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Dnešní kalendář 

Čas Stát Událost Trh Minule 

8:00 GER 
GfK indikátor důvěry, 

05/20 
-1,8 2,7 

9:30 GER PMI, kompozitní, 04/20 31 35 

10:00 EMU PMI, kompozitní, 04/20 25,7 29,7 

15:45 USA PMI, kompozitní, 04/20 34,2 40,9 

Zdroj: Reuters Datastream 

Zadlužení evropských zemí se snížilo 

Eurostat během včerejšího dne vydal notifikaci dluhu a 

deficitu vládních institucí. Na základě těchto údajů, pokleslo 

zadlužení eurozóny během roku 2019 na hodnotu 84,1 % 

vyjádřeno v poměru k HDP (viz graf). V roce 2018 totožný 

ukazatel dosáhl 85,8 %. V rámci celé EU činilo loni 

zadlužení 77,8 %. Nejnižší dluh v relativním vyjádření 

vykázalo Estonsko (8,4 %), Bulharsko (20,4 %), 

Lucembursko (22,1 %) a v neposlední řadě Česko 

(30,8  %). Na opačném konci žebříčku se pak nacházelo 

Řecko (176,6 %) jakožto nejzadluženější země EU a Itálie 

(134,8 %). Co se týká vládního deficitu, ten v roce 2019 činil 

0,6 % HDP, a to jak v EMU, tak EU. Oproti předchozímu 

roku (-0,4 %) byl deficit mírně vyšší.  

 

V současné chvíli se mohou loňská data zdát zcela 

lhostejná. Avšak není tomu tak. Mimo jiné poskytují 

informaci o pozici jednotlivých zemí, na jejímž základě lze 

hodnotit, které ekonomiky disponují dostatečným 

prostorem pro fiskální stimuly a která hospodářství se 

v důsledku pandemie budou potýkat s významnými 

problémy. 

Fiskální opatření, jejichž cílem je zmírnění negativních 

důsledků pramenících z karanténních restrikcí, zapříčiní 

nárůst absolutního i relativního dluhu zemí. Česko by se 

však mělo i nadále držet mezi zeměmi s nejnižším 

relativním zadlužením.  

Naopak jižní země EU v čele s Itálií budou zasaženy velmi 

tvrdě, když navíc problematika dluhu může vyvolávat obavy 

u mnoha investorů. I proto plánuje italská vláda pozvolné 

nastartování ekonomiky. Dosavadní zprávy praví, že by se 

tak mělo dít od 4. května. Jih země, který byl pandemií 

v porovnání se severem zasažen mírněji, však i nadále 

vykazuje značné známky obav z budoucího vývoje. Již před 

karanténou činila míra nezaměstnanosti v jižní oblasti 18 %. 

Současná recese tak povede k dalšímu nárůstu 

nezaměstnanosti a poklesu životní úrovně mnoha lidí. Itálie 

se navíc potýká s problematikou vysoké míry 

nezaměstnanosti v rámci skupiny mladých lidí. To mimo 

jiné způsobuje komplikace i lidem ve středním věku. Tato 

generace pak bývá označována jako „sendvičová“, když se 

musí postarat jak o své rodiče, tak o své nezaopatřené děti 

a nachází se mezi těmito skupinami. 

Nálada v eurozóně poklesla 

Spotřebitelská důvěra v eurozóně významně poklesla. 

V dubnu dosáhl ukazatel -22,7 bodů, a byl tedy o 11,1 bodů 

níže v porovnání s březnem. Ačkoliv trhy významné snížení 

indikátoru předpokládaly, dubnový výsledek překonal jejich 

očekávání, které bylo nastaveno na -19,6 bodech. Tento 

měsíc tak přinesl nejhorší výsledek od března roku 2009. 

Průzkum však tentokrát nezahrnoval oblast Itálie. Jak 

zmiňuje Evropská komise: „No data could be collected in 

Italy this month due to the coronavirus crisis.“  

Nicole Gawlasová, analytik, research@csas.cz 
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Co se stalo „doma“ 

Ministryně financí Alena Schillerová oznámila, že na 

podporu ekonomiky v souvislosti s pandemií bude vydáno 

celkem 1,19 bilionu korun. Již o víkendu oznámila, že 

navrhne zvýšení letošního deficitu na 300 mld. korun, když 

toto tvrzení doplnila slovy, že schodek ve výši 200 mld. 

není pro letošní rok konečný. 

Ministerstvo financí včera prodalo ve třech aukcích státní 

dluhopisy za 73,9 mld. korun.  

Marek Mora pro Frankfurter Allgemeine Zeitung uvedl, že 

„výhody, že je ČR mimo eurozónu, významně převažují.“ 

Průměrná úroková sazba hypotéčních úvěrů v březnu 

mírně vzrostla na 2,45 z 2,42 %. Z údajů Fincentra 

Hypoindexu vyplývá, že sazby rostly potřetí v řadě. 

Objemy a počty hypoték pak klesly na nejnižší úroveň za 

poslední rok. Dopady koronaviru a s ním souvisejících 

restriktivních opatření by se však měly plně projevit až 

během následujících měsíců – duben a květen. 

 

     „Tati, inkoust je drahý?” 

     „Ne, levný.” 

    „Tak nevím, proč maminka tak nadává,  

    když se mi vylil na tu novou sedací soupravu!” 
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