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obyvatelstva během účinnosti omezení a také bezpečnost
lidí za této situace, trénovalo se kompletní uzavírání škol a
dálkové vzdělávání, stejně jako regulace mezinárodní
dopravy a turistiky. Velkou důležitost přikládali účinnému
informování veřejnosti a reakcím na nálady sociálních
médií. Vyhodnocení cvičení by mělo být zveřejněno v
dohledné době.“ Tohle je úplně jiné strategické řízení státu,
než jsme svědky tady u nás.

Booster u nás dostalo 6% obyvatel. V USA 11, Rakousku
15, v UK 23 a v Izraeli 44 %.
Mimochodem, v Izraeli nechtějí nic nechat náhodě: 11.
listopadu zorganizovali pro celou zemi pandemické cvičení,
které simulovalo situaci, co by se stalo, kdyby nová
případná mutace „omega“ prolomila účinnost vakcín a
vyvolávala časté závažné průběhy i u dětí. Nejde o to, že
by „omega“ takto měla fungovat, to nikdo neví. Možná
žádná omega nebude, nebo do jara budou další dvě
mutace. Důležité je ale být připraven, mít představu, co se
může dít. V době, kdy to ještě jde udělat přípravy… Jak to
v Izraeli probíhalo? „Pandemické cvičení oficiálně vedl a
veřejnosti představil izraelský premiér Naftali Bennett.
Cílem cvičení bylo ověřit schopnosti a kapacity vlády,
ministerstev a vládních agentur čelit takové krizi. Součástí
cvičení bylo vyhlašování razantních opatření, včetně
lockdownu a uzávěry ekonomiky, komunikace s veřejností,
testování funkčnosti vakcín vůči nové variantě,
epidemiologický výzkum, management kapacity nemocnic i
efektivní masivní testování a očkování. Řešily se právní
otázky lockdownů různé úrovně a dalších vyhlašovaných
omezení. Součástí cvičení byla i ekonomická podpora

Očkování nás chrání výrazně proti kolapsu nemocnic. Petr
Koubský zkusil spočítat účinnost vakcín a odhadnout, jak
by situace v nemocnicích vypadala bez očkování. Přes
mnohé komplikace takového výpočtu je trend jasný:
výrazně vyšší počet hospitalizací. Pacientů na JIP by
pravděpodobně už nyní bylo více než při jarním maximu.
Očkování jednoznačně snižuje zátěž v nemocnicích.
Zajímavé je, že bývalé komunistické země střední a
východní Evropy mají nižší míru proočkovanosti než země
západní Evropy.
Můžeme se ještě pořád vymlouvat na komunisty? Nová
analýza zkoumá, zda můžeme institucionální dědičností
alespoň částečně vysvětlit rozdíl v rozhodování o očkování.
V datech je vidět nižší využívání vakcíny Covid-19 u osob
starších 55 let, které se v Evropě narodily za komunismu.
Autoři dále zkoumali sjednocené Německo a zjistili, že
vystavení komunistickému režimu ve východním Německu
snižuje pravděpodobnost, že se člověk nechá očkovat proti
Covid-19, o 8pb a zvyšuje pravděpodobnost, že vakcínu
nechce, o 4 procentní body. Negativní efekt přetrvá i po
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kontrole
individuálních
socioekonomických
a
demografických charakteristik (=není to primárně tím, že
východní Němec je v průměru méně bohatý než ten
západní, nebo že by měl v průměru jiné vzdělání).
Pravděpodobným vysvětlením je nízký sociální kapitál u
lidí, kteří zažili komunismus na vlastní kůži. Sociální kapitál
se dá měřit jako dobrovolná práce, politická angažovanost,
důvěra v lidi.

Přitom očkování je cesta z deprese. Tohle není nová
kampaň vlády na podporu očkování, ale výsledek další
studie. Studie na datech Velké Británie ukazuje, že
očkování zvyšuje psychickou pohodu o 0,12 směrodatné
odchylky. 0,12 směrodatné odchylky zní poněkud
abstraktně. V praxi to znamená kompenzaci přibližně
poloviny celkového poklesu psychické pohody způsobené
pandemií. Tento účinek přetrvává po dobu nejméně dvou
měsíců a je spojen se snížením vnímané pravděpodobnosti
nákazy COVID-19 a vyšším zapojením do společenských
aktivit. Navíc je zlepšení je 1,5krát větší u psychicky
strádajících osob.

V případě firem panuje optimismus ohledně budoucí vyšší
výroby a obrovská nejistota, zda bude z čeho a za kolik.
Domácnosti očekávají zhoršení jejich vlastní finanční
situace, což koresponduje s nárůstem inflace, která se
bude ještě zvyšovat v následujících měsících.

Nálada Čechů klesá rychleji než v EMU nebo USA. Už nyní
v číslech vidíme ochlazení spotřeby. Blbá nálada (raději
budu spořit) může spotřebu ještě více ochladit. Něco
podobného jsme zažili po finanční krizi, kdy se Češi stali
druhým nejvíce depresivním národem na světě. A díky
tomu jsme si prošli ještě v roce 2012 další recesí
způsobenou čistě domácími faktory. Jinými slovy, klíčové
pro udržení oživení české ekonomiky je neupadnout do
stejné depresivního stavu jako tehdy = zvládnutí epidemie,
ale i energetické krize, obnova důvěry v instituce a českou
vládu, náběh investic podle Národního plánu obnovy… Jo
a očkování taky snižuje depresi

Letem světem
Českým domácnostem se v říjnu nálada o něco zhoršila,
v případě firem naopak došlo k mírnému zlepšení.
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Dobré makro zprávy ohledně spotřeby naopak přišly
z USA: příjmy domácností i spotřeby rostly v říjnu více než
se čekalo.
Olaf Scholz dosáhl koaliční dohody o vytvoření nové
německé vlády mezi Sociálních demokratů (SPD),
Zelených a Svobodných demokratů (FDP). Podle koaliční
dohody chtějí urychlit přechod k zelené ekonomice a
zároveň zachovat fiskální disciplínu.
Odborová organizace zaměstnanců ECB požaduje vyšší
než navrhovaný růst mezd o 1,3%. Argumentují, i kdyby
inflace byla dočasná, tak povede k trvale ztrátě kupní síly
zaměstnanců. A dále píšou "ECB není schopna (nebo
ochotna?) ochránit své vlastní zaměstnance před dopady
inflace!". Tomu se říká zvýšení inflačních očekávání,
protože vyšší mzdové požadavky pro příští rok mohou
udržet inflaci zvýšenou.
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