EKONOMICKÁ KRIZE NA OBZORU.
A JAK DÁL?
Webinář s ekonomem prof. Štěpánem Jurajdou

Výzkum Život během pandemie
K červnu 350 až 500 tisíc domácností výrazně zasažených poklesem příjmů.
4 % pracujících přišlo o práci, navíc
23 % zaměstnanců čelí redukci mzdy, úvazku, ztrátě benefitů, DPP či plateb na ruku.
11 % domácností čelí redukci příjmů o 40 % a více
(cca 490 tisíc domácností)
23 % domácností chce výrazně šetřit na spotřebním zboží a potravinách
17 % pracujících se silně obává ztráty práce

45 % respondentů považuje za pravděpodobné návrat koronaviru i plošných restrikcí

Zdroj: Život během pandemie, Vlna 6 (konec května 2020, N=2500).

Kdo chce redukovat spotřebu
Výraznou redukci spotřeby ve dvou zkoumaných oblastech (potraviny, nákupy spotřebního zboží)
plánuje ¼ domácností. Rizikové skupiny jsou ti s redukcí práce, obávající se ztráty práce,
s výpadkem příjmů o více než 30 %, nízkopříjmoví (s dětmi). V těchto skupinách chce redukovat
spotřebu 30-50 %.
Celkem
DLE ZMĚNY V PRÁCI
přišel o práci
redukce mzdy, úvazku atd.
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velmi málo
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DLE MÍRY VÝPADKU PŘÍJMU
výpadek příjmů 50 % či méně
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Zdroj: Život během pandemie, Vlna 6, N=2500, konec května 2020 .
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Převod dodatečné Kč do spotřeby
– Fiskální multiplikátory
Nejvyšší multiplikátor u lidí, kteří ztratili práci / byla redukována či se ztráty obávají. Mezi nízkopříjmovými a
domácnosti s výpadkem příjmu. V těchto skupinách respondenti odhadují, že by 53 až 77 % případné podpory
utratili za nákupy, uhrazení potřeb apod. V ostatních skupinách respondenti předpokládají převod většiny
podpory do úspor – to platí i důchodců.
Kolik z případné nepodmíněné podpory 15 tisíc Kč by vaše domácnost využila na uhrazení aktuálních potřeb a
nákupy (0-100 %) – zobrazena průměrná odpověď v dané kategorii respondentů*
Celkem
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DLE ZMĚNY V PRÁCI
redukce mzdy, úvazku atd.
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DLE OBAV ZE ZTRÁTY PRÁCE
poměrně málo
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výpadek příjmů 50 % či méně
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Zdroj: Život během pandemie, Vlna 6, N=2500, konec května 2020 -*respondenti odpovídali pomocí slideru s tím 0-nic,
všechno bychom dali do úspor až 100-celou podporu bychom využili na uhrazení současných potřeb, nákupy atd.
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