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Shrnutí 

 Tento článek shrnuje dosavadní ekonomickou literaturu, které kombinuje SIR modely 

s makroekonomickými modely a diskutuje důsledky pandemie pro fiskální a monetární 

politiku. 

 SIR modely implikují, že boj s pandemií bude úspěšný pouze v případě dlouhodobého snížení 

reprodukčního čísla. 

 Makroekonomicko-epidemiologické modely zdůrazňují vzájemnou interakci šíření epidemie 

a ekonomického chování lidí. Ukazují, že existuje negativní vztah mezi hloubkou 

ekonomického propadu a rychlostí šíření epidemie. Zároveň ukazují, že epidemie vytváří 

negativní externality kdy spontánní omezování aktivit je nedostatečné.  

 Ekonomické důsledky pandemie jsou modelovány jako mix nabídkových a poptávkových 

šoků; není zcela jasné, který druh šoků bude dominovat. Zatímco negativní nabídkový šok je 

prvotní, poptávkový šok může dominovat díky tomu, že některé sektory jsou postiženy více 

než jiné. 

 Makroekonomická literatura také zdůrazňuje, že pandemie dopadá na různé skupiny lidí 

s různou intenzitou: karanténa například dopadá více na lidi s nižšími příjmy nebo na mladší 

ročníky. Epidemie tak má i důležité důsledky pro redistribuci příjmů a spotřeby. 

 Stručně shrnuto: prvořadým úkolem vlád je přijmout taková veřejná zdravotní opatření, která 

zploští epidemickou křivku tak, aby se zdravotní problém spojený s šířením koronaviru vešel 

                                                
1 Tato studie reprezentuje pouze názor autorů, a nikoli oficiální stanovisko Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. 
či Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium UK v Praze (CERGE). Poděkování za užitečné připomínky k 
pracovní verzi textu patří Danielu Münichovi. Veškeré případné nepřesnosti a chyby však jdou na vrub autorů. Studie 
byla vydána díky podpoře Akademie věd ČR v rámci programu Strategie AV21 a daru Nadace Experientia.  

2 Autoři působí na CERGE-EI, společném akademickém pracovišti Univerzity Karlovy a Národohospodářského ústavu 
AV ČR. Marek.Kapicka@cerge-ei.cz, Michal.Kejak@cerge-ei.cz, Ctirad.Slavik@cerge-ei.cz.  
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do zdravotní kapacity daného státu. Tato opatření nutně povedou k prohloubení ekonomické 

krize.  

 V této fázi krize, kdy bude klíčová role fiskální politiky, je třeba za každou cenu (‚do whatever 

it takes‘) udržet většinu ekonomiky v životaschopném stavu. Role monetární politiky bude 

v této fázi pouze doprovodná. 

 Čím delší a hlubší bude zdravotní krize, tím hlubší bude i krize ekonomická, která může mít 

tendenci se projevovat i jako krize finanční, měnová apod., což může vyžadovat i drastičtější 

fiskální politiky a větší koordinaci mezi fiskálními a monetárními politikami. 

 Tato pandemie i jí vyvolaná ekonomická krize jsou krizemi globálními. Tudíž se nedají 

překonat izolovaně v jednotlivých zemích, ale vyžadují koordinované úsilí zejména 

nejvyspělejších zemí s patřičnou pomocí pro méně rozvinuté země a s významnou rolí 

ze strany mezinárodních a nadnárodních institucí (IMF, WB, ECB, EU a další).   
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Úvod 

Epidemie covid-19 zasáhla velmi rychle ekonomiku celého světa. Málokdo si před několika 

týdny uměl představit, že ke globální pandemii může dojít s takovou rychlostí a může tak 

těžce zasáhnout i nejvyspělejší země s vysokou úrovní zdravotnictví a hygienických 

standardů. Propuknutí pandemie si dříve nebo později vynutilo restrikce vedoucí 

k omezení či zastavení mnoha ekonomických činností včetně uzavření mnoha firem 

a karantény lidí v jejich domovech. Takováto opatření spolu s rychle rostoucím počtem 

nemocných mají nutně obrovské dopady na ekonomiku. Co se týče zdravotnictví, byly 

vlády na možnost pandemie určitým způsobem připravené. Hospodářské politice, která 

by byla na místě v odezvě na propuknutí pandemické krize, však nebylo až na výjimky 

věnováno příliš pozornosti. V této studii přiblížíme, jak na hospodářskou politiku v době 

koronavirové krize nahlíží ekonomická literatura, která se v posledních týdnech prudce 

rozvíjí a jaká jsou její doporučení. 

