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ÚVODNÍK 

JE OPÄTOVNÉ NASTOLENIE ROVNOVÁHY HLADKÉ? 

Jean-Phillipe Cotis, hlavný ekonóm 

 
Ešte donedávna priestor OECD profitoval z dlhodobého neinflačného obdobia rastu, 

napriek nárastu cien ropy a tovarov. V pozadí týchto priaznivých trendov bolo neustále 
zmierňovanie platov, ktoré umožnilo tak stabilitu cien, ako aj výrazné a stúpajúce zisky 
spolu s ráznou tvorbou pracovných miest v hlavných regiónoch OECD. 

Tento hladký priebeh však nedávno niečo narušilo. V Spojených štátoch, signály 
inflačných tlakov a napätie na trhu práce sa v poslednom čase akumulovali, pričom 
investície do ubytovania sa prudko znížili potom, ako prebehol dlhotrvajúci rozmach 
bytovej výstavby. V priestore OECD ako takom sa stále vyskytuje niekoľko signálov, 
ktoré poukazujú na všeobecné prehriatie. Celkový dopyt a ponuka sa málokedy 
stretávajú, v porovnaní s tým, ako tomu bolo v predchádzajúcom cyklickom vrchole na 
sklonku storočia, keď dopytové tlaky boli oveľa silnejšie. Pokým v Spojených štátoch 
a Japonsku celkový dopyt môže byť trošku vyššie než je trend, v euro zóne je stále 
podstatná rezerva. 

Svetová ekonomika čelí opätovnému nastaveniu rovnováhy rastu v regiónoch OECD 
skôr, než hlavnému spomaleniu. V skutočnosti, nedávny vývoj poukazuje na odvíjanie 
cyklických rozdielov, keď sa aktivita upokojí v Spojených štátoch a Japonsku, v Európe 
sa zrýchli. Pri pohľade do budúcna a za predpokladu, že to, čo je zdanlivo jemný stupeň 
prvotného nadbytočného dopytu v Spojených štátoch a Japonsku, spomalenie v týchto 
krajinách by malo byť vyrovnané. Posledné konkrétne údaje, rovnako ako obchodné 
a zákaznícke sebavedomie v euro zóne hovoria o tom, že poriadny vzostup už môže byť 
na ceste. Okrem toho, rast by mal zostať nad vodou v Číne, Indii, Rusku a v ďalších  
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vyvíjajúcich sa ekonomikách. Tak či onak, Japonsko a euro zóna budú narastať mierne 
nad trend počas ďalších dvoch rokov, pričom rast v Spojených štátoch by sa mal, po 
nedávnom prudkom poklese jeho aktivity, postupne vrátiť k svojmu potenciálu počas 
roku 2007. 

Vo svojej začiatočnej fáze však opätovné vyrovnanie rastu nebude dostatočne silné, 
aby zabránilo miernemu a dočasnému oslabeniu v roku 2007 v priestore OECD. 
V skutočnosti, predtým, než sa aktivita znovu naštartuje, bude mnoho rôznych faktorov, 
vrátane potrebného daňového zjednotenia v Nemecku a Taliansku, príťažou pre rozvoj 
aktivity v euro zóne budúci rok. 

Predpokladané „mäkké pristátie“ v Spojených štátoch naznačuje, že história sa 
nebude opakovať. V roku 2000 prevyšoval celkový dopyt vo veľkom možnú ponuku 
a tak vyžadoval silné prispôsobenie aktivity smerom nadol. Dnes, stupeň presýtenia stále 
vyzerá zanedbateľne, napriek napätiu na trhu práce v Spojených štátoch, ktoré by 
postupne malo ustúpiť. V skutočnosti, za vzrast kľúčovej inflácie, ktorého sme už boli 
svedkami minulé leto, vďačíme minulým zvýšeniam cien ropy a benzínu, ktoré sú už 
dnes čiastočne zažehnané. Vďaka svojej vysokej energetickej intenzite bola americká 
ekonomika podrobená silnejšiemu vonkajšiemu inflačnému šoku ako priemerné regióny 
OECD a toto sa odrazilo v publikovanej ako aj kľúčovej inflácii. Mierne ekonomické 
spomalenie môže postupne nastoliť cenovú stabilitu v Spojených štátoch, za predpokladu, 
že stabilizácia cien ropy sa ustáli na ich momentálnej úrovni. 

