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ARTYKUŁ WSTĘPNY 

ŁATWY POWRÓT DO RÓWNOWAGI? 

Jean-Philippe Cotis, główny ekonomista 

 
Do niedawna, mimo wzrostu cen ropy i towarów, w obszarze OECD panował długi 

okres wzrostu bez nacisków inflacyjnych. Leżące u podstaw tych korzystnych trendów 
trwałe ustalenie płac spowodowało stabilizację cen oraz duży wzrost zysków, a także 
dynamiczne tworzenie nowych miejsc pracy w głównych regionach OECD. 

Niestety, ostatnio te doskonałe wyniki uległy pewnemu pogorszeniu. W ostatnim 
czasie w Stanach Zjednoczonych wzrosły naciski inflacyjne i napięcia na rynku pracy, 
a jednocześnie po długim okresie boomu budowlanego gwałtownie spadła wysokość 
inwestycji w budownictwo mieszkaniowe. Mimo to na całym obszarze OECD obserwuje 
się nadal oznaki ogólnego przegrzania. Inaczej niż na przełomie stuleci, kiedy naciski 
związane z popytem były znacznie silniejsze, obecnie wielkość łącznego popytu i podaży 
jest w dużej mierze wyrównana. W przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych i Japonii, 
gdzie łączny popyt utrzymuje się powyżej ogólnego trendu, w strefie euro panuje nadal 
znaczny zastój. 

Światowa gospodarka może zatem zamiast dużego spadku odnotować przywrócenie 
równowagi wzrostu w regionach OECD. Ostatnie wydarzenia wskazują na rozwijanie się 
różnic cyklicznych: aktywność gospodarcza w Stanach Zjednoczonych i Japonii spada, 
natomiast w Europie nabiera tempa. Mając na uwadze lekką nadwyżkę popytu w Stanach 
Zjednoczonych i w Japonii, należy oczekiwać, że w najbliższej przyszłości spowolnienie 
gospodarki w tych krajach pozostanie pod kontrolą. W strefie euro zarówno konkretne 
przesłanki, jak i pewność firm oraz konsumentów wskazują na to, że mamy właśnie do 
czynienia z mocnym wzrostem. Solidny wzrost powinien utrzymać się także w Chinach,  
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Indiach, Rosji i na innych rynkach wschodzących. Reasumując, w ciągu najbliższych 
dwóch lat wzrost w Japonii i strefie euro pozostanie nieco powyżej trendu, natomiast 
wzrost w USA, po niedawnym gwałtownym spowolnieniu, w 2007 r. stopniowo powróci 
do zgodnego z potencjałem. 

W początkowej fazie odzyskiwanie równowagi wzrostu nie będzie jednak na tyle 
silne, aby zapobiec łagodnemu i krótkotrwałemu osłabieniu, które odnotujemy 
w obszarze OECD w 2007 r. W przyszłym roku wiele czynników, w tym niezbędna 
konsolidacja podatkowa w Niemczech i we Włoszech, zaważy na aktywności strefy euro 
przed ponownym przyspieszeniem jej gospodarki. 

Przewidywane „miękkie lądowanie” w Stanach Zjednoczonych pokazuje, że historia 
nie lubi się powtarzać. W 2000 r. łączny popyt znacznie przewyższał potencjalną podaż, 
powodując konieczność dużego ograniczenia aktywności gospodarczej. Obecnie, mimo 
pewnych napięć na amerykańskich rynkach pracy, które powinny stopniowo ustępować, 
poziom przegrzania gospodarki jest nadal umiarkowany. Wzrost inflacji bazowej, który 
miał miejsce ostatniego lata, był w dużej mierze spowodowany skokami cen ropy 
i benzyny, których skutki zostały już częściowo opanowane. Gospodarka amerykańska 
ze względu na duże zużycie energii uległa silniejszemu zewnętrznemu szokowi 
inflacyjnemu niż średnia OECD, co odbiło się zarówno na inflacji zasadniczej, jak 
i bazowej. Przyjmując, że ceny ropy ustabilizują się na obecnym poziomie, łagodne 
spowolnienie gospodarki może wystarczyć do stopniowego przywrócenia stabilności 
cenowej w Stanach Zjednoczonych. 

