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Ekonomika v době 
epidemie
Současná situace je v novodobé historii (nejen) české společnosti  
a ekonomiky bezprecedentní. Žádná krize nebo recese nedokázaly 
takovým způsobem ochromit ekonomiku jako koronavir SARS-CoV-2 
a s ním související nezbytná preventivní opatření.

Stav ekonomiky před koronavirem
S očekávaným vývojem globální ekonomiky v letošním roce to nebyla 
žádná sláva ani před vypuknutím epidemie koronaviru. Naděje, že 
by se postupné zpomalovaní z roku 2019 mohlo zastavit či dokonce 
zvrátit, se v úvodu roku 2020 příliš nenaplňovaly. Zejména Německo 
zasažené poklesem globální poptávky po automobilech se nemohlo 
vymanit z nevalných výsledků. Strukturálně nejslabší ekonomikou 
eurozóny je Itálie, jejíž růstový potenciál se blíží nule. Nadějí pro 
letošní rok bylo zmírnění tenzí v mezinárodním obchodě.

Česko již řadu let slouží jako učebnicový příklad ekonomiky  
s minimálními makroekonomickými nerovnováhami a silnou finanční 
stabilitou. Inflace kolísá podle kvality úrody a cen ropy, dlouhodobě 
ji ovšem lze považovat za nízkou a stabilizovanou. Obchodní bilance 
si drží solidní přebytek a běžný účet platební bilance loni skončil 
v mírném schodku jen díky vysokým dividendám placeným do 
zahraničí. Vládní sektor jako celek hospodaří s mírným přebytkem 
a dluh v poměru k HDP je relativně nízký a dále se zvolna snižuje. 
Finanční sektor je kapitálově silný a podle zátěžových testů by měl 
bez výraznějších problémů přestát i hlubokou recesi. Vždy je lepší 
čelit nemoci, udržujete-li dlouhodobě dobrou kondici,  
a česká ekonomika možná není nejrychlejší sprinter, ale vcelku  
dobře trénovaný a odolný atlet.

Sčítání škod
Kvůli koronaviru růst globální ekonomiky v letošním roce nejspíše 
zpomalí pod 2,5 procenta, což je podle IMF definice recese. Vyspělé 
ekonomiky se pravděpodobně nevyhnou poklesu HDP. Závažné 
dopady postihnou země, kde se nákaza rozšířila rychle mezi větší 
podíl obyvatel, tj. Itálii, Španělsko nebo Velkou Británii. Mezi zranitelné 
bohužel patří také Německo, největší obchodní partner české 
ekonomiky.

Vyčíslit odhady škod v české ekonomice je nyní obtížné, protože stále 
nevíme, kdy bude šíření koronaviru eskalovat a kdy začne odeznívat. 
Nicméně pro ilustraci můžeme uvést několik údajů. Odvětví, která 
jsou výrazně paralyzována, tj. například maloobchod, sport, kultura, 

školství, knihovny, letecká doprava, stravování a ubytování nebo 
cestovní kanceláře, se na tvorbě HDP podílí zhruba 10 procenty. Na 
tato odvětví je navázána celá řada dalších oblastí ekonomiky. Zavřené 
obchody znamenají pokles nových objednávek u výrobních firem  
v průmyslu, případně pokles dovozu. S poklesem ekonomické  
aktivity souvisí nižší spotřeba energií apod.

Všechna odvětví negativně zasahují nucené prázdniny pro školáky  
a studenty. V Česku je zhruba jeden milion rodin s dětmi do 12 let  
a zhruba 600 tisíc rodin spoléhá na to, že děti v tomto věku obvykle 
chodí do školy. Nyní ale musí jeden z rodičů zůstat doma. Částečně 
situaci zachraňují prarodiče a možnost práce z domova. Přesto ale 
může být 5-10 procent zaměstnanců a podnikatelů vyřazeno z práce 
nebo výrazně omezeno v pracovní činnosti. 

Další negativní dopady může přinést panika a strach ochromující 
spotřebu domácností a firemní investice. Krátkodobě se samozřejmě 
projeví zvýšené nákupy potravin, základní drogerie a léků v rámci 
předzásobení v obavách z dalšího vývoje. Tento dočasný vzestup 
bude ovšem záhy kompenzován podobně velkým poklesem 
prodejů tohoto zboží. Důležité ovšem je, že zvýšená nejistota nikdy 
nesvědčila výdajům za zbytné zboží a investice. Aktuálně se tento 
faktor projevuje například poklesem online prodeje zbytného zboží 
jako sportovní potřeby. Kvantifikovat dopady v této oblasti je dosti 
obtížné, ilustrací však může být recese z let 2012 a 2013 způsobená 
podobnými důvody.