 

Základy šíření epidemie 

Jaká je očekávaná hloubka a délka epidemie? Většina simulací je založena na takzvaných 

SIR modelech,3 které poněkud mechanickým způsobem modelují dynamiku šíření 

epidemie. Tato dynamika má zpravidla následující průběh. Zpočátku dochází k rapidnímu 

růstu počtu infikovaných, kdy nákazou prochází ti, kteří k ní jsou náchylní. Po určité době, 

kdy již velká část populace nákazou prošla, se procento těch, kteří jsou k infekci náchylní, 

sníží, epidemie dosáhne vrcholu a počet nově infikovaných začne klesat. Průběh infekce 

tak má tvar hrbu. Jaké jsou kvantitativní predikce těchto modelů, pokud by společnost 

nesáhla k výrazným restriktivním opatřením? Atkeson v [1] analyzuje scénáře s různou 

rychlostí šíření nemoci populací. V jeho analýze je tato rychlost konstantní v čase, což 

odpovídá např. situaci, kdy nejsou aplikovaná žádná restriktivní opatření. Vrchol 

epidemie covid-19 by ve většině těchto scénářů v USA nastal za 7–14 měsíců a v době 

vrcholící epidemie by bylo nakaženo mezi 10 až 25 % populace, viz Graf 1. Celkem by se 

během příštích 18 měsíců nakazilo 65–95 % populace. Toto jsou velmi hrubé odhady,  

ale výsledné hodnoty jsou alarmující. Je pravděpodobné, že zdravotní systém by za těchto  

                                                
3 Z anglických slov Susceptible, Infected, Recovered. Pro velmi přístupné shrnutí těchto modelů, viz např. studie IDEA 
anti COVID-19 # 1.  

https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Pripad_Covid_19_brezen_2020_1.pdf
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podmínek byl přehlcen. Atkeson dále ukazuje, že pokud restrikce a omezení 

společenských kontaktů budou účinné pouze po několik měsíců, dojde po jejich ukončení 

k opětovnému nárůstu epidemie s vrcholem za zhruba 14 měsíců. Atkesonovy závěry jsou 

užitečné i pro jiné země, protože ukazují kritickou roli, kterou hraje rychlost šíření infekce 

populací. 

 

 

Klíčovým parametrem pro šíření infekce je takzvané základní reprodukční číslo Ro. Toto 

číslo je poměr míry, ve které se infekce populací šíří, a míry, ve které se populace vyléčí 

nebo zemře (v situaci bez restriktivních opatření). Ačkoliv odhady R0 pro případ covid-19 

jsou samozřejmě předběžné, a ne úplně spolehlivé, jeho hodnota se odhaduje mezi 2–3. 

Reprodukční číslo však může být ovlivněno, typicky sníženo, společenskými opatřeními 

jako je karanténa. Podle  Atkesona  dojde k výraznějšímu  omezení  probíhající  epidemie  
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během příštích dvou let pouze, pokud se R podaří snížit na zhruba 1,6. V tom případě bude 

během dvou let nakaženo přibližně 30 procent populace, tedy o polovinu méně než 

v případě, že R=3. To je výrazné snížení. Je diskutabilní a nad rámec tohoto článku, jakého 

snížení R lze dosáhnout omezením volného pohybu a jakého snížení lze dosáhnout 

alternativními metodami, např. chytrou karanténou. V každém případě je třeba, aby 

snížení R bylo dlouhodobé. Jinak se šíření epidemie pouze odloží [1]. 

 

Makroekonomie potkává epidemiologii 

Ekonomové ve svých problémech běžně hledají optimální chování v dynamických 

problémech. Nástroje k tomu používané se ukazují jako nesmírně užitečné i v rámci 

epidemiologických modelů. Základní myšlenka je jednoduchá. Epidemiologické modely 

ukazují, že společenská opatření typu karantény a zvýšeného společenského odstupu 

mohou výrazně zpomalit, byť zdaleka ne úplně zastavit šíření epidemie a snížit počet 

úmrtí. Tato opatření ovšem mají ekonomické a jiné náklady. Jak mají vlády o tomto 

dilematu uvažovat? Alvarez, Argente a Lippi [2] a Piquillem a Shi [3] formulují v rámci 

SIR modelu dynamický problém vlády, která se rozhoduje, jakou část populace uzavře 

v karanténě a znemožní ji pracovat. Obě studie se liší v řadě detailů, nicméně podstatu 

mají společnou. Problém něco za něco pro vládu představuje rozhodování mezi 

ekonomickými náklady karantény a náklady nedostatečně kontrolovaného šíření nákazy, 

které vede ke zvýšeným počtům úmrtí. Kvantitativní výsledky sice závisí na tom, jak je 

karanténa efektivní, ale obecně platí, že optimální je přísnější karanténa na počátku 

epidemie (na rozdíl od [4]) a její postupné uvolňování. Karanténa je v modelu vyhlášena 

především za účelem nepřetížení zdravotního systému a zploštění křivky počtu lidí 

vyžadujících lékařskou péči, a její efektivnost je tak nejvyšší v počátečním období, kdy 

počet nakažených rapidně přibývá. Tento závěr je v souladu s aplikovanými politikami 

a jejich odůvodněním v mnoha zemích. Celkové trvání karantény je ovšem v řádu měsíců 

až let. Piquillem a Shi [3], a také Berger, Herkenhoff, and Mongey [5], se zabývají i otázkou 

optimálního testování, které může zpomalit průběh epidemie, aniž by s sebou neslo 

vedlejší následky v podobě ekonomických nákladů. 

Ačkoliv jsou epidemiologické SIR modely užitečným prvním krokem k analýze  

pandemie, z ekonomického hlediska trpí jedním zásadním nedostatkem: šíření epidemie  
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ve společnosti popisují nezávisle na vývoji ekonomiky, a nejsou tak vhodné pro hlubší 

analýzu hospodářské politiky v době epidemie. Pro úplnost dodáváme, že naprostá většina 

makroekonomických modelů se k tomuto účelu nehodí také, a to z podobného důvodu. 

Interakce mezi epidemií a ekonomickou aktivitou je v nich totiž také jednosměrná: 

zatímco epidemie hospodářskou aktivitu ovlivňuje, zpětná vazba chybí. Příkladem je Faria 

e Castro [6] a jeho studie fiskální politiky během pandemie. Ve skutečnosti jsou interakce 

mezi probíhající epidemií a ekonomikou oboustranné: epidemie na jednu stranu zasahuje 

do chování lidí a celé ekonomiky a ta zpětně ovlivňuje šíření epidemie. Makroekonomické 

analýzy vzájemných interakcí obou aspektů jsou velkým tématem jara 2020 a poměrně 

prudce se rozvíjí. Eichenbaum, Rebelo a Trabandt v [4] ukazují, jakým směrem by se 

spojení makroekonomické a epidemiologické literatury mohla vyvíjet.  

Pro vzájemnou interakci jsou podle Eichenbauma, Rebela a Trabandta [4] klíčové dvě 

roviny. Zaprvé, lidé sami od sebe omezují svou ekonomickou aktivitu, aby redukovali 

možnost vlastní nákazy, respektive nákazu oddálili. Jedná se jak o omezení nabídky práce 

(negativní šok nabídky), tak o omezení spotřeby (negativní šok poptávky) doprovázený 

přímým omezením produkce skrze vládní restrikce. Zadruhé, toto omezení ekonomické 

aktivity je na místě, protože omezuje šíření epidemie. Spontánní omezení ekonomické 

aktivity je ovšem nedostatečné: epidemie vytváří externality, tedy náklady, které jedinci 

neberou do úvahy při svém rozhodování. Lidé neomezují své činnosti dostatečně, protože 

dostatečně neberou v potaz možné dopady šíření nákazy na ostatní jak ve své pracovní 