W Japonii powrót do stabilności cenowej trwa dłużej i jest mniej pewny, niż 
oczekiwano. Sądząc ze wskaźników deflacji PKB oraz inflacji cen towarów, z wyjątkiem 
żywności i energii, deflacja jeszcze się nie zakończyła. Niestety, istnieje zagrożenie, 
że po zaledwie osiemnastu miesiącach stosunkowego podnoszenia się tempo wzrostu 
nominalnych płac będzie znowu spadać. Wysoki poziom zysków i rynki eksportowe będą 
nadal stanowić podstawę rozwoju w Japonii, który jednak zależy nadal od 
umiarkowanego wsparcia ze strony wydatków gospodarstw domowych. 

W strefie euro po serii krótkotrwałych ożywień aktywność gospodarcza zaczęła 
w końcu wzrastać. Niedawny spadek cen ropy spowodował obniżenie inflacji zasadniczej 
do poziomu poniżej 2% i wpłynął na rozwój gospodarczy. Pomimo zbliżającej się 
podwyżki VAT w Niemczech, która powinna spowodować łagodny szok stagflacyjny 
w strefie euro na początku 2007 r., ogólny scenariusz na najbliższe dwa lata zakłada 
stabilny wzrost nieco powyżej potencjalnego oraz łagodną inflację w związku 
ze stopniowym niwelowaniem deficytu łącznego popytu. 

Zrównoważony rozwój w krajach OECD nie zależy jednak wyłącznie od 
zrównoważenia łącznego popytu i podaży. Może na niego wpływać także brak 
równowagi w rozliczeniach bieżących, czyli nierówna dystrybucja krajowych 
i zagranicznych składowych łącznego popytu. 

Osiągnięcie stabilności cenowej i produkcyjnej wymaga uprzedniego zrównoważenia 
łącznego popytu i podaży działaniami makroekonomicznymi. Działania takie powodują 
jednak zakłócenia równowagi rozliczeń bieżących. W celu zrównoważenia popytu 
i podaży w pierwszych latach obecnej dekady, polityka amerykańska musiała 
zrównoważyć słabnący popyt zewnętrzny, spowodowany częściowo anemicznym 
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popytem wewnętrznym w Europie i Japonii, wzmocnieniem popytu krajowego. Popyt 
krajowy napędziła, oprócz ekspansyjnego stanowiska podatkowego, także bardziej 
przychylna polityka monetarna, przez między innymi wyższe ceny aktywów i skutki 
bogacenia się, przy czym szczególnie mocnym kanałem transmisji tego zjawiska były 
rynki mieszkaniowe. Ta ostatnia branża szczególnie mocno przyczyniła się do stabilizacji 
produkcji w okresie po recesji z 2001 r. oraz do obniżenia deficytu w amerykańskich 
rozliczeniach bieżących. Obecnie odgrywa dużą rolę w przywracaniu równowagi 
zarówno w kraju, jak i za granicą. Zatem uspokojenie rynku mieszkaniowego 
niekoniecznie należy postrzegać jako źródło niepokoju. 

Mimo że w ostatnich latach rynki mieszkaniowe odgrywały istotną rolę, wspierając 
działalność gospodarczą, to w niektórych krajach (zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, 
Danii, Francji i Hiszpanii), przynajmniej według szacunków sekretariatu OECD, ceny 
osiągnęły trudny do zrównoważenia pułap. Wprowadzenie korekt cen na rynkach 
mieszkaniowych może zatem spowodować spowolnienie ekspansji gospodarczej, mimo 
tego, że cała gospodarka nie jest bardzo przegrzana, a polityka makroekonomiczna jest 
restrykcyjna w niewielkim stopniu. 

