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Dnešní kalendář 

Čas Stát Událost Trh Minule 

Dnes žádné důležité makro data 

Zdroj: Reuters Datastream 

COVID update 

 

Když vidím globální statistiky COVIDu a jaké to má dopady 

ekonomiky, tak si nemůžu nevzpomenout na to, co jsem 

psal před pár měsíci: že podle odhadů Světové banky 

středně těžká, až těžká pandemie, která bude mít 700 tisíc 

obětí, sníží globální růst o cca 0,7-1 procentní bod. 

Aktuálně MMF odhaduje, že globální růst bude nižší o 6 

procentních bodů a světová ekonomika poklesne o tři 

procenta. Pro srovnání během Velké recese poklesla o 0,07 

procenta.  

Kde se stala chyba? Propočet Světové banky byl 

technicistní: bral do úvahy jen nakažené a oběti a nikoliv 

strach. Jinými slovy, předpokládal, že dopady budou 

podobné jako v případě chřipky, svět pojede dál, „jen“ umře 

více lidí. Zajímavé je, že v reportech Světové banky bylo i 

varování, že 90% nákladů způsobí strach a 

neochota/neschopnost lidí se potkávat. Pozorování 

naprosto přesné, jak nás poučila současná pandemie. 

Nicméně do dopadů na HDP se nedostalo.  

 

Aktuálně se pozornost upírá na to, jak se zplošťují křivky 

počtu nakažených: Evropa potvrzuje snižování počtu nově 

nakažených, data za USA naznačují, že jsou na nebo blízko 

vrcholu. S tím přicházejí i plány na ukončení plošných 

karanténních opatření.   

 

David Navrátil, research@csas.cz 
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Předstihové makro indikátory jedou v závěsu, takže ještě 

dochází k jejich zhoršování.  

 

Ministryně financí navrhuje zvýšení letošního schodku na 

300 mld. CZK a počítá s tím, že nepřímo pomůže ČNB. 

Výše letošního deficitu není podstatná. Důležitá je rychlost, 

s jakou dostane finance k domácnostem a podnikům. Čím 

pomalejší, tím více lidí se dostane do finanční pasti, tím více 

podniků sníží zaměstnanost, tím více jich zkrachuje. A tím 

vyšší deficity bude mít vláda i v dalších letech. Letošní 

deficit může být klidně vyšší než 300, ale selháním vlády by 

bylo, pokud by deficit i v příštím roce byl 200+ mld. CZK. 

Ve čtvrtek zasedá ECB. Na stole budou nápady, jak pomoci 

ekonomice. ECB mezitím tlačí nápad vytvoření speciální 

banky ala konsolidační agentury, která by vyvedla špatné 

aktiva z bank. Po finanční krizi zůstalo na bilancích bank 

v EMU mnoho špatných úvěrů, které omezují schopnost 

bank úvěrovat ekonomiku. No a panují obavy, že po 

koronavirové krizi přijde další nálož špatných úvěrů, čímž 

by mohlo dojít k zadření úvěrového kanálu a tím dalším 

negativním ekonomickým dopadům. 

Cena ropy dále klesá, americká WTI se dostala pod 15 

USD, květnový kontrakt dokonce na 14,5. Ačkoliv došlo 

k dohodě mezi OPEC a Ruskem o snížení těžby, tak 

odhady klesající poptávky díky globální recesi sráží cenu 

nadále dolů.  
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