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Spoutaný Biden koruně prospěje
Joe Biden míří do Bílého domu. Ačkoli se mu jeho sok snaží cestu ještě zastavět právními překážkami. Těžko však sázet na 
institucionální rozval USA, jakkoli tamní dění občas připomíná občanskou válku. Akciové trhy mají radost. Rostou. To ale 
i proto, že demokraté s Bidenem v čele vítězství tak trochu též utrpí. Senát by měl zůstat pod nadvládou republikánů. A ti 
Bidena rozhodně nepustí k přeformátování americké ekonomiky. 

Proto trhy tleskají – protože příští léta nejspíše plynule navážou na léta pod Trumpem, žádné přemety. Ze stejného důvodu 
by mělo tleskat i Česko. Biden svazovaný republikánským Senátem je pro naši ekonomiku – a tedy pro korunu – možná 
nejlepší situace, v niž volby mohly vyústit. Ze dvou zásadních důvodů.

Mnozí evropští lídři zjevně doufali, že Biden se do Bílého domu triumfálně sveze na demokratické modré vlně. Tedy že 
nic nebude stát v cestě ambiciózním plánům například v environmentální oblasti. Bidenův slibovaný dvoubilionový balík 
zelených opatření by zarovnal americké zájmy s těmi, jež jako svoji klíčovou agendu prosazuje Evropská komise i mnozí 
vedoucí evropští politici. Jenže Senát amerického Kongresu zřejmě zabrání nejen modré vlně, ale i tomu, aby transatlan-
tická vazba zezelenala. Z hlediska české ekonomiky jde o žádoucí věc. Přílišné zelenání našich geopolitických spojenců 
v západní Evropě a USA by nás dostalo do nekomfortní polohy. Česko je stále prakticky nejprůmyslovější zemí EU. Už jen 
proto jej „zazeleňování“ ekonomiky v příštích desetiletích zatíží více než drtivou většinu jiných zemí Unie. Je tedy v našem 
zájmu, aby nutné zazeleňování někdo tlumil, či alespoň neurychloval. A tím někým může být právě republikánský Senát. 

Biden v Bílém domě současně znamená klid zbraní na transatlantické obchodní frontě. Ten Česku a české měně svědčí 
pochopitelně také, a ještě více než řadě jiných zemí EU. Česko je na plynulosti mezinárodního obchodování mimořádně 
závislé. Trumpovy výhrůžky novými cly vnášely mezi exportéry starého kontinentu ochromující nejistotu. Ta však s Bide-
nem vezme zasvé.

Lukáš Kovanda,
hlavní ekonom Trinity Bank a externí konzultant SAB Finance a.s.
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Na slovíčko...
s Lukášem Kovandou, předním českým ekonomem a členem Národní ekonomické rady 
vlády (KoroNERV-20), která se nyní zaměřuje zejména na boj s ekonomickými důsledky 
šíření onemocnění COVID-19.

Pořadatel: Jihočeská hospodářská komora, České Budějovice

 Úterý 24. listopadu 2020

 16:30 – 18:30 hodin

 ZDARMA online v platformě Zoom

Více informací a registraci naleznete zde:
 

https://www.sab.cz/
https://www.jhk.cz/planovane-akce/na-slovicko-s-lukasem-kovandou
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Předkládaný dokument je určen výhradně pro klienta - adresáta a obsahuje důvěrné informace. Neoprávněná distribuce, 
upravování nebo prozrazení jeho obsahu je protiprávní. Dokument smí být kopírován nebo dále šířen jen s předchozím 
písemným souhlasem společnosti SAB Finance a.s. Pokud jste omylem obdrželi tento dokument, oznamte toto, prosím, 
neprodleně odesílateli, zasláním dokumentu zpět. Poté, prosím, vymažte dokument z Vašeho systému, obdržel-li jste jej 
v elektronické podobě, aniž byste jej kopírovali, či odhalili jeho obsah třetí osobě. Společnost SAB Finance a.s. nepřijímá 
odpovědnost za správný a kompletní přenos informací, ani za zpoždění nebo přerušení přenosu, ani za škody, vyplývající 
z použití nebo spolehnutí se na informace.

Informace obsažené v tomto dokumentu poskytuje společnost SAB Finance a.s. svým klientům za účelem jejich 
obecného informování o některých důležitých událostech a vývoji na finančních trzích. Nejedná se o investiční dopo-
ručení, doporučení k určitému postupu v konkrétní situaci, pobídku ani propagaci nákupu či prodeje měn či jiných 
finančních nástrojů. Informace uvedené v tomto dokumentu vycházejí z důvěryhodných aktuálních informačních 
zdrojů. Společnost SAB Finance a.s. nepřebírá právní odpovědnost za obsah uvedených informací či jejich úplnost 
a přesnost. Společnost SAB Finance a.s. zároveň nenese žádnou odpovědnost za jakoukoliv přímou či nepřímou ztrátu 
nebo škodu, kterou by případně mohl klient utrpět využitím informací uvedených v tomto dokumentu. Pro případ, že by 
v budoucnu byla dovozena odpovědnost společnosti SAB Finance a.s. za poskytnutí neúplné nebo nesprávné informace 
nebo škodlivé rady, vzdává se klient práva na náhradu škody.
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