Takie korekty, wprowadzone w rozsądnych granicach, nie powinny niepokoić. 
Doświadczenia z przeszłości pokazują jednak, że gwałtowna korekta cen na rynku 
mieszkaniowym może być trudna do opanowania. Dzieje się tak szczególnie wtedy, gdy 
korekta ma miejsce w okresie kryzysu gospodarczego, przy nadmiernie rozwiniętych 
rynkach finansowych i zdecydowanie przegrzanych rynkach produktów. Obecnie nie ma 
to jednak miejsca, wobec czego w najbliższym czasie należy się spodziewać 
wprowadzenia łagodnych korekt w gospodarce amerykańskiej. Niedawne doświadczenia 
Australii i Wielkiej Brytanii, którym bez wątpienia sprzyjały korzystne okoliczności, 
pokazują, że odporne rynki wytrzymają taką korektę bez większych strat. 

Warto tu wspomnieć, że w wielu krajach gospodarstwa domowe są dobrze 
przygotowane do radzenia sobie z konsekwencjami słabszej koniunktury na rynkach 
mieszkaniowych, jak pokazują informacje załączone w dodatkowym rozdziale 
niniejszego Przeglądu. Bilanse gospodarstw domowych są dość stabilne, a obciążenia 
kredytowe umiarkowane, aczkolwiek część gospodarstw o niskich dochodach może 
ucierpieć w wyniku nadmiernego obciążenia. 

Wobec pierwszych reperkusji rynku mieszkaniowego dotykających gospodarki 
amerykańskiej oraz możliwości pojawienia się ich w innych obszarach, dla światowej 
gospodarki byłoby korzystne pełne ożywienie wydatków krajowych i wydatków 
gospodarstw domowych w tych dziedzinach, w których dotychczas nie były one znaczne. 
Problem ten może stopniowo zostać rozwiązany w gospodarkach krajów takich jak 
Niemcy czy Japonia, jednak przyszłość wydatków gospodarstw domowych jest 
niepewna, a nadwyżki rozliczeń bieżących w tych krajach będą nadal rosnąć, aby 
w 2008 r. przekroczyć 5% PKB. Prognoza ta sugeruje także wolniejsze narastanie 
nadwyżki produktów chińskich. Przeciwwagą dla tych tendencji i nowym elementem 
pojawiającym się w niniejszym Przeglądzie jest to, że brak zrównoważenia 
amerykańskich rozliczeń bieżących przestanie się pogarszać, częściowo dzięki 
ostatniemu spadkowi cen energii. 
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W tej sytuacji banki centralne staną wobec różnych wyzwań. Sprowadzenie inflacji 
do poziomu około 2% w Stanach Zjednoczonych może wymagać utrzymania przez jakiś 
czas obecnego restrykcyjnego podejścia. W strefie euro, gdzie ożywienie powinno się 
utrzymać, uzasadnione może się okazać wprowadzenie ograniczeń monetarnych jako 
zabezpieczenia przed ryzykiem nacisku inflacyjnego w przyszłości. W Japonii 
wprowadzenie dalszych obostrzeń będzie musiało poczekać do czasu pełnego wyjścia 
z deflacji. 

Duże państwa OECD nie przykładają się w wystarczającym stopniu do działań 
związanych z reformą podatkową i strukturalną. Mimo że obecnie rządy w znacznie 
mniejszym stopniu niż w przeszłości wydają nadwyżki podatkowe, to zwykle nie potrafią 
wykorzystać ogólnych dobrych perspektyw finansowych do zredukowania deficytów – 
chlubnym wyjątkiem są tu Niemcy. Poza tym reformy ubezpieczeń społecznych, systemu 
opieki zdrowotnej i rynku pracy nie zajmują ważnego miejsca w programach 
politycznych, a naciski protekcjonistyczne wydają się rosnąć. 

Najlepszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie przez państwa OECD kombinacji 
polityk sprzyjających rozwojowi, powodujących powstanie korzystniejszych warunków 
monetarnych i wzrost inwestycji dzięki mocnej konsolidacji fiskalnej i reformom 
strukturalnym. Niestety rzeczywiste działania są dalekie od ideału. 
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