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Těžká recese v roce 2020, nejisté oživení v roce 2021 

COVID-19 povede k propuštění 5,2 milionů pracovníků v roce 2020 

To, co začalo daleko v Číně, se ukázalo jako zvlášť škodlivé pro evropské životy a pracovní místa. Než 
aby zůstal v Číně, se Virus COVID-19 šířil napříč kontinenty a tlačil globální a evropské ekonomiky do 
hluboké recese. 

Zatímco se očekává, že se globální HDP v letošním roce sníží asi o 3%, pandemie a následná omezující 
opatření, která vyžaduje budou mít těžké dopady na evropskou ekonomiku. Hospodářská aktivita 
téměř přes noc klesla o jednu třetinu. Corona krize dopadla, když se hospodářství EU již zpomalovalo, 
a to dokonce s negativním růstem průmyslové výroby. Hospodářský růst v eurozóně ve skutečnosti v 
roce 2019 činil pouze 1,2%, což představuje pokles z krizového maxima 2,7% v roce 2017. 

Ve své jarní prognóze, publikované 6. května 2020, Evropská komise odhaduje, že produkce EU letos 
klesne o 7,4%, jde o nejstrmější pokles v historii EU (bankovní krize v roce 2009 vedla k poklesu 
ekonomiky EU o 4,5%), s odrazem 6,1 % v roce 2021. Bez rychlých a komplexních politických reakcí 
prováděných na úrovni EU a na národní úrovni by pokles činil dokonce 13%. Největší poklesy hrubého 
domácího produktu zaznamenají Itálie, Španělsko, Chorvatsko a Řecko s propadem o více než 9%. Ve 
Velké Británii a Francii se však hospodářský růst propadne o více než 8%. 

Korona virová krize bude mít zničující dopad na všechny složky ekonomické poptávky. Očekává se, že 
se spotřeba sníží o 9%. To je částečně výsledkem „nucených úspor“, protože spotřebitelé nemají 
možnost utrácet. Ale z důvodu nejistoty ohledně budoucích výhledů zaměstnání a příjmů, narůstají 
rovněž „preventivní úspory“. Komise očekává, že míra úspor vzroste z 12,8% v roce 2019 na přibližně 
19% v roce 2020, což je nejvyšší úroveň v historii Unie. 

Společnosti navíc pravděpodobně odloží nebo dokonce zruší investice z důvodu nejistoty ohledně 
budoucích prodejů. Také se budou muset zotavit z „umělého kómatu“, do kterého byly uvrženy, a 
obnovit své rozvahy, které během blokování utrpěly únikem hotovosti. To bude mít nepříznivý dopad 
na investice po roce 2020 nejméně o 13%. 

Protože pandemie zastavila volný pohyb osob a zboží, očekává se, že vývoz klesne o 13%. Očekává se, 
že oživení v roce 2021 bude omezené, protože narušení globálních hodnotových řetězců v důsledku 
pandemie bude pravděpodobně přetrvávat. 

Členské státy rozhodně jednaly za masivní fiskální podpory, aby omezily hospodářský dopad pandemie. 
V důsledku toho se očekává, že celkový fiskální deficit EU vzroste z 0,6% HDP v roce 2019 na přibližně 
8,5% v roce 2020, čímž se poměr dluhu k HDP zvýší o více než 100%. Opět se tak znovu podnítí obavy 
o udržitelnost dluhu, které jsou prozatím úspěšně řešeny akomodativní měnovou politikou ECB. 

 



 
 

 
 

Navzdory opatřením o zkrácené práci, která mají zabránit propouštění a podpoře likvidity s cílem 
udržet společnosti nad vodou, je dopad korona virové pandemie na zaměstnanost dramatický. 
Očekává se, že míra nezaměstnanosti v EU vzroste ze 6,7% v roce 2019 na 9,0% v roce 2020. V číslech 
to znamená nárůst ze 14,4 mil. na 19,6 mil. (bez krátkodobé nezaměstnanosti) a nárůst o 5,2 mil. 
během roku. Pro srovnání, během finanční krize zmizelo během 5 let v období 2008 až 2013, 4 miliony 
pracovních míst. Sektory nejvíce postižené vážným ekonomickým šokem, vyvolaným COVID-19 jsou 
především ty sektory, které byly přímo zasaženy omezovacími opatřeními, tj. osobní služby, 
maloobchod, cestování, pohostinství a cestovní ruch. Blokování však také hluboce narušilo 
dodavatelské řetězce v průmyslových odvětvích, jako je letectví, automobilový průmysl, ocelářství, 
stavba lodí a textil. Existují rizika, že COVID-19 v těchto sektorech zanechá hluboké jizvy, protože hrozí, 
že budou konfrontovány s trvalou destrukcí kapitálu a ztrátou průmyslových schopností. 

Situace v oblasti zaměstnanosti bude v letošním roce zvláště dramatická ve Francii (-9,1%), Španělsku 
(-8,7%) a Itálii (-7,5%), zatímco Německo, Belgie, Rakousko a Dánsko by mohly ztratit méně než 2% z 
celkového počtu pracovních míst. Celková zaměstnanost v EU se v roce 2020 sníží o 4,4% a poté v roce 
2021 o 3,3%. Evropská komise varuje, že takový odlišný vývoj by mohl vážně narušit jednotný trh a 
ohrozit stabilitu hospodářské a měnové unie. COVID-19 ve skutečnosti zasáhl vážněji země, které mají 
menší fiskální prostor, aby mohly reagovat. 

Komise neočekává rychlé zotavení ve tvaru písmene V, ale spíše postupný návrat k růstu ve tvaru 
písmene „U“. Do konce roku 2021 bude evropské hospodářství stále o 3% menší, než před pandemií. 
To však bude pouze v případě, že se naplní předpoklady prognóz: postupné rušení omezovacích 
opatření, žádná druhá vlna infekcí, žádný skutečný ekonomický dopad zbývajících omezujících opatření 
ve druhé polovině tohoto roku, účinné provádění bezprecedentních měnových a fiskální opatření k 
tlumení okamžitých a trvalých škod na hospodářské struktuře. Tyto spíše optimistické předpoklady 
znamenají, že rizika zpomalení budoucího ekonomického růstu zůstávají obzvláště vysoká. Dokud 
neexistuje žádná vakcína nebo lék, pandemie pravděpodobně neodejde a zůstane s námi mnohem 
delší dobu. To by znamenalo, že poptávka v odvětvích vyžadujících osobní kontakt (tj. sektor služeb) 
zůstane utlumená a produktivita v odvětvích vyžadujících spolupráci (tj. průmysl, stavebnictví) zůstane 
pod průměrem, což omezuje kapacitu pro generování přidané hodnoty. To by mohlo vést k tomu, že 
naše ekonomiky budou uvězněny v mnohem hlubším a zdlouhavějším propadu. Pandemie také přidala 
do seznamu rizik, kterým spotřebitelé a společnosti čelí, nejistotu zdravotní péče. Tato nová nejistota 
je nutí k odkládání rozhodnutí o spotřebě, investování, pronájmu nebo půjčování. 

V reakci na poslední ekonomické výhledy Luc Triangle uvedl:  

„Hloubka této recese bude vyžadovat bezprecedentní opatření. Není čas ztrácet čas při stanovování 
koordinované a rozsáhlé post-pandemické strategie obnovy, s náležitou pozorností věnované obnově 
a posílení našich průmyslových hodnotových řetězců. Pro odvrácení další ztracené dekády křehkého a 
nerovného růstu bude zapotřebí odvážných politických rozhodnutí, podle zásady „ať to stojí cokoli“.  

„Evropské ekonomiky jsou vzájemně velmi provázané a průmyslové hodnotové řetězce nemají hranice. 
K posílení dopadu všech přijatých opatření je tedy zapotřebí více evropského odhodlání a koordinace. 
Abychom porazili zdravotní a hospodářskou krizi, musíme spolupracovat a najít společná řešení. Boj 
proti COVID-19 bude představovat bezprecedentní test evropské jednoty a solidarity “. 

„Klíčem ke strategii obnovy by měla být podpora veřejných a soukromých investic na podporu 
dvojitého přechodu na digitalizované a nízkouhlíkové hospodářství. Základem této strategie by měly 



 
 

 
 

být Green Deal, digitální strategie a nedávno schválená průmyslová strategie, které mohou být 
úspěšné, pouze pokud budou podporovány odpovídajícím financováním,“ uzavřel Luc Triangle. 


