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COVID-19, sa prvýkrát objavil v Číne na konci roku 
2019 a po vyhlásení pandémie, hrozí, že sa stane 
jedným z najťažších testov, ktorým čelí ľudstvo v 

moderných dejinách. Ako potvrdili prípady 
rozšírenia COVID-19, má potenciál vziať si životy, 

premôcť zdravotnícke systémy a vyvolať trvalé 
geopolitické zmeny. 

Medzinárodný menový fond tvrdí, že svetová 
ekonomika čelí najhoršiemu poklesu od Veľkej 

hospodárskej krízy a spoločnosť Oxfam
International varovala, že pol miliardy ľudí by sa 

mohlo  ocitnúť v extrémnej chudobe. 

Na celom svete sa vyvíja úsilie o potlačenie 
pandémie, ktorá narúša Globalizáciu a 

Geopolitiku. COVID 19



Úloha médií v 
období COVID-
19

Potreba vyváženého informovania verejnosti v protiklade s  
obchodnými záujmami môže byť problematická

V dôsledku globálnej pandémie sú zdroje informácií o sociálnom 
vplyve, rizikových faktoroch a najnovších odporúčaniach  o 

spomalení šírenia choroby kritické. 

Médiá počas pandémie zohravajú kľúčovú úlohu, či ide o COVID-19, 
SARS alebo Ebola, pri určení agendy rozdeľovaním zložitých údajov 

na stráviteľné a užitočné informácie. COVID-19 však poukázal na 
niekoľko problémov, ktorým čelia médiá, keďže verejnosť sa 

domnieva, že bude v rámci verejného zdravia pôsobiť ako pedagóg. 
Prvým je vyvážené právo verejnosti na kritické a včasné informácie 

o zdraví s obchodnými cieľmi mediálneho priemyslu. 

Publikácie ako The New York Times a The Financial Times, 
poskytujú ľuďom prístup k správam súvisiacim s koronavírusmi
zdrama. Iní, ako napríklad The Boston Globe, sa dostali pod paľbu 
kvôli zachovaniu svojej politiky predplatného, a to aj v prípade 
článkov o pandémii. 

Obmedzenia týkajúce sa práva na informácie môžu potenciálne 
znevýhodňovať chudobných, ktorí nemusia byť schopní získať 
najpresnejšie správy a informácie týkajúce sa zdravia, čím sa 

stávajú náchylnejšími na dezinformácie.



Úloha médií v období COVID-19

Ďalšou veľkou výzvou, ktorej čelia médiá, ktoré sa týkajú COVID-19, je súbor nezamýšľaných dôsledkov neustáleho 
vystavovania niekedy nepresným názorom a informáciám, často označovaným ako „infodémia“. Objavili sa aj obavy týkajúce 

sa duševného zdravia ľudí, pretože neustále konzumujú negatívne správy a zároveň rušivo upravujú spôsob života, ako je 
práca z domu a obmedzovanie sociálnej interakcie v dôsledku jednotlivých opatrení. 

Jeden prieskum čínskych občanov, ktorý sa uskutočnil v počiatkoch pandémie, zistil, že vystavenie sociálnym médiám bolo 
významne spojené s depresiou a úzkosťou. Medzitým sa nezodpovedné mediálne spravodajstvo obviňuje z toho, že 
povzbudzuje rasistické útoky na ľudí čínskeho pôvodu, ktorí sú potenciálnymi nosičmi „čínskej“ choroby. Asi najťažšou 
výzvou, ktorej čelia médiá, je potreba komunikovať spôsobom, ktorý obnovuje vieru vo vedecké inštitúcie, uprostred 
neustálej premeny dezinformácií týkajúcich sa všetkého od konceptu, že vystavenie slnečnému žiareniu alebo čistiace 
prostriedky môžu zabrániť COVID-19 až po predstavu, že COVID19 nemá vplyv na mladých ľudí. Šírenie takýchto myšlienok by 
mohlo vážne ohroziť oficiálne odporúčania v oblasti verejného zdravia a vystaviť verejnosť väčšiemu riziku. 

Objektívne informácie a informovanosť médií je pre boj s pandémiou kľúčová



Reakcia vlád na COVID-19

Od znižovania sadzieb po karantény sa verejní činitelia snažia reagovať na koronavírus

Mnoho vlád v stovkách krajín a území s potvrdenými prípadmi COVID-19 sa usilovalo aktívne zmierniť svoj vplyv v relatívne 
skorom štádiu. 

