Svět očima ekonomů: Druhá vlna pandemie bude srážet HDP mírněji, ale dlouhodoběji
První vlna pandemie ukázala, že tvrdost ekonomických restrikcí určovala rozsah výpadku produkce
v základních službách a ve stavebnictví. Lokální restrikce měly na druhou stranu menší vypovídací
schopnost pro změny v průmyslové výrobě. Podobné závěry očekáváme i z druhé vlny. Opatření se v
řadě zemí EU postupně zpřísňují, ale zůstávají (soudě podle indexu Oxford Government Response
Stringency) mírnější než na jaře. Na konci října se nejpřísnějšími podmínkami vyznačovaly Česko,
Slovensko, Polsko, Irsko a Francie. Jiný ukazatel - mobilita obyvatel (Google Mobility) dosahoval
v říjnu vyšších hodnot oproti jaru ve všech zemích EU a v průměru EU byl vyšší dokonce o tři čtvrtiny.
Výsledek byl ovlivněný nejvíc vyšší mobilitou obyvatel Španělska, Itálie a Francie. Toto celkově
naznačuje, že by propad v produkci základních služeb neměl klesnout tak výrazně jako na jaře.
Stejnou hypotézu podporují i indikátory důvěry ve službách. Říjnový index PMI pro služby v eurozóně
klesl z 48.0 jen na 46.9, což byl nesrovnatelně menší propad než v počátečních fázích jarní vlny
pandemie. Důvěra v maloobchodě, zveřejňovaná Eurostatem, zaznamenala v říjnu dokonce růst a
dosáhla nejvyšší úrovně od února.
Také zpracovatelský průmysl se zdá být poněkud odolnější než na jaře. Jak index PMI pro
zpracovatelský průmysl, tak index důvěry v průmyslu podle Eurostatu v říjnu rostly. První zmíněný
index dosáhl hodnoty 54.8, a tedy dokonce nejvyšší úrovně od července 2018. Identifikujeme tři
faktory, které zlepšují současnou důvěru v průmyslu: poptávka zadržená z jara; rostoucí objednávky z
Číny, jejíž ekonomika zatím nejeví známky druhé vlny; a skutečnost, že mezi zeměmi EU teď
nevznikají úzká hrdla při pohybu zboží přes hranice. Pro český a slovenský průmysl je samozřejmě
zásadní produkce aut. Registrace nových aut na klíčových trzích jako Německo a Francie v říjnu
meziročně klesly o pár procent, což ale bylo nesrovnatelné s propady o desítky procent z jarních
měsíců. Některé ekonomické restrikce se nicméně teprve mohou projevit. Omezení leckde ještě
nedosáhla svých maxim pro druhou vlnu. Jejich rozvolňování asi také bude pomalejší. Produkce může
být rovněž narušena z nabídkové strany problémy na pracovním trhu, třeba množstvím neschopenek.
Na druhou stranu, omezení nabídkové strany bývají kritičtější při maximálním využití kapacit, což
není případ současnosti. Proto soudíme, že se průmyslu mohou dotknout nanejvýš ojedinělé
problémy, což ponechá dopad druhé vlny pandemie na HDP mírnější, byť dlouhodobější.
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Česko
2020
2021
-7.00
2.00
3.20
2.20
0.25
0.50
1.10
1.55
26.50
25.60
21.72^ 20.00^

Slovensko
2020
2021
-7.50
5.70
2.00
1.60
0.00
0.00
0.20
0.30
--1.22
1.28

*/Konec období, ^/Přepočet EUR/CZK podle EUR/USD
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Eurozóna
2020
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-8.00
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2020
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