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Monitoring kryzysowy UE

Podsumowanie menedżerskie
Krzywa epidemii – jedyny ważny wskaźnik ekonomiczny. Od tego w
jakim tempie przybywać będzie nowych potwierdzonych diagnoz
COVID-19 zależeć będzie długość obowiązywania ograniczeń w życiu
gospodarczym. Na razie nic nie wskazuje by w Europie liczba nowych
potwierdzonych zarażeń stabilizowała się – wręcz przeciwnie.
Na podstawie 6 wskaźników oceniliśmy wrażliwość gospodarek na
epidemię. Wyróżniliśmy sześć kluczowych czynników ryzyk. Do
najbardziej wrażliwych krajów UE należą Cypr, Włochy, Hiszpania, a
do najmniej Niemcy, Luksemburg, Polska i Czechy.
Programy pomocowe w większości krajów zakładają ochronę
pracowników, możliwość opóźnienia (lub umorzenia) płatności
podatkowych oraz wsparcie płynnościowe firm w postaci gwarancji
kredytowych. Nie powinno się sumować (tak jak to podają rządy) kwot
wsparcia. Większość krajów przeznaczy ok. 1-3 proc. PKB w postaci
bezpośrednich wydatków.
Codzienny monitoring informacji gospodarczych prowadzimy w
newsletterze: newsletter.spotdata.pl
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Krzywa epidemii – najważniejsze dziś dane
Liczba osób, u których zdiagnozowano COVID-19 to
prawdopodobnie najważniejszy dziś wskaźnik, od
którego zależeć też będą decyzje wpływające na
gospodarkę. Dopóki przyrost ogólnej liczby
zdiagnozowanych przypadków nie zatrzyma się,
dopóty będą trwały ograniczenia w aktywności
ludności, co z kolei przekłada się na recesję w
gospodarce. Na razie krzywa zachorowań podąża w
większości krajów w górę w tempie ok. 33 proc.
dziennie,
co
oznacza
podwojenie
liczby
zdiagnozowanych przypadków co 2-3 dni. Przypadki
krajów azjatyckich, takich jak Korea czy Japonia,
pokazują, że przyrost zakażeń można zatrzymać. Ale
jednocześnie przypadek Włoch pokazuje, że może
być to bardzo trudne. Mamy więc teraz dwa
scenariusze – koreański i włoski.

Oczywiście liczba zdiagnozowanych przypadków nie
wskazuje, ile osób naprawdę jest chorych. Ta liczba
zależy od zdolności diagnostycznych kraju. Wiele jest
też prawdopodobnie przypadków bezobjawowych,
które nie są wyłapywane przez testy. Ale nawet
biorąc pod uwagę te ograniczenia w interpretacji
danych, to wiele wskazuje, że na oficjalnych danych
będą bazowały decyzje dotyczące tzw. lock-downów
(zamykanie
granic,
szkół,
ograniczenia
w
wychodzeniu z domu). Kluczowe jest zatem, kiedy
krzywe zaznaczone na wykresie zaczną się
wypłaszczać.

Liczba zdiagnozowanych przypadków COVID-19 (źródło: Johns Hopkins CSSE)
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Jakie będą gospodarcze efekty epidemii
Wpływ epidemii COVID-19 na gospodarkę będzie
bardzo negatywny, ale skala tego wpływu zależy od
dwóch czynników. Po pierwsze, od tego, jak długo
będzie trwała epidemia i jak wysokie będzie ryzyko
jej nawrotu. Po drugie, od cech poszczególnych
gospodarek.
Jeżeli chodzi o pierwszy czynnik, czyli długość
trwania epidemii, to możemy jedynie opierać się na
projekcjach epidemiologicznych. Wiele z nich
wskazuje, że przy obecnie zastosowanych środkach
ograniczania aktywności ludności epidemia osiągnie
swój szczyt w ciągu kilku tygodni, następnie
sezonowo się obniży i wróci na jesieni. Przy czym do
jesieni możliwe będzie wdrożenie procedur, które
ułatwią szybszą reakcję i ograniczą konieczność
ograniczania ruchu ludności. Na razie traktujemy taki
scenariusz jako bazowy.
Jeżeli chodzi o drugi czynnik, czyli cechy gospodarek
zwiększające ich wrażliwość na negatywne skutki
epidemii, to wyróżniliśmy sześć kluczowych
czynników ryzyka. Staraliśmy się wybrać zjawiska
relatywnie zrozumiałe i proste do opisania.
Podzieliliśmy je na dwie grupy – pierwsze trzy cechy
wpływają na zaburzenia w realnej aktywności
gospodarczej, a kolejne trzy obrazują wrażliwość
finansową kraju.
•

