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KOMENTÁŘ 

PROBÍHÁ OPĚTOVNÉ VYVAŽOVÁNÍ HLADCE? 

Jean-Philippe Cotis, hlavní ekonom 

 
Až donedávna se země OECD těšily dlouhému období neinflačního růstu, přestože 

ceny ropy a komodit stoupaly. Trvalé zmírňování růstu mezd v rámci těchto prospěšných 
trendů zaručilo v hlavních částech oblasti OECD stabilitu, silný nárůst zisků a výrazné 
zvýšení počtu pracovních míst. 

Tento hladký průběh však byl nedávno mírně narušen. Ve Spojených státech se 
v poslední době objevily náznaky inflačních tlaků a napětí na trhu práce a po 
dlouhotrvajícím boomu ve výstavbě obytných domů výrazně poklesly investice do bytové 
výstavby. V oblasti zemí OECD jako celku stále existují určité znaky obecného 
přehřívání. Souhrnná poptávka a nabídka se oproti dřívějšímu cyklickému vrcholu na 
přelomu století, kdy byly tlaky poptávky mnohem silnější, vcelku shodují. Zatímco 
ve Spojených státech a v Japonsku může být souhrnná poptávka mírně nad trendem, 
v euro zóně zůstává výrazný propad. 

Namísto zásadního zpomalení čelí světová ekonomika ve všech částech oblasti 
OECD opětovnému vyvažování růstu. I poslední vývoj poukazuje na rozvolnění 
cyklických rozdílů, kdy ve Spojených státech a v Japonsku dochází ke zpomalení 
a v Evropě k nabírání rychlosti. Pokud se podíváme dopředu a vezmeme v úvahu to, co se 
zdá být mírným stupněm počáteční převyšující poptávky ve Spojených státech 
a v Japonsku, mělo by zpomalení v těchto zemích zůstat vyrovnané. V euro zóně 
naznačují poslední údaje a důvěra podniků a spotřebitelů, že pravděpodobně dojde 
k solidnímu nárůstu. Kromě toho by optimistický růst měl zůstat v Číně, Indii, Rusku 
a dalších rozvíjejících se ekonomikách. Koneckonců růst v Japonsku a euro zóně by měl  
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v příštích dvou letech stoupnout mírně nad současný trend a americký růst by se měl 
v průběhu roku 2007 po nedávném prudkém zpomalení činnosti progresivně vrátit 
ke svému potenciálu. 

Ve své počáteční fázi by však toto opětovné vyvažování růstu nebylo dostatečně silné 
na to, aby v roce 2007 zabránilo mírnému a krátkodobému poklesu v zemích OECD. 
Činnost euro zóny tak bude příští rok, než začne znovu zrychlovat, zatížena různými 
faktory, včetně nutné fiskální konsolidace v Německu a Itálii. 

Plánované „lehké přistání“ ve Spojených státech naznačuje, že se historie nebude 
opakovat. V roce 2000 souhrnná poptávka vysoce převyšovala potenciální nabídku, což 
vyvolalo silnou úpravu činnosti směrem dolů. I přes určité napětí na trhu práce 
ve Spojených státech, které by mělo rychle ustoupit, dnes vypadá stupeň přehřívání 
mírně. Ve skutečnosti nárůst jádrové inflace, kterého jsme byli svědky vloni v létě, zdaleka 
nedosahoval minulých vrcholů cen ropy a benzínu, které nyní již částečně klesly zpět. Kvůli 
vysoké intenzitě energie podléhá americká ekonomika silnějšímu vnějšímu inflačnímu 
šoku, než je průměr v rámci zemí OECD, což se projevilo jak v čisté, tak v jádrové inflaci. 
Předpokládáme-li stabilizaci cen ropy okolo její současné úrovně, může mírné ekonomické 
zpomalení postačit k rychlému obnovení cenové stability ve Spojených státech. 

V Japonsku bude návrat k cenové stabilitě trvat déle a je méně jistý, než bychom 
očekávali. Pokud se podíváme na deflátory HDP a inflaci spotřebních cen, s výjimkou 
potravin a energie, deflace dosud neskončila. Mírně s obavami lze říci, že růstu nominální 
mzdy může hrozit, že po pouhých osmnácti měsících v mírně pozitivní oblasti opět 
vybočí. Ačkoli budou silné zisky a vývozní trhy dále podporovat japonský růst, spoléhá 
se rovněž na minimálně skromnou podporu z výdajů domácností. 

V euro zóně se činnost konečně po několika přerušených obnovách odrazila ode dna. 
Nedávný pokles cen ropy přivedl čistou inflaci zpět pod hranici 2 % a v zájmu růstu je 
také vítán. Nehledě na nadcházející zvýšení DPH v Německu, které by mělo udělit mírný 
ekonomicky stagnující šok euro zóně na počátku roku 2007, je hlavním plánem pro 
nadcházející dva roky stabilní růst nacházející se mírně nad potenciálem a mírná inflace 
v kontextu, v němž se deficit poptávky rychle vyrovnává. 

Udržitelný růst v zemích OECD však nezávisí jen na rovnováze mezi souhrnnou 
poptávkou a nabídkou. Může být ovlivněn i současnou nevyrovnaností účtů nebo, jinými 
slovy, nevyrovnaností při rozložení souhrnné poptávky mezi domácí a vnější složky. 