V neposlední řadě je potřeba zmínit narušení globálních hodnotových 
řetězců. České firmy jsou v narůstající míře zapojeny do značně 
komplexních řetězců s vysokou specializací jednotlivých článků. České 
firmy ve výrobě intenzivně využívají dovážených meziproduktů. Silné 
zapojení do mezinárodního obchodu s sebou nese vyšší výnosy, 
ale zároveň i větší při otřesech globální ekonomiky s narušením 
výrobních řetězců . Postup koronaviru napříč Evropou a dramatická 
preventivní opatření jsou přesně takovým příkladem. Pro českou 
ekonomiku je citelným zásahem zastavení výroby v automobilovém 
průmyslu, neboť na něj je navázán široký řetězec dodavatelů z dalších 
odvětví. Přímý podíl automobilového průmyslu na HDP činí necelých 
6 procent, ale multiplikace prostřednictvím vazeb na další odvětví je 
poměrně vysoká.
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V nouzovém režimu ekonomiky, v němž se nyní nacházíme, by mohly 
ztráty dosahovat zhruba 6-10 mld. Kč denně. Měsíc trvající nouzový 
režim by znamenal škody 130-200 mld. Kč, tj.  zhruba 2,1-3,5 % HDP. 
K tomu je potřeba vzít dopady na poptávku ze strany domácností 
a firem, propad vývozu, zhoršení platební morálky, zvýšení počtu 
insolvencí, turbulence na finančních trzích, zvýšení rizikových prémií 
a další efekty. Současná situace je natolik vážná, že ekonomické ztráty 
mohou převýšit dopady finanční krize v roce 2008.

V prognóze české ekonomiky připravené na konci minulého roku pro 
rok 2020 nám vycházela střední hodnota odhadu růstu HDP na  
2,0 %. Průběžné doplňování publikovaných dat a pozvolné zhoršování 
odhadů pro hlavní obchodní partnery Česka vedlo ke snížení odhadu 
růstu českého HDP na 1,3 %. Při zvážení možných dopadů koronaviru 
a preventivních opatření je nutné výrazně revidovat prognózu na 
letošní rok.

Jisté je, že dosavadní ekonomické prognózy neplatí, ani orientačně. 
Jakékoli nové prognózy jsou zatíženy enormní nejistotou vzhledem 
k tomu, že příčina, tj. šíření koronaviru a preventivní opatření, stále 
neodezněla. Následující výhled je třeba brát s velkou rezervou a spíše 
jako ilustraci relací v ekonomice.

V základním scénáři klesá HDP v roce 2020 o 10 %. Reakce se různí 
napříč odvětvími. Zatímco ve zpracovatelském průmyslu, stavebnictví, 
letecké dopravě, ubytování a cestovním ruchu bude recese hlubší, 
zemědělství, energetika a většina odvětví v oblasti služeb se bude 
potýkat s menším propadem tržeb a přidané hodnoty.

Nezaměstnanost oproti normálnímu vývoji tentokrát reaguje rychleji 
a zvyšuje se až na 5,5 % ve 4. čtvrtletí 2020. Počet nezaměstnaných 
by se zvýšil ze 109 tis. na konci roku 2019 na 300 tis. o rok později.
Inflaci na jedné straně ovlivní výrazné oslabení kurzu koruny a růst 

dovozních cen, na straně druhé ale propad domácí poptávky sníží 
jádrovou inflaci. Inflace v podobě indexu spotřebitelských cen by měla 
ke konci letošního roku klesnout na 2,2 %.

Výrazné změny se dotknou zahraničního obchodu. Vývoz by měl 
meziročně klesnout o 21 %, dovoz o 14 %. Přebytek obchodní bilance 
v roce 2019 ve výši 146 mld. Kč by se měl proměnit ve schodek  
134 mld. Kč. Kvůli tomu se loňský schodek běžného účtu ve výši  
21 mld. Kč prohlubuje na letos očekávaných 340 mld. Kč (6,5 % HDP).

Veřejné finance pocítí dramatický pokles ekonomické aktivity a zatíží 
je opatření na podporu ekonomiky. Zatímco v roce 2019 dosáhl 
vládní sektor přebytku 83 mld. Kč (1,5 % HDP), letos se propadají do 
deficitu 318 mld. Kč (6,0 % HDP). Kvůli tomu se obrací dosud klesající 
trajektorie dluhu vládního sektoru a ten se zvyšuje z 29,4 % HDP  
v roce 2019 na 37,5 % HDP v roce 2020.

