
Stav a vyhlídky ekonomiky ...

Aktuální povelikonoční vývoj epidemie, či alespoň jeho nynější interpretace nasvědčují, že 
eskalace jejího šíření v Evropě snad již dosáhla vrcholu a většina evropských států se pozvolna 
odhodlává k uvolňování restriktivních podmínek, které mají z pohledu intenzity působení 
fatální ekonomický dopad. Již se též vytváří hlavní proud odhadu kvantifikace tohoto dopadu, 
hovořící o tom, že nynější krize by sice měla rozsahem předčít tu před 10 lety, nikoliv však 
řádově.

Tempo a průběh ekonomického zotavování v Evropě bude přímo ovlivněn dvěma zásadními 
faktory: mírou zasažení pandemií a ekonomickou kondicí země před vypuknutím pandemie. 

(a) v závislosti na míře zasaženosti pandemií;

(b) v závislosti na ekonomické kondici země před vypuknutím pandemie.

Ekonomický restart v Evropě by se tak mohl odehrávat podle 
čtyř základních scénářů:

“V”:  pro strukturálně zdravé ekonomiky (kam by měla patřit Česká republika, společně 
s většinou zemí střední a východní Evropy, ale též kupříkladu Irskem, Dánskem, Švédskem, 
Lucemburskem, Německem či Maltou);

“U”:   pro strukturálně postižené a nepříliš výkonné ekonomiky (typicky jižní křídlo EU), kdy 
následky koronaviru dále “infikují” rizikové ekonomické oblasti a dopady krize i se 
sociálními následky se časově velmi prohloubí (sem patří v první řadě Itálie, Francie 
a Španělsko, vlekoucí se oživení lze čekat též v případě Řecka, Kypru či virem velmi 
zasažené a politicky nestabilní Belgie);

“W”:   pro přehnaně obezřetné a neakceschopné ekonomiky i společnosti, kdy přílišná 
behaviorální opatrnost povede k odkládání nákupů i investic a země se vrátí (aniž by 
k tomu byly racionální důvody) do ekonomického propadu (sem mohou patřit některé 
příklady ze strukturálně zdravých ekonomik, které to rozsahem svých restriktivních 
opatření přeženou a vyvolají v případě sklonu ke spotřebě a investicím větší obavy, než 
je potřebné); mohou sem též patřit země, které jsou v zásadě strukturálně zdravé, ale 
dopad epidemie byl nadprůměrně silný (například Nizozemsko);

“L”:   pro nejvíce zasažené ekonomiky, které si nebudou schopny poradit samy a budou 
vyžadovat vnější podporu (to jsou zřejmě negativní scénáře pro Itálii, Španělsko a Francii).

Dopady na evropskou 
ekonomiku a vyhodnocení 
přijatých unijních opatření



… a správnost přijatých opatření

Jak již zřejmé, průběh restartu bude velmi záležet též na účinnosti a relevantnosti opatření, 
přijatých jak na úrovni jednotlivých států, tak též celé EU. Nelze nevidět, že hlavní tíha přijatých 
opatření spočívá na krocích jednotlivých členských států. Většinu unijních opatření je zatím 
možné vnímat spíše jako doplňková, signalizující určité budoucí kroky. S výjimkou velmi pružné 
a dostatečné reakce ECB je možné je též hodnotit jako zpožděná a nedostatečně robustní.

Charakter dosud přijatých opatření na úrovni EU je možné klasifikovat do čtyř skupin v rámci 
jednotlivých typů mixu hospodářské politiky: měnová a stabilizační; fiskální; garanční a úvěrová; 
a regulační a procesní.

Typ opatření

měnová a stabilizační fiskální garanční a úvěrová regulační a procesní

ESM: Pandemic Crisis 
Support: 240 mld. EUR; 
stabilizační úvěr pro země 
euro-zóny pro řešení jejich 
makroekonomických 
nerovnováh ve výši 2% 
HDP euro-zóny

Investment Initiative; 
Investment Initiative Plus: 
primárně 37 mld. EUR; 
realokace prostředků 
kohezní politiky zaměřená 
na řešení následků šíření 
viru; doplněná o 28 mld. 
EUR dosud nealokovaných 
v rámci ESIF

SURE (Support to Mitigate 
Unemplyment Risks in an 
Emergency): 100 mld. 
EUR; zvýhodněné úvěry 
ve prospěch zaměstnanců 
a živnostníků; první část 
Support Package