Je jasné, že aby se nejdříve vyrovnala souhrnná dodávka a poptávka, vyžaduje 
dosažení stability cen a výkonnosti makroekonomické politiky. Politiky však mají 
v tomto směru také své limity, když vytvářejí neudržitelné nerovnováhy běžného účtu. 
Aby se vyrovnala souhrnná poptávka a nabídka v tomto desetiletí dříve, musela americká 
politika vyrovnat oslabení vnější poptávky, které bylo částečně způsobeno slabou domácí 
poptávkou v Evropě a Japonsku, silnější poptávkou doma. Vedle expanzivního fiskálního 
postoje vyvolala akomodační monetární politika domácí poptávku, nejen prostřednictvím 
vyšších cen nemovitostí a vlivu bohatství, obzvlášť silného kanálu přenosu, který probíhá 
napříč trhy bydlení. Tento kanál bydlení silnou měrou přispěl ke stabilizaci výkonnosti 
v dozvucích recese roku 2001, ale i k rozkladu deficitu běžného účtu Spojených států. 
Nyní naopak hraje důležitou vyrovnávací úlohu, a to jak na domácím, tak zahraničním 
trhu. Klesající trend na trhu s bydlením by proto nutně nemusel být příčinou obav. 
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Přestože v posledních letech trhy s bydlením sehrály důležitou úlohu při podpoře 
ekonomické činnosti, ceny již možná nyní v určitých zemích dosáhly neudržitelných 
výšek (zejména ve Spojených státech, Dánsku, Francii a Španělsku), alespoň podle 
odhadů sekretariátu OECD. Když nastoupí cenové úpravy, mohou trhy s bydlením snížit 
rychlost ekonomické expanze, i když se ekonomika z větší části příliš nepřehřívá 
a makroekonomické politiky jsou jen mírně restriktivní. 

V rámci určitých hranic by tyto korekce neměly způsobit obavy. Historie však 
poukazuje na to, že prudké úpravy v oblasti bydlení se těžko vstřebávají. Je tomu tak 
zejména v případě, kdy je ekonomika od počátku narušená jak přemrštěnými finančními 
trhy, tak očividně přehřátými trhy s výrobky. Dnes se však o tuto situaci nejedná, což 
naznačuje, že lehká úprava může být v americké ekonomice na dohled. Nedávné zkušenosti 
z Austrálie a Velké Británie – připusťme však, že byly podpořeny příznivými okolnostmi – 
koneckonců poukazují, že pro odolné ekonomiky může být toto přistání hladké. 

V tomto ohledu je nutné poznamenat, že se zdá, že domácnosti v mnoha zemích jsou 
dobře připravené na to, aby se vyrovnaly s následky poklesu na trhu s bydlením, jak je 
doloženo ve zvláštní kapitole přiložené k tomuto Výhledu. Bilance domácností jsou 
obecně vyrovnané a zátěž splácení dluhů je stále mírná, ačkoli některé domácnosti 
s nízkým příjmem mohou zažívat nadměrné napětí. 

Při protisměrných tlacích v oblasti bydlení, které již ovlivňují americkou ekonomiku, 
a s rizikem materializace jinde by světové ekonomice pomohlo, kdyby byly domácí 
výdaje a výdaje domácností tam, kde zaostávají, zcela oživeny. Tuto výzvu lze 
progresivně řešit v ekonomikách, jakou má Německo a Japonsko, ale výhled pro výdaje 
domácností zůstává do jisté míry křehký; přebytky běžného účtu těchto zemí dále 
porostou a v roce 2008 přesáhnou 5 % HDP. Předpověď naznačuje, že rozšiřování 
čínského přebytku by se mělo zpomalit. V kontrastu k těmto trendům a jako nová 
charakteristika tohoto Výhledu by se neměly nevyrovnanosti běžného účtu Spojených 
států dále zhoršovat, i když částečně díky nedávnému poklesu cen energie. 

Proti tomuto zpětnému poklesu čelí centrální banky různým výzvám. Ve Spojených 
státech může přivedení inflace zpět na 2 % vyžadovat, aby se po určitou dobu udržela 
současná restriktivní pozice. V euro zóně, kde se očekává, že oživení potrvá, může být 
přistoupení k opatření monetárního omezení odůvodněno jako pojistka proti riziku 
inflačního tlaku směrem dolů. V Japonsku by mělo další monetární utahování počkat, 
dokud nedojde k úplnému vystoupení z deflace. 

Pokud jde o fiskální a strukturální reformu, neprovádí se v zemích OECD dostatečné 
množství opatření. Ačkoli se zdá, že vlády dnes mají mnohem menší tendenci utrácet 
neočekávané daňové zisky než v minulosti, obecně lze říci, že nevyužívají výhody 
celkově dobrého ekonomického výhledu ke snížení základních deficitů, s patrnou 
výjimkou Německa. Kromě toho se zdá, že reformy sociálního zabezpečení, 
zdravotnického systému a trhu práce nejsou hlavním bodem politických programů a že 
protekcionistické tlaky se hromadí. 

V ideálním případě by země OECD měly hledat politické varianty orientované 
na růst, kdy pevná fiskální konsolidace a strukturální reformy vyvolávají naopak 
uspokojivější peněžní podmínky a silnější investice. Bohužel se však zdá, že nejlepší 
postup stojí poněkud stranou. 
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