V Japonsku potrvá návrat k cenovej stabilite dlhšie a bude neistejší ako sa 
predpokladalo. Keď sa pozrieme na deflátory HDP a infláciu spotrebiteľských cien, 
okrem potravín a energie, zistíme, že deflácie sme sa ešte nezbavili. S obavami pozeráme 
na rast nominálnych miezd, ktorý môže byť vystavený riziku znižovania, potom čo sa 
trochu ustálil po 18 mesiacoch v mierne pozitívnom teritóriu. Hoci silné zisky a exportné 
trhy budú naďalej podopierať rast v Japonsku, závisí aj od minimálne skromnej podpory 
domácich výdavkov. 

V euro zóne sa aktivita konečne rozbehla po sérií prerušených zotavení. Nedávny 
pokles cien ropy znížil publikovanú infláciu späť pod 2 % prahu a je prínosom aj pre rast. 
Bez ohľadu na nadchádzajúci vzrast DPH v Nemecku, ktorý by mal spôsobiť mierny 
stagflačný šok v euro zóne na začiatku roku 2007, najpravdepodobnejším scenárom na 
nasledujúce dva roky je stabilný rast, mierne nad možnosti a mierna inflácia v kontexte, 
v ktorom sa schodok celkového dopytu postupne odstraňuje. 

Ale udržateľný rast v OECD nevisí na rovnováhe medzi celkovým dopytom 
a ponukou. Môžu ho takisto ovplyvniť aktuálne nerovnováhy v účtoch alebo inými 
slovami nerovnováha v rozložení celkového dopytu medzi domáce a vonkajšie 
komponenty. 

Je jasné, že nato, aby sa dosiahla cenová stabilita a stabilita výstupov musí 
makroekonomická politika najprv vyrovnať ponuku a dopyt. Ale politika tohto smeru je 
limitovaná, keď generuje neudržateľnú rovnováhu bežných účtov. Aby sa vyrovnal 
celkový dopyt a ponuka počas tohto desaťročia, politika Spojených štátov musela 
nahradiť klesajúci vonkajší dopyt, čiastočne dôsledkom anemického domáceho dopytu 
v Európe a Japonsku a silnejším dopytom doma. Okrem expanzívneho daňového postoja 
zvýšilo prijatie menovej politiky domáci dopyt aj vďaka vyšším cenám majetku a efektu 
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bohatstva, ktoré sú jedným obzvlášť silným kanálom prenosu, ktorý funguje na trhu 
s bývaním. Tento kanál s bytmi silne prispel k stabilizácii výstupu po následkoch recesie 
v roku 2001, ale takisto prispel k zhoršeniu deficitu bežných účtov v Spojených štátoch. 
A naopak, teraz hrá dôležitú úlohu pri opätovnom získaní rovnováhy ako doma, tak aj 
vonku. Preto klesajúci trh s bytmi by nemal byť dôvodom na obavy. 

Hoci v posledných rokoch hral trh s bytmi dôležitú úlohu v podpore ekonomickej 
aktivity, ceny už možno dosiahli neudržateľnú výšku v niektorých krajinách (hlavne 
v Spojených štátoch, Dánsku, Francúzsku a Španielsku), aspoň podľa odhadov 
sekretariátu OECD. Keď sa opäť ceny upravia, trh s bytmi môže síce znížiť rýchlosť 
ekonomickej expanzie, hoci sa ekonomika celkovo neprehrieva a makroekonomická 
politika je len mierne obmedzujúca. 