Južnej Kórei sa podarilo v krátkom čase vykonať testy na koronavírus relatívne veľkej časti populácie a orgány sa agresívne 
snažili zaviesť režim sledovania kontaktov s cieľom identifikovať a izolovať tých, ktorí sú najviac ohrození. Úradníci na Islande 
tiež kládli veľký dôraz na hromadné testovanie, zatiaľ čo Česká republika pomerne rýchlo uzavrela hranice až po do celoštátnu
karanténu. Slovensko zareagovalo v čas v zavedením sociálneho dištancu a povinnosti nosenia rúšok a uzatvorením 
prevádzok. Obmedzenia mobility pomohli obmedziť šírenie koronavírusu, ale viedli k dramatickému poklesu podnikania čo 
viedlo k výzvam na vládnu pomoc. 

V USA zákonodarcovia schválili balík pomoci vo výške 484 miliárd dolárov, ktorý obsahuje pomoc pre malé podniky, a vedúci 
predstavitelia Európskej únie sa dohodli na balíku pomoci pre koronavírusy vo výške 540 miliárd EUR. Niektoré veľké podniky 

žiadali o finančnú úľavu a zvýšili vyhliadky na pomoc podobnú tým, ktoré boli spravované v rámci globálnej finančnej krízy 
pred viac ako desiatimi rokmi. 



Reakcia vlád na COVID-19

Verejní činitelia sa snažili nájsť správnu rovnováhu, pokiaľ ide o menovú politiku. Centrálne banky reagovali na pandémiu 
znížením úrokových sadzieb, aby povzbudili väčšiu aktivitu spotrebiteľov. 

Austrálska centrálna banka znížila svoju referenčnú sadzbu na rekordne nízku úroveň, keďže Federálny rezervný systém USA,
Rezervná banka Nového Zélandu, Bank of England, Bank Negara Malaysia a Bank of Canada podnikli podobné drastické kroky.

V ďalšej odozve globálnej finančnej krízy niektoré centrálne banky spustili núdzové nákupné programy dlhopisov zamerané na 
posilnenie cien dlhopisov a obmedzenie súvisiacich úrokových sadzieb (keď Federálny rezervný systém USA oznámil, že zníži 
svoju referenčnú sadzbu, zároveň uviedol, že poskytne 700 miliónov dolárov program na kvantitatívne uvoľnenie aktív). 

Európska centrálna banka bez veľkého priestoru na manévrovanie s úrokovými mierami predstavila svoj vlastný program 
kvantitatívneho uvoľňovania 750 miliárd EUR v reakcii na pandémiu. 

Centrálna banka v Číne, kde bol COVID-19 prvýkrát objavený koncom roka 2019, uviedla, že na zníženie nákladov na pôžičky 
pre ťažko zasiahnuté spoločnosti použije rôzne opatrenia.



Dopad pracovnej sily COVID-19

Koronavírus chráni zamestnancov mimo kancelárií a tovární a vyvoláva rozpad a prepúšťanie

Začiatkom marca United Airlines požiadali zamestnancov, aby sa dobrovoľne prihlásili na neplatenú dovolenku alebo sa 
prihlásili na skrátený rozvrh zdôrazňujúc vplyv COVID-19 na letecký priemysel a všeobecne na globálnu pracovnú silu. 

Organizácie po celom svete musia počítať s novou realitou, keď nemôžu podporovať počty zamestnancov, ktorí  budú denne 
dochádzať spôsobom, ktorý by ich mohol vystaviť zvýšenému riziku vystavenia sa koronavírusu. 

Pretože viac ľudí začalo pracovať doma, záujem o softvér pre videokonferencie sa zvýšil. V Taliansku, najťažšie postihnutej 
európskej krajine, pokiaľ ide o potvrdené prípady COVID-19, federálne pravidlá najprv požadovali, aby ľudia dostali povolenie 
na pohyb za prácou, a potom nariadili, aby zostali doma. Vo Washingtone jeden z prvých amerických štátov prekročil hranicu 

100 potvrdených prípadov firmy vrátane Amazonu, Microsoftu a Google požiadali zamestnancov z oblasti Seattle, aby 
pracovali z domu ešte predtým, ako bolo v tejto oblasti dočasne zakázané zhromaždenie viac ako 50 ľudí.

Zmeny v politike práce zavedenie efektívnejších pravidiel pre HOME - office



Dopad pracovnej sily COVID-19

V Číne, ktorá bola od marca domovom značnej časti potvrdených prípadov COVID-19, pandémia vyvolala 
hospodársky poklese a mnoho spoločností implementovalo škrty a prepúšťanie. 