State-Aid Rules: možnost 
přijetí opatření vztahující 
se na všechny firmy a 
korporace; přímá finanční 
podpora spotřebitelům; 
možnost fiskálních 
kroků přímo vůči firmám 
čelícím riziku bankrotu 
z důvodu virové epide-
mie; kompenzace škod 
prokazatelně způsobených 
epidemií; možnost další 
kompenzace z veřejných 
prostředků vůči zemím 
zvláště zasaženým; 
možnost přímé podpory až 
800.000,- EUR na jednu 
firmu

ECB: Pandemic Emergen-
cy Purchase Programme: 
750 mld. EUR; expanzivní 
měnový program nákupu 
cenných papírů k pod-
poře likvidity finančního 
systému

Evropský fond solidarity: 
800 mil. EUR

Pan-European 
Guarantee Fund: 200 
mld. EUR; zvýhodněné 
úvěry EIB primárně pro 
malé a střední podniky; 
druhá část Support 
Package

Public Finance Criteria 
Flexibility: uvolněný 
výklad kritérií fiskální 
disciplíny v rámci Paktu 
stability a růstu 
a Evropského semestru

Evropský globalizační 
přizpůsobovací fond: 
179 mil. EUR

Finanční nástroj na 
podporu těžce zasaženým 
malým a středním 
podnikům: 8 mld. EUR 
generovaných na základě 
záruky Rozpočtu EU 
Evropskému investičnímu 
fondu; zdroj - EFSI

Dočasné zrušení cel a DPH 
z dovozu zdravotnického 
zařízení a vybavení ze 
třetích zemí

Posílení flexibility, 
umožňující mobilizovat 
veškerou nevyužitou 
podporu z ESIF v podobě 
libovolné možnosti 
převodů mezi ERDF, ESF 
a Kohezním fondem; 
možnost až 100% pokrytí 
nákladů projektu ze 
zdrojů EU; pružnost ve 
výkladu tematické 
koncentrace apod.

Ochrana kritických 
evropských aktiv
a technologií
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Vyhodnocení

Již stávající pokus o zhodnocení situace jasně říká, že možnosti EU jsou v této situaci velmi omezené a hlavní 
břímě nápravných opatření bude spočívat na členských státech. I podle posledního dosud zveřejněného 
ekonomického dokumentu Evropské komise z 2. dubna je zřejmé, že celkový očekávaný objem prostředků 
v rámci ekonomického plánu EU reagujícího na koronavirus (EU Coronavirus Economic Response Plan) 
činí 2.770 mld. EUR, přičemž pouze cca 165 mld. EUR je přímo zajistitelných ze zdrojů Rozpočtu EU, ať již 
v podobě dotací (především na základě realokace zdrojů kohezní politiky a dalších relevantních rozpočtových 
kapitol) či finančních nástrojů (program SURE). Vše ostatní představují opatření členských států, učiněná též 
na základě flexibility unijních pravidel, například v oblasti fiskální disciplíny či veřejné podpory. 

Za nejúčinnější a nejlépe načasovaný krok lze nyní hodnotit opatření ECB v oblasti programu nákupu cenných 
papírů s cílem posílení likvidity. Kladně kvitováno bude patrně též rozhodnutí Euroskupiny aktivizovat 
makro-stabilizační úvěr Evropského mechanismu stability a postoj Evropské komise ke zvolnění fiskálních 
pravidel a pravidel veřejné podpory. Velká část podpůrných opatření spočívá na záručních programech 
a zvýhodněných úvěrech procesovaných skupinou EIB. Současně se ukazuje, že možnosti tradiční fiskální 
injekce ze zdrojů Rozpočtu EU jsou s ohledem na jeho objem nedostatečné a nejsou schopny zajistit finanční 
potřebu, která z takto mimořádných událostí vyplývá. Vzhledem k tomu, že robustní řešení například v podobě 
koronavirových euroobligací je v současnosti neproveditelné, bude i nadále spočívat největší břímě tohoto typu 
opatření na národních systémech veřejných financí.

Petr Zahradník je makroekonom, zaměřující se především 
na téma ekonomického vývoje a hospodářské politiky EU. 
Aktuálně je členem Evropského hospodářského a sociálního 
výboru v Bruselu a Evropského poradního výboru pro statistiku 
v Lucemburku.
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ekonomiky EU a sektorové analýzy. 
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