činnosti, tak například při nakupování. To odůvodňuje vládní regulace a restriktivní 

opatření občanského života a ekonomických činností. Eichenbaum, Rebelo a Trabandt [4] 

v jejich kvantitativním modelu docházejí k následujícím dvěma hlavním závěrům:  

1. Zaprvé, existuje negativní kauzální vztah mezi hloubkou ekonomického 

propadu a rychlostí šíření epidemie. Větší hospodářský propad šíření 

epidemie brzdí. Podle jejich výpočtů epidemie sama o sobě způsobí propad 

spotřeby o zhruba 7,5 %, zatímco při optimálních restrikcích (z hlediska 

maximalizace očekávaného užitku) dojde k propadu spotřeby o více než 20 %.  

2. Zadruhé, restrikce je optimální zvyšovat postupně s nárůstem počtu nově 

infikovaných. V okamžiku, kdy počet aktuálně infikovaných začne klesat, je 

optimální  restrikce  začít  snižovat. Síla  restrikcí  tak  zhruba  opisuje  křivku   
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počtu infikovaných. Restrikce sice vedou k výraznému propadu spotřeby, ale 

mohou výrazně snížit počet nakažených a mrtvých. V případě USA mohou 

vést k záchraně zhruba 600 000 životů ve srovnání se scénářem, kde žádné 

restrikce nejsou a lidé omezují svoji aktivitu pouze dobrovolně. 

Článek Eichenbauma, Rebela a Trabandta [4] se dotýká ještě jedné důležité roviny 

problému. Do jaké míry je současná pandemie nabídkovým šokem a do jaké míry je šokem 

na straně poptávky? Na první pohled se může zdát, že pandemie je čistě nabídkovým 

šokem: obchody se zavřou, lidé nepracují a nabídka zboží, služeb a práce se zmenší. Ale 

nižší produkce zároveň znamená nižší příjmy domácností, a tedy negativní poptávkový 

šok. Je možné, že tento sekundární efekt bude dominovat? Tímto problémem se zabývají 

Guerrieri, Lorenzoni, Straub a Werning [7]. Ukazují, že poptávkový efekt bude dominovat, 

pokud jsou některé sektory zasaženy více než jiné, a zároveň jsou tyto sektory dostatečně 

oddělené a jejich produkce nemůže být lehce nahrazena produkcí ostatních sektorů. To je 

patrně situace během současné pandemie: koupě roušek asi není ideální náhradou večeře 

v restauraci. Přestože poptávkové šoky dominují, je například efektivnost fiskální politiky 

omezena, a to právě díky tomu, že některé sektory ekonomiky jsou nefunkční. Naopak 

monetární politika může mít v této fázi krize důležitou roli v udržování nízkých úrokových 

sazeb. 

Jedním z aspektů probíhající pandemie je, že pandemie dopadá na různé skupiny lidí 

s různou intenzitou. To může přinášet společenský konflikt. Jak například ukázali Mongey 

and Weinberg [8] na datech z USA, povolání, která nelze snadno vykonávat z domova, 

respektive bez osobního kontaktu, nejsou ve společnosti rozdělena náhodně. Ve větší míře 

je vykonávají lidé bez vyššího vzdělání a lidé s nižšími příjmy. Opatření typu karantény 

pak dopadají silněji na tyto skupiny obyvatel a mohou přispět k nerovnosti ve společnosti. 

Dalším z konfliktů je mezigenerační konflikt. Starší část populace, která má vyšší 

smrtnost, například získá ze zpomalování pandemie, zatímco mladší populace, která ztrácí 

pracovní místa, naopak získá více z mírnějších omezení. Glover, Heathcote, Krueger 

a Rios-Rull [9] ukazují, jak mezigenerační rozdíly vytvářejí pro vládu poměrně důležité 

dilema a že optimální politika závisí do značné míry na tom, jakou váhu má 

při rozhodování mladší a starší populace. Mezigenerační rozdíly a jejich důsledky 

pro šíření  pandemie  jsou  také tématem  článku Bayera a Kuhna  [10],  kteří  studují –  
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v mezinárodním srovnání – jak šíření infekce závisí na struktuře rodiny a na tom, jak spolu 

interagují různé generace v rámci rodiny. Kapička a Rupert [11] pak v teoretickém modelu 

ukazují další dimenzi nerovnosti: pandemie může vést k segmentaci trhu práce mezi těmi, 

kteří již infekci prodělali a již k ní nejsou náchylní, a těmi, kteří k infekci stále náchylní 

jsou. Jak nezaměstnanost, tak mzdy budou mít v obou segmentech odlišnou dynamiku: 

zatímco nezaměstnanost mezi těmi, kteří jsou k infekci náchylní, bude růst mezi těmi, 

kteří již infekci prodělali, bude klesat. 