Spoločnosť Uxin, ktorá predáva ojazdené autá online a prevádzkuje približne 1 500 servisných stredísk, začiatkom marca 
uviedla, že očakáva, že bude trvať „nejaký čas“, kým sa operácie vrátia k normálu, a že sa pokúsila o                          

„personálny program založený na pracovnom zaťažení“-požiadania zamestnancov, aby pracovali z domu. 

Kým počet novo hlásených prípadov COVID-19 sa každý deň v Číne ustálil, podľa informácií, ktoré poskytlo ministerstvo 
priemyslu v krajine, sa až koncom februára doteraz otvorilo iba 30% malých podnikov. 

Zvyčajne rušné miesta, ako je Wenzhou, mesto na juhovýchode krajiny, ktoré produkujú väčšinu svetovej obuvi, okuliarov a 
odevov, zaznamenali dramatické zníženie produkcie.



Vyhnite sa infekcii a šíreniu COVID-19

Ľudia sú povzbudzovaní, aby zostali doma a často si umývali ruky

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie väčšina ľudí nakazených vírusom COVID-19 trpí miernym ochorením a 
zotavuje sa hoci to môže byť pre mnohých závažnejšie (staršie osoby a starí ľudia sú obzvlášť ohrození). 

WHO odporúča, aby si ľudia často umývali ruky mydlom, vodou alebo alkoholom, aby si udržali vzdialenosť najmenej dva 
metre  od kohokoľvek, kto kašle alebo kýcha,  pretože môže postrekovať malé tekuté kvapôčky, ktoré obsahujú vírus (mnohé 
krajiny nariadili, karantény doma, v snahe obmedziť všetky formy sociálneho kontaktu). WHO tiež odporúča, aby sa ľudia 
nedotýkali očí, nosa a úst, pretože ich ruky môžu zachytávať vírusy z povrchov. Každému, kto má horúčku, kašeľ alebo ťažkosti
s dýchaním, sa odporúča aby vyhľadal lekársku pomoc. 

V snahe vyhodiť niektoré mýty súvisiace s koronavírusmi WHO tvrdí, že je bezpečné prijímať obaly z Číny a že existujúce 
vakcíny proti pneumónii neposkytujú žiadnu ochranu. V súvislosti s rozširujúcou sa epidémiou existuje množstvo príkladov 
nezodpovedného správania. Zhromažďovanie masiek a rúšok sa stalo problémom až do momentu, keď sa francúzska vláda 

cítila nútená požadovať obnovenie všetkých súčasných a budúcich miestnych zásob ochranných masiek, aby sa zabezpečilo, že 
budú k dispozícii pre zdravotníckych pracovníkov a pacientov. 



Nájdenie vakcíny

V súčasnosti prebiehajú snahy o identifikáciu vakcíny na potlačenie COVID-19

Po vypuknutí kmeňa vírusu prasacej chrípky v roku 1976 sa úradníci verejného zdravotníctva v USA obávali, že čelia 
opakovaniu „španielskej chrípky“ z roku 1918, ktorá infikovala zhruba tretinu svetovej populácie  a ponáhľali sa identifikovať 

vakcínu. Predpovedaná epidémia sa nikdy nenaplnila a u stoviek ľudí, ktorí boli zaočkovaní sa vyvinuli vážne nepriaznivé 
účinky. Táto história informuje o tom, ako vedci a úradníci v súčasnosti zaujímajú všeobecne opatrný prístup k vývoju vakcín.

Svetová zdravotnícka organizácia vynaložila veľké úsilie, aby verejnosti oznámila, že existujúce pneumóniové vakcíny 
neposkytujú žiadnu ochranu proti COVID-19 a že si vyžadujú vlastnú vakcínu. Medzitým sa začalo významné množstvo 

klinických skúšok s cieľom určiť schopnosť existujúcich liekov ako bojovať proti účinkom koronavírusu. Jedno liečivo pôvodne 
určené na boj proti vírusu Ebola, remdesivir, preukázalo určitú schopnosť urýchliť čas zotavenia u pacientov infikovaných 

COVID-19 a od tej doby bolo schválené na používanie. 

Nakoniec väčšina odborníkov vyjadrila presvedčenie, že to bude najmenej rok, kým bude účinná vakcína ponúknutá verejnosti.



Nájdenie vakcíny

Niektoré štúdie naznačujú, že krvná plazma ľudí s COVID-19 sa môže byť účinná a začalo sa niekoľko snáh o využitie krvi 
pozostalých na pomoc pri vývoji prvej skutočnej liečby choroby, môže byť ťažké získať presnú mieru úmrtnosti uprostred 

pandémie.

V polovici apríla WHO uverejnila vyhlásenie v mene skupiny vedcov, lekárov, donorov a výrobcov, ktorých cieľom je urýchliť 
dostupnosť očkovacej látky COVID-19. 

Skupina ocenila komunitné opatrenia, ktoré znížili šírenie vírusu, a zaviazala sa, že využije čas, ktorý tieto snahy vynaložia na 
čo najrýchlejší vývoj vakcíny. Avšak konečná dostupnosť všetkých úspešných identifikovaných postupov môže závisieť od 
domácej politiky. Napríklad v USA demokrati presadzujú pravidlá na zabezpečenie toho, aby vakcína bola dostupná, zatiaľ čo 
republikáni vyjadrili obavy, že cenové kontroly môžu odradiť spoločnosti od agresívneho hľadania riešenia. 



WTO varovala, že svetový obchod by sa v 
roku 2020 mohol znížiť až o 32%

Začiatkom apríla 2020 Svetová obchodná organizácia oznámila, že v dôsledku 
pandémie COVID-19 bude globálny obchod s tovarom v roku 2020 klesať o 

13% až 32%. Medzitým boli globálne banky poverené riadením pravidelných 
finančných tokov potrebných na udržanie obchodu nad vodou, boli nútené 
vymýšľať spôsoby, ako udržať svoje obchodné operácie bežným spôsobom, 

keď sa delia oddelenia a izolujú zamestnancov v snahe obmedziť ďalšie 
rozširovanie koronavírus. Výrazne boli ovplyvnené obchodné výstavy a 

konferencie. Hlavné ročné podujatia vrátane Medzinárodného autosalónu v 
Ženeve a Svetového kongresu pre mobilné zariadenia v Barcelone boli 

zrušené (v prípade Ženevskej udalosti prvýkrát od roku 1904 z iných dôvodov 
ako svetová vojna). Keďže COVID-19 má vplyv na viac aspektov globálneho 

obchodu, je pravdepodobné, že sa účinky budú ďalej rozširovať  čo vyvoláva 
potrebu medzinárodných akcií a centrálnych bánk, aby reagovali 

pohotovejšie.



Vplyv COVID-19 na obchod

Čína bola domovom prvého zisteného ohniska COVID-19 a v súčasnosti sa označuje ako „svetová továreň“ kvôli 
značnému množstvu globálnej výroby, ktorá sa tu uskutočňuje. 

Podľa údajov Svetovej banky Čína v roku 2018  predstavovala približne 4 bilióny dolárov vo výrobnej „pridanej 
hodnote“ (čo je termín, ktorý predstavuje všetku čistú produkciu), alebo takmer tretinu globálneho súčtu za daný rok. 

Čína má desať najrušnejších kontajnerových prístavov na svete. 

Údaje zverejňované čínskym národným štatistickým úradom za obdobie január - február 2020, keď počet potvrdených 
prípadov v krajine prudko stúpal, odrážajú pokles domácej výrobnej produkcie, stavebnej činnosti s nehnuteľným 

majetkom a maloobchodného predaja,  údaje za marec sa však vyznačujú návrat k obchodnému prebytku. 

Námorné spoločnosti, ktoré prepravujú tovar z Číny do zahraničia, však museli znížiť počet plavidiel, ktoré sú v 
prevádzke, v dôsledku zníženého dopytu, a pandémia zhoršila obchodné vzťahy medzi Čínou a USA. 



Vplyv COVID-19 na cestovanie
Dopyt po leteckej doprave zmizol a pri rozširovaní koronavírusu sa objavili nové hraničné kontroly

Približne milión čínskych turistov každý rok navštevovalo Bali, COVID-19 znížili cestovný ruch z druhej najväčšej ekonomiky 
sveta na relatívny pramienok. V Austrálii sa odhaduje, že čínski turisti len v roku 2019 minuli 11,5 miliárd AUD, zatiaľ čo vo 

Švajčiarsku tvorili čínski turisti asi jednu pätinu medzinárodných turistov navštevujúcich mestá Lucerne a Bern. 

Približne niekoľko mesiacov po prvom zistení koronavírusu predstaviteľ Európskej únie oznámil, že európsky cestovný ruch 
stráca mesačne 1 miliardu EUR v dôsledku zníženia počtu prichádzajúcich osôb z Číny. Keď sa koronavírus rozšíril po celom 
svete, jeho vplyv na cestovný ruch je globálny. V rámci Európy sa rozšírením koronavírusu testovalo bezproblémové 
cezhraničné cestovanie a obchod. Španielsko a Portugalsko čiastočne zapečatili svoje hranice, zatiaľ čo Rakúsko zabránilo 
ľuďom v prechode do krajiny z Talianska - najťažšie zasiahnutého členského štátu EÚ, pokiaľ ide o potvrdené prípady COVID-
19 (Rakúsko opätovne zaviedlo hraničné kontroly so Švajčiarskom). 

Európska komisia vo vyhlásení uviedla, že zatiaľ čo členské štáty majú schopnosť dočasne vykonávať kontroly na vnútorných 
hraniciach EÚ v prípade vážneho ohrozenia, tieto kontroly musia zostať výnimkou a musia rešpektovať zásadu proporcionality. 

Komisia uznala, že hoci môže vydávať stanoviská o nevyhnutnosti takýchto opatrení, nemôže ich vetovať.



Vplyv COVID-19 na finančné trhy
Akciové trhy boli posunuté a boli ovplyvnené aktíva všetkých druhov 

V polovici marca zaznamenal Dow Jones Industrial Average, meradlo 30 najvýznamnejších verejne obchodovaných akcií v 
Amerike, druhý najhorší deň obchodovania vo svojej 124-ročnej histórii.  V Európe zaznamenali poklesy súvisiace s 

koronavírusmi britský FTSE 100, francúzsky CAC 40, švajčiarsky SMI a nemecký DAX. V Ázii zaznamenal 13. marca japonský 
index Nikkei 225 najostrejší jednodňový pokles od apríla 1990. 

Ceny dlhopisov tiež prudko poklesli v čase nepokojov, zatiaľ čo hodnota zlata zvyčajne bezpečného prístavu pre investorov  
poklesla. Medzi Saudskou Arábiou a Ruskom vypukla vojna na ropnom trhu, čo malo za následok prudký pokles ceny za barel.

Trhy boli vyradené z rovnováhy, tvorcovia politík vstúpili a začali implementovať stimulačné opatrenia zamerané na
zabezpečenie globálneho rastu, znížením úrokových sadzieb prostriedku na potenciálne uľahčenie väčšieho poskytovania
úverov a spotrebiteľskej činnosti. Prezidentka Európskej centrálnej banky Christine Lagarde oznámila, že banka je pripravená
prijať opatrenia na riešenie dopadu zhoršujúceho sa ohniska (program nákupu dlhopisov vo výške 750 miliárd EUR) a
centrálne banky vrátane bánk USA a Austrálii. V prípade Austrálie sa jej referenčná úroková sadzba znížila na rekordné
minimum. Stretnutie krajín G7 sa konalo začiatkom marca, ilustrovalo citlivosť finančných trhov na zvraty a obraty
koronavírusovej reakcie. Hoci investori očakávali určitý druh oznámenia zo zhromaždenia centrálnych bankárov a politických
predstaviteľov na vysokej úrovni o konkrétnych krokoch zameraných na vyrovnanie účinkov COVID-19, žiaden neprišiel.



Vplyv COVID-19 na finančné trhy

Zahraničné portály pre obchodovanie s akciami hlásia rekordný nárast nových klientov kvôli prepadu cien 
kvôli COVID19.

Svetové internetové portály vrátane Charles Schwab, TD AMERICATRADE., E-trade, , eToro, Robinhood nabrali v porovnaní s 
minulým rokom viac ako dvojnásobok klientov. Charles Schwab + 609 tisíc nových účtov v porovnaní s 286 tisíc v minulom 

roku. Dánska internetová banka SAXO eviduje tiež niekoľko tisíc nových účtov.

Akciové trhy pripomínali jazdu na tobogane, index S&P 500, ktorý od februára stratil tretinu hodnoty, v priebehu dní nabral 
18% hodnoty. Kto si kúpil akcie NETFLIXU 16. Februára zarobil dnes 40%. Najrýchlejšie sa z prepadov zotavili technologické 
tituly. NASDAQ k 12.5.2020  9112,4 prekonal hodnotu 2.1.2020  8872,2. 

Investovanie na vlastnú päsť môže byť vzrušujúce, ale pre neskúsených investorov mimoriadne rizikové. Nové investičné 
portály umožňujú nákupy aj burzových obchodovaných fondov ETF, alebo fractional trading, ktoré s Vás môžu spraviť boháča, 

ale aj chudáka. 

Mladí ľudia cítia príležitosť k nákupu aká príde raz za generáciu
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