných ázijských ekonomikách by malo byť súčasťou 
kooperatívnych úprav zhodnotenie výmenných kurzov a prehodnotenie úloh menovej 
politiky, ktorá by sa mala zameriavať na domáce ciele ako sú cenová stabilita 
a vyrovnávanie kolísavej výkonnosti ekonomiky. 

V Európe treba po sérii opakovaných neúspechov prednostne riešiť predovšetkým 
obnovu dynamiky domácej spotreby. Okrem priaznivého účinku na ekonomickú stabilitu 
a úpravu fiškálnej situácie môže výraznejšia domáca spotreba napomôcť tiež prevencii 
zlyhania ekonomických reforiem tým, že jej potenciálne deflačné účinky pomáhajú 
zlepšovať očakávania v mnohých oblastiach verejnej mienky. Úspešné ekonomické 
reformy a silnejší potenciálny rast by potom umožnili Európanom zvýšiť odolnosť 
ekonomiky Eurozóny voči vonkajším vplyvom, ako aj lepšie znášať náklady v súvislosti 
s budúcimi výkyvmi výmenných kurzov. 
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Kľúčovou prioritou v budúcnosti tak bude zrejme aj naďalej lepšie riadenie 
ekonomiky na strane dopytu. Prvé a najakútnejšie opatrenia môžu byť menového rázu, 
s výrazným znížením uplatňovaných sadzieb. Vzhľadom na súčasný stav s nízkou 
infláciou1 a slabým agregátnym dopytom nie je argument v prospech uvoľnenia 
menového režimu celkom zanedbateľný. Ako sme už zdôraznili v predchádzajúcich 
vydaniach Výhľadu, reformy s cieľom pružnejších a voči spotrebiteľom ústretovejších 
finančných trhov by tiež mohli napomôcť zamerať v celkovom reformnom úsilí zvýšenú 
pozornosť na spotrebu, a zároveň poskytnúť Eurozóne účinnejšie prevodové páky 
menovej politiky v obdobiach hospodárskej stagnácie. 

Napokon, hoci sa v predchádzajúcich Výhľadoch poukazovalo na potrebu fiškálnych 
nápravných opatrení, postupuje konsolidácia verejných financií vo väčšine väčších krajín 
OECD prinajlepšom pomalým tempom. V Európe by sa mala novo schvaľovaná 
a pružnejšia verzia paktu stability a rastu spojiť s výraznejším dôrazom na vlastníctvo 
a zaviesť s dôrazom na reálne zníženie jestvujúcich rozpočtových nerovnováh. 

                                                      
1 Pozri osobitnú kapitolu tohto Výhľadu venovanú ukazovateľom „jadrovej inflácie“ a ich použiteľnosti pre účely 

predpovedí budúceho vývoja inflácie. 
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