 

Důsledky pro fiskální a monetární politiku 

Jaký tvar bude mít nastávající recese v dané zemi, bude záviset na tom, jak účinná 

(a rychlá) zdravotní opatření byla, jsou a budou přijímána (v závislosti na vývoji 

pandemie) a jaké ekonomické politiky a opatření budou zavedeny. Klíčová zde jsou 

samozřejmě ta opatření, která jsou dostatečně účinná v krátkodobém horizontu a zároveň 

nepoškozují ekonomiku v delším horizontu. Žádná přesně definovaná pravidla, jak 

v takovéto bezprecedentní situaci postupovat neexistují, nicméně v následujících 

odstavcích se pokusíme stručně shrnout alespoň hlavní aspekty použití fiskálních 

a monetárních politik odrážejících názory předních světových ekonomů.  

Předchozí závěry vedou k tomu, že probíhající krize způsobená epidemií covid-19 je 

kombinací negativních nabídkových i poptávkových šoků. Primárním úkolem je snížení 

rychlosti šíření epidemie (flattening the epidemic curve) zabraňující přetížení zdravotního 

systému, což způsobuje, že tyto šoky jsou na přechodnou dobu ještě vlivem vládních 

opatření proti šíření nákazy prohloubeny. Z tohoto hlediska je zřejmé, že koronavirová 

krize je naprosto odlišná od velké recese z roku 2008. Zatímco tehdejší recese měla původ 

v problémech finančního sektoru, koronavirový šok je vůči globálnímu finančnímu 

systému čistě exogenní (tzn. že původ současné krize leží vně finančního systému). Z toho 

plyne, že nástroje a opatření, která byla vhodná v době velké recese, nemusí být vhodná 

v současné krizi4. 

                                                
4 Otázkou samozřejmě zůstává, zda finanční systém dokáže současný šok absorbovat, nebo ne, a zda existuje riziko 
následné finanční krize. Danielsson a kol. [13] jsou v tomto ohledu optimisté a považují za nepravděpodobné, že 
koronavirus způsobí globální systemickou krizi, mimo jiné proto, že finanční sektor je nyní v lepší kondici než v roce 
2008. 
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Proti šoku v podobě omezení nabídky práce (lidé jsou v karanténě doma), které dominují 

v první fázi krize a které jsou, jak již bylo řečeno, nejen nevyhnutelné, ale i do značné míry 

optimální, není třeba bojovat. Nabídkový šok je možné připodobnit asteroidu, který může 

zasáhnout Zemi – přichází jako překvapení, může způsobit enormní škody, ale nárazu 

nelze zabránit. Jediným možným řešením je zmírnění následků tam, kde je to nejvíce 

potřeba. Klíčová jsou samozřejmě ta opatření, která jsou dostatečně účinná 

v krátkodobém horizontu a zároveň nepoškozují ekonomiku v horizontu delším.  

Cenou za zavedení příslušných politik veřejného zdraví vedoucích ke splnění primárního 

úkolu: zploštění epidemické křivky, je výrazné prohloubení ekonomické recese. 

Sekundárním úkolem vlád je díky charakteru recese, kdy hlavní šok přichází z reálné 

ekonomiky, a ne z finančního sektoru, použití fiskálních politik ke ‚zploštění’ ekonomické 

křivky propadu. Některé vlády v tomto duchu již v březnu rychle zareagovaly expanzivní 

fiskální politikou. Podpora ve výši 4 % HDP byla například vyhlášena v Hongkongu. Itálie, 

Španělsko a Velká Británie dala dohromady programy ve výši okolo 1,5 % HDP. Vláda 

České republiky v tuto chvíli navrhuje z důvodu zamezení šíření a řešení dopadů epidemie 

covid-19 navýšení deficitu v roce 2020 ze 40 miliard Kč na 200 miliard Kč (3 % HDP). To 

bude samozřejmě znamenat výrazné zvýšení vládního dluhu. Na tom však není v současné 

situaci nic špatného, protože války, katastrofy, epidemie, hluboké recese a jiné přechodné 

negativní události jsou učebnicovými příklady pro fiskální deficity a zvýšení dluhu. 