V rámci noriem by nemali byť takého nápravy dôvodom na obavy. Avšak história nás 
učí o tom, že ostré nápravy na trhu s bytmi sa len ťažko podarí udržať. Obzvlášť na 
začiatku, keď je ekonomika ešte chabá, či už s predimenzovanými finančnými trhmi 
a jasne prehriatymi trhmi s výrobkami. Toto však nie je súčasný prípad, čo nasvedčuje 
tomu, že plynulejšie prispôsobenie sa môže črtať na obzore pre ekonomiku Spojených 
štátov. Nedávne skúsenosti v Austrálii a Spojenom kráľovstve, ktorým však nepochybne 
pomohli priaznivé okolnosti, skutočne naznačujú, že pre prispôsobivé ekonomiky môže 
byť pristátie hladké. 

Čo sa tohto týka, môže nás upokojiť, že v mnohých domácnostiach v krajine sme 
pripravení na boj s následkami poklesu na trhu s bytmi tak, ako to dokumentuje špeciálna 
kapitola, ktorá je prílohou tohto Výhľadu. Súvahy v domácnostiach sú vo všeobecnosti 
v poriadku a dlhy sú stále v medziach, hoci niektoré domácnosti s nízkym príjmom si 
musia uťahovať opasky. 

S protichodnými efektmi bytov, ktoré už majú vplyv na ekonomiku Spojených štátov 
a môžu nastať kdekoľvek, by svetovej ekonomike pomohlo, keby sa domáce 
a vnútroštátne výdaje naplno oživili tam, kde zaostávajú. Odpoveď na túto výzvu môžu 
postupne splniť v takých ekonomikách ako sú nemecká a japonská, ale výhľad ohľadom 
výdavkov na domácnosť je ešte stále trošku krehký a nadbytky, ktoré majú tieto krajiny 
na bežných účtoch sa budú zhromažďovať až prekročia 5 % HDP v roku 2008. Táto 
predpoveď implikuje takisto, že zvyšovanie nadbytku v Číne sa bude pomaľovať. Ako 
protiváha k týmto trendom a nová charakteristika tohto Výhľadu, by sa nerovnováha na 
bežných účtoch v Spojených štátoch mala pomaly upraviť, aj keď za to čiastočne vďačí 
nedávnym poklesom cien energií. 

V pozadí tohto všetkého centrálne banky bojujú s rozličnými výzvami. V Spojených 
štátoch si návrat inflácie späť na 2 % môže vyžadovať udržovanie dočasného aktuálneho 
reštriktívneho stanoviska. V euro zóne, kde sa obnovenie konečne očakáva, pohyb 
smerom k opatreniam menových reštrikcií môže byť ospravedlnený kvôli risku tlaku 
inflácie dole po línii. V Japonsku by však ďalšia menová reštrikcia mala počkať, až kým 
sa úplne a konečne dostane z deflácie. 

Na daňovom fronte a fronte štrukturálnych reforiem sa toho veľa nedeje vo veľkých 
krajinách OECD. Hoci dnes vlády sa zdajú, že sú viac naklonené rozhádzať zisky z daní 
viac ako v minulosti, vo všeobecnosti sa nesnažia získať výhody zo všeobecne dobrého  
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ekonomického výhľadu, aby znížili deficity v pozadí, jedinou výnimkou je Nemecko. 
Okrem toho sociálna istota, zdravotný systém a reformy na trhu práce nezaujímajú 
popredné miesta na politických programoch a zdá sa, že ochranárske tlaky sa stupňujú. 

V ideálnom prípade by mali krajiny OECD hľadať zmes politík orientovanú na rast, 
kde solídne daňové zjednotenie a štrukturálne reformy vyvolajú ako odozvu viac 
prispôsobivé menové podmienky a silnejšie investície. Bohužiaľ, tie najlepšie praktiky sú 
ešte na míle vzdialené. 
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