Měnová politika při takto drastickém scénáři nemá na výběr, než 
nechat klesnout úrokové sazby téměř na nulu a sledovat výrazné 
oslabení kurzu koruny.

Ačkoli nastíněný scénář je poměrně drastický, vyloučit nelze  
ani horší variantu průběhu. 

Nevyhnutelná recese

Základní data  
a prognózy 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

HDP, mld. Kč, běžné ceny 4 314 4 596 4 768 5 047 5 324 5 645 5 259

HDP, mld. EUR, běžné ceny 156,7 168,4 176,4 191,7 207,6 219,9 195,2

HDP, reálný růst, % 2,7% 5,4% 2,4% 4,5% 2,8% 2,4% -10,0%

Průmyslová výroba, reálný růst, % 5,0% 4,3% 3,6% 6,5% 3,2% -0,1% -15,9%

Stavební výroba, reálný růst, % 5,5% 6,1% -5,4% 5,3% 9,0% 3,1% -10,5%

Maloobchodní tržby, reálný růst, % 2,8% 5,7% 5,3% 5,4% 5,0% 4,9% -0,1%

Míra nezaměstnanosti, průměr, % 6,1% 5,1% 4,0% 2,9% 2,2% 2,0% 3,5%

Spotřebitelské ceny, průměr, % 0,3% 0,3% 0,7% 2,5% 2,1% 2,8% 3,2%

Spotřebitelské ceny, konec období, % 0,1% 0,0% 2,0% 2,4% 2,0% 3,2% 2,2%

Ceny průmyslových výrobců, průměr, % -0,7% -3,2% -3,2% 1,8% 2,0% 2,5% 2,2%

Ceny průmyslových výrobců, konec období, % -3,7% -2,9% -0,3% 0,7% 2,4% 2,1% 2,1%

Růst průměrné mzdy, % 2,9% 3,2% 4,4% 6,7% 7,6% 7,0% 6,3%

Obchodní bilance, mld. Kč, národní pojetí 146,0 131,0 163,7 163,5 98,5 145,6 -133,8

Běžný účet, mld. Kč 4,5 26,7 78,6 72,5 15,6 -21,3 -340,4

v % HDP 0,1% 0,6% 1,6% 1,4% 0,3% -0,4% -6,5%

Finanční účet, mld. Kč -141,0 175,3 116,9 69,2 47,1 -7,2 -319,5

v % HDP -3,3% 3,8% 2,5% 1,4% 0,9% -0,1% -6,1%

Přímé zahraniční investice v ČR, mld. Kč 85,5 91,3 78,6 218,0 132,3 152,7 61,6

v % HDP 2,0% 2,0% 1,6% 4,3% 2,5% 2,7% 1,2%

Zahraniční zadluženost, mld. USD 125,1 126,2 139,6 200,6 192,2 194,4 194,5

v % vývozu zboží a služeb 80,2% 83,7% 92,2% 108,6% 104,3% 105,3% 135,3%

v % HDP 66,2% 67,9% 73,4% 86,6% 81,8% 75,3% 71,1%

Devizové rezervy, mld. USD 54,5 64,5 85,7 148,0 142,5 149,9 155,0

v měsících dovozu zboží a služeb 4,5 5,6 7,7 10,4 10,0 10,4 13,1

Saldo vládního sektoru, mld. Kč -83,1 -29,0 34,3 78,8 58,4 82,8 -317,7

v % HDP -1,9% -0,6% 0,7% 1,6% 1,1% 1,5% -6,0%

Dluh sektoru vládních institucí, mld. Kč 1 819 1 836 1 755 1 750 1 735 1 659 1 972

v % HDP 42,2% 41,1% 36,8% 34,7% 32,6% 29,4% 37,5%

Růst peněžní zásoby (M3), % 5,9% 8,0% 6,5% 10,4% 6,3% 6,4% -11,1%

2týdenní repo sazba, konec období, % 0,05% 0,05% 0,05% 0,50% 1,75% 2,00% 0,25%

3M PRIBOR, průměr, % 0,36% 0,31% 0,29% 0,41% 1,27% 2,12% 2,26%

3M PRIBOR, konec období, % 0,34% 0,29% 0,29% 0,75% 2,01% 2,18% 0,35%

CZK/EUR, průměr 27,53 27,28 27,03 26,33 25,64 25,67 26,95

CZK/EUR, konec období 27,73 27,03 27,02 25,54 25,73 25,41 27,04

CZK/USD, průměr 20,76 24,60 24,44 23,37 21,73 22,93 24,23

CZK/USD, konec období 22,83 24,82 25,64 21,29 22,47 22,62 24,35
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