Zadlužení v době války nebo přírodní katastrofy umožňuje rozložit současné příliš vysoké 

náklady do delšího časového horizontu a tím přenést část oběti (za války pokládáním 

života na frontě, při epidemii oběťmi na životě, zdraví či krachem firem a ztrátou 

zaměstnání pro velkou část populace), kterou musí nést současné generace, na generace 

budoucí. Kromě toho získávají budoucí generace i další výhody: po úspěšně vybojované 

válce mohou žít v míru ve svobodné zemi. V případě poražení pandemie mohou využívat 

těžko získaných neocenitelných zkušeností s bojem proti koronaviru a nejspíše také 

vyvinuté vakcíny a účinných léků proti onemocnění covid-19. Pro srovnání, Velká Británie 

použila dluhové financování k financování 2. světové války, během něhož navýšila svůj 

dluh až na 250 % HDP. Stejně tak Spojené státy zvýšily svůj dluh během 2.světové války 

ze zhruba 50 % HDP na více než 120 %. 
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Prostor pro makroekonomickou hospodářskou politiku se otevírá spíše ve druhé fázi 

recese, kdy se již budou přímé restrikce pohybu osob snižovat a budou patrně dominovat 

negativní poptávkové šoky. Domácnosti totiž budou dále omezovat poptávku, ať už kvůli 

obavám z nákazy (například cestování nebo návštěva restaurací), nebo z důvodu nejistoty 

ohledně budoucího vývoje. Domácí poptávku zasáhnou i omezené dovozy ze zahraničí 

a obdobně zahraniční poptávku sníží možnosti exportu do zahraničí. Průmyslová výroba 

je zvláště zranitelná, protože spotřebu většiny průmyslového zboží je možné odložit. Stejně 

tak jsou ohrožené podniky, které byly nebo jsou silně zadluženy. Druhotná platební 

neschopnost (nebo následný bankrot při vyhrocenější situaci) jedné firmy může ohrozit 

další firmy. Podobná řetězová reakce byla pozorována ve stavebním průmyslu během 

nedávné krize na trhu s bydlením, viz [12].  

Podle Oliviera Blancharda [15] by fiskální politika měla mít tři cíle. Prvním je přímý boj 

proti viru. Jednak pokrýváním zvýšených nákladů zdravotního sektoru a jednak 

motivováním firem, aby vyráběly testy, hledaly léky a vyvíjely vakcíny. Nutné náklady 

nejsou vysoké, patrně méně než 1 % HDP. Druhým cílem je bezprostřední pomoc 

domácnostem a firmám nejvíce zasaženým vládními restrikcemi vedoucími k zamezení 

šíření epidemie. Celkové náklady závisí na délce trvání a stupni restrikcí a mohou být 

značné – v řádu několika procent HDP. Během této fáze jsou přijímána bezprostřední 

„válečná opatření“ [16]: (i) zajištění fungování základních sektorů ekonomiky (posílení 

zdrojů pro testování a léčení covid-19; zdravotní péče, výroba a distribuce potravin, 

udržení základní infrastruktury a výrobu energie); (ii) poskytnutí dostatku zdrojů lidem 

zasažených krizí a (iii) minimalizace výpadku výroby. Kroky (ii) a (iii) spočívají v udržení 

likvidity (odložení splátek a daňových povinností) a platební schopnosti (transfery peněz 

a dalších zdrojů).  

Třetím cílem je působení na stimulaci agregátní poptávky tak, aby se nacházela v blízkosti 

potenciálního produktu. Tato politika je ale vhodná až v další fázi v boji s nákazou, tedy 

v době, kdy je infekce již pod kontrolou a omezující opatření jsou již postupně uvolňována. 

V této fázi by již mělo být zřejmé, které sektory ekonomiky takovou pomoc potřebují 

nejvíce a mělo by být postupováno obezřetně. 

Přijímaná fiskální opatření lze charakterizovat jako bezprecedentní, urgentní a vedoucí 

k velmi velkým fiskálním deficitům. Opatření se budou v čase vyvíjet a postupně upravovat  
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v závislosti na vývoji pandemie a našich znalostí o ní. Již nyní je ale zřejmé, že užití 

fiskálních politik povede k výraznému navýšení státního dluhu a důležitou otázkou je 

udržitelnost dluhu. Monetární politika by měla hrát podpůrnou roli spočívající 

v udržování nízkých úrokových sazeb, udržování dostatečné likvidity v ekonomice   obecně 

v zajištění toho, že se současná krize nepřetaví ve finanční krizi. Ve většině nejvyspělejších 

zemí by to neměl být problém, protože je pravděpodobné, že úrokové míry zůstanou nízké 

i v delším časovém horizontu. Podobné by mělo platit i pro Českou republiku z důvodu 

jejího zadlužení, které je relativně nízké a existuje tam velký prostor pro jeho navýšení.  

To ovšem nemusí nutně platit pro ty vyspělé země, které jsou již nyní silně zadluženy. Tyto 

země mohou být vystaveny situacím na trzích dluhopisů, ve kterých existuje několik 

rovnováh. V rovnováze s bezpečnou úrokovou sazbou je vysoce pravděpodobné, že bude 

státní dluh vyspělých zemí bezpečný. Pokud se však investoři začnou obávat a budou 

vyžadovat rizikové přirážky na vládní dluhopisy, zátěž dluhové služby se zvýší a dluh se 

může opravdu stát nesplatitelným – obavy investorů se tak mohou stát sebenaplňujícími 

(self-fulfilling). Této situaci se lze ve vyspělých ekonomikách vyhnout tím, že se centrální 

banka zaváže nakoupit jakékoli množství dluhopisů potřebné k udržení nízkých sazeb. 

Příkladem může být závazek Bank of Japan [17] udržet sazby dlouhodobých obligací blízko 

nule, tzv. řízení výnosové křivky. Tato politika nemusí být nutně nákladná. S vědomím 

toho, že centrální banka bude intervenovat pro udržení sazby, nebudou mít investoři 

zájem prodávat, a centrální banka tak nakonec nebude muset intervenovat. Jiným 

příkladem je intervence Australské centrální banky [18], která již v polovině března 

nakoupila za nově vytištěné peníze vládní obligace v hodnotě 36 mld. dolarů. Už na konci 

března se Fed (Americká centrální banka) zavázal k neomezenému rozšiřování své rozvahy 

(balance sheet) při nákupu (nevládních) dluhopisů a dalších cenných papírů v rámci 

uplatňování politiky kvantitativního uvolňování [19]. 

Vedle této významné, i když sekundární, role monetární politiky je tu ještě jedna 

potenciálně významná role monetární politiky, která jediná je schopna plnit fiskální roli, 

a tou je tisk nových peněz a jejich přímá distribuce domácnostem. Tuto monetární politiku 

někdy nazývanou jako ‚helicopter money’ podporuje např. Galí [20] nebo pro použití 

v Indii navrhuje nositel Nobelovy ceny za ekonomii Abhijit Banerjee [21]. Před několika 

dny to samé navrhla i francouzská centrální banka [22].  
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Úplně jiná situace je u rozvojových zemí, které měly problémy s fiskální stabilitou už před 

příchodem pandemie a nyní mohou být zasaženy nejen koronavirem, ale také poklesem 

komoditních cen (pokud jsou exportéry) a velkým odlivem kapitálu investory, kteří 

potřebují likviditu v domácí zemi. Takto postižené země budou potřebovat pomoc 

od vyspělejších zemí i mezinárodních institucí. Nejen z důvodu jejich záchrany, ale 

z důvodu vývoje pandemie i pro zbytek světa.  

Důležitým aspektem této globální krize je fakt, že přestože ke zdravotním a hospodářským 

opatřením proti pandemii přistupují jednotlivé země individuálně, je zřejmé, že situaci 

v jedné zemi nelze kompletně vyřešit jen politikami a opatřeními vlády dané země. Zvláště 

v případě silně otevřených ekonomik (jakou je i Česká republika) bude úspěšnost opatření 

ve svém důsledku záviset i na tom, jak se svých úkolů zhostí ostatní země a zde je také 

důležité, jak se zapojí do boje s koronavirem a jeho ekonomickými důsledky mezinárodní 

organizace a instituce typu WHO, WB, IMF, EBRD a orgány EU, EK a ECB.  

Akademici i světoví lídři vyzývají vlády zemí G20 k pomoci při řešení celosvětové zdravotní 

a ekonomické krize [23], [24] respektive [25]. Přední evropští ekonomové navrhují, aby 

EU instituce vytvořily úvěrovou linku (Covid Credit Line) při ESM [26]. Mezi takové 

návrhy patří také např. Návrh Luise Garicana [27], který navrhuje ambiciózní plán 

spočívající v tom, že evropské instituce pomohou členským státům při výdajích na jejich 

zdravotní péči zvýšením výdajů na zdravotní péči na celoevropské úrovni o přibližně 5 % 

HDP EU, což je asi €50 miliard spolu s poskytnutím finančního úvěrování (angl. 

backstop) pro podniky (zvláště malé a středně velké) se stejnými ambicemi jako německá 

‚velká bazooka‘. Úroveň zajištění dosažitelná v rámci Evropské Investiční Banky (EIB) by 

vyžadovala záruky v řádu €275 miliard.  

Situace se rychle vyvíjí: už začátkem března vyhlašují např. ECB Pandemic Purchase 

Emergency Program (PPEP) v hodnotě 750 mld. eur [28], IMF programy v celkové 

hodnotě 50 mld. dolarů [29] a EBRD program v hodnotě 1 mld. eur [30], EU nabízí 

rozpočet pro členy EU pro boj s koronavirem v hodnotě 37 mld. eur [31]. Před několika 

hodinami ministři financí zemí EU schválili plán podpory v hodnotě 540 mld. Euro 

pro členské země [32]. Federal Reserve (americká centrální banka) vyhlásil začátkem 

dubna v rámci pomoci regionálním vládám a podnikům nákup komunálních obligací 

a rizikovějších dluhových cenných papírů v celkové hodnotě až 2,3 biliardy dollarů [33]. 
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Sem patří i diskuse o zavedení tzv. coronabondu (eurodluhopisů podporovaných ECB), 

které se díky odporu některých členů eurozóny, hlavně Nizozemí a Německa zatím ECB 

brání a doporučuje použití ESM, tedy PPEP. Někteří dokonce navrhují použití obligací 

s ultra dlouhou dobou splatnosti 50 let, 100 let, nebo dokonce tzv. věčných dluhopisů 

(perpetual obligations), které nesou výnosy trvale [34].  

 

Závěry 

I přes značné ekonomické náklady restriktivních opatření jako karanténa se vznikající 

literatura, která je bere v úvahu, shodne na tom, že (i) restriktivní opatření by měla být 

razantní, (ii) restriktivní opatření by měla být uvolňována pouze pozvolna. To povede k 

hlubokému ekonomickému poklesu. Z hlediska hospodářské politiky upozorňujeme na to, 

že tato ekonomická krize je do jisté míry dobrovolná, a tedy nemá cenu bojovat proti všem 

jejím důsledkům hned teď. Dále zdůrazňujeme klíčovou roli fiskální politiky nejen v 

budoucím hospodářském oživení, ale hlavně v této fázi, kdy je třeba za každou cenu udržet 

většinu5 ekonomiky v životaschopném stavu. Monetární politika by měla v případě České 

republiky hrát pouze doprovodnou roli. Heslem dne je ‚Act fast and do whatever it takes’, 

na kterém se shodne většina světových ekonomů.  

  

                                                
5 Nicméně již teď je zřejmé, že po zdolání této pandemie se nevrátíme do stavu před propuknutím krize. Nová situace 
bude přát některým sektorům ekonomiky více než před krizí, zejména těm založeným na digitalizaci a těm týkajícím se 
boje s covid-19, a některým sektorům méně. 
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