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COVID update 

Jaké jsou dlouhodobé dopady pandemie na ekonomiky? 

Pandemií nebylo moc, takže pokud chcete zkoumat dopady 

a mít více pozorování, tak musíte jít hodně do minulosti. 

Například až do 14 století, takže dostanete vzorek 15 

pandemií, kdy umřelo více než 100 tisíc lidí. Ekonomové 

zjistili, že dlouhodobým efektem je pokles reálné 

rovnovážné úrokové sazby a rychlejší růst mezd. Důvodem 

poklesu sazeb je, že během pandemie nedochází k ničení 

fyzického kapitálu (strojů) jako například během války a lidi 

navíc po pandemii začnou více spořit. A růst mezd 

samozřejmě souvisí mimo jiné i s nižší nabídkou práce.  

 

Rovnovážné úrokové sazby jsou už nyní negativně 

ovlivňovány demografií, mírou úspor, poklesem cen 

kapitálových statků, intervencemi centrálních bank… 

Pandemie má sílu ještě dále úrokové sazby dlouhodobě 

snížit.  

Statistické úřady postupně zveřejňují makro data ukazující, 

jak moc jsou ekonomiky zasažené COVIDem, respektive 

plošnou karanténou. V USA dokáží data zpracovávat 

hodně rychle, takže známe už čísla o výrobě a spotřebě za 

duben: v USA poklesla v dubnu průmyslová výroba o 15% 

a maloobchodní tržby o 22%. Tržby klesají více než výroba, 

což je v souladu s tím, že služby obecně jsou karanténou 

zasažené více než výroba. Propad výroby dosahuje úrovně 

Velké recese. Ale spotřeba domácností už je hluboko pod 

tehdejším dnem. 

 

Guvernér Fedu Jerome Powell, řekl, že nyní jsou 

nejdůležitější pro americkou ekonomiku zdravotnická data 

(mimochodem, pro představu, jak administrativa nezvládla 

COVID-19: populace USA představuje 5% světové 

populace, ale podíl obětí na COVID-19 dosahuje 30%), že 

firmy a domácností budou potřebovat další 3-6 měsíční 

vládní záchranný program, že míra nezaměstnanosti 

dosáhne 25% na svém vrcholu (aktuálně 15%), ekonomika 

pravděpodobně poklesne o 20% ve druhém čtvrtletí a 

plného oživení ekonomika nedosáhne bez vakcíny. 
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Ekonomiky EMU poklesly v prvním čtvrtletí o 3,2% 

meziročně. Francie téměř o šest procent, Slovensko 5,4% 

a Španělsko 5,2%.  

Česká ekonomka poklesla podle prvního odhadu o 2,2% 

meziročně, přečtěte si Jirkovu Bleskovku.  

Aleš Michl, člen bankovní rady ĆNB, uvedl, že není 

nakloněn záporným sazbám.  

Krize spojená s COVID přinesla cennou lekci. S krizí státy 

jednoduše zakazují/omezují vývozy zdravotnického 

materiálu. Top 3 státy přitom kontrolují 60-80% světových 

vývozů zdravotnického materiálu. Soběstačnost a vytvoření 

zásob bude klíčové pro zvládnutí druhé epidemiologické 

vlny. A tou cennou lekcí je, že jsme díky našemu 

špičkovému průmyslu schopni soběstačnost velmi rychle 

vybudovat. Nesmíme promarnit šanci se připravit, stát by 

měl výrazně pomoci s koordinací. 

 

Někteří politici využívají epidemii k tomu, aby mohli 

"beztrestně" odmítnout investice do životního prostředí 

(máme přece důležitější věci na práci přece). Tak aby bylo 

jasno: kdyby investice proběhly již dříve, tak neumře na 

COVID tolik lidí. Podle studie Harvardské univerzity větší 

koncentrace pevných částic totiž zvyšují smrtnost na 

COVID: "an increase of 1 μg/m3 in PM2.5 is associated with 

an 8% increase in the COVID-19 death rate (95% 

confidence interval [CI]: 2%, 15%)." Mimochodem, to je 

dopad jen na COVID-19. Výroční zpráva MŽP o stavu 

českého životního prostředí uvádí, že díky vysoké 

koncentraci pevných částic umře ročně 4-6 tisíc lidí.  

A k tomu dodojem ze stejné zprávy tento graf, který 

ukazuje, že díky vysoké emisní náročnosti české 

ekonomiky jsme získali nelichotivou bramborovou medaili.  

 

 

 

 

     "Maminko, můžu si jít hrát ven?" ptá se Jeníček 
maminky. 

"S tou dírou v kalhotách?" 

"Ne, s Kačenkou ze třetího patra." 
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