•

•

Po pierwsze jest to moment uderzenia epidemii.
Kraje europejskie, gdzie epidemia pojawiła się
wcześniej, są bardziej narażone na jej skutki,
ponieważ miały mniej czasu na przygotowanie
wszystkich procedur i mogą dłużej wychodzić z
pierwszej fali. Polska znajduje się tu bardzo nisko
na tle innych krajów (czyli ma niską wrażliwość).
Po drugie jest to udział najbardziej zagrożonych
branż w PKB. Najbardziej zagrożone branże to
usługi, które są zupełnie zamknięte w okresie
lock-downu i które nie odrobią swoich strat
później. Są to m.in. usługi transportu osób,
zakwaterowanie i gastronomia, turystyka, czy
rekreacja, sport i kultura. W tych branżach efekty
epidemii będą prawdopodobnie długotrwałe.
Po trzecie, jest to relacja eksportu towarów do
PKB. Zaburzenia w handlu międzynarodowym
towarami najbardziej dotkną te kraje, które w
większej mierze opierają swój dobrobyt na

popycie zagranicznym.
•

Po czwarte jest to relacja zadłużenia firm i
gospodarstw domowych do PKB. Głęboka recesja
może prowadzić do potrzeby restrukturyzacji
zadłużenia. Mocniej dotknie to te kraje, których
firmy i obywatele są mocniej uzależnieni od
kredytu.

•

Po piąte jest to zadłużenie zagraniczne netto w
relacji do PKB. Epidemia powoduje znaczący
wzrost awersji do inwestycji międzynarodowych,
z czym trudniej będzie radzić sobie krajom
mocniej zadłużonym za granicą.

•

Po szóste jest to rating kredytowy kraju, któremu
nadaliśmy wartość od 1 (najwyższy) do 13
(najniższy). Kraje o niższym ratingu będą miały
większą trudność by gwałtownie zwiększyć dług
publiczny w celu amortyzacji efektów epidemii.

Jak w tej analizie wrażliwości wypadają kraje
regionu?
Ograniczać skalę recesji w regionie może fakt, że
epidemia dotarła do regionu później, więc kraje miały
więcej czasu na przygotowanie i może uda im się
efektywniej ograniczyć jej zasięg. Kilka krajów, jak
Polska czy Czechy, ma też niski udział najbardziej
zagrożonych branż w PKB. Co więcej, w regionie
dość niskie jest zadłużenie firm i gospodarstw
domowych, co sprawia, że zaburzenia w działaniu
systemu kredytowego nie powinny tak gwałtownie
wpływać na aktywność gospodarczą jak w mocniej
zadłużonych krajach.
Natomiast ewidentnie na minus w regionie działa
fakt, że relacja eksportu towarów do PKB jest dość
wysoka – zaburzenia w handlu międzynarodowym
będą bolesne. Co więcej, kraje regionu mają dość
niski rating i mogą mieć problem z emisją obligacji w
warunkach
ucieczki
inwestorów
z
rynków
wschodzących.
Podsumowując wszystkie czynniki, do najbardziej
wrażliwych na efekty epidemii krajów w UE należą
Cypr, Włochy, Hiszpania, Grecja i Portugalia.
Najmniej wrażliwe są zaś Niemcy, Luksemburg,
Malta, Polska i Czechy. Jest to oczywiście bardzo
wstępne podejście do problemu, bo jesteśmy
dopiero na początku epidemii. Nasze szacunki
będziemy regularnie aktualizować.
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Wskaźniki zagrożenia gospodarczego (im wyżej tym większa wrażliwość na wstrząs)

Wskaźniki zagrożenia finansowego (im wyżej tym większa wrażliwość na wstrząs)
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Działania Unii Europejskiej oraz prognozy
Unia Europejska stara się koordynować krajowe
polityki walki z wirusem. Przewodnicząca Komisji
Europejskiej Ursula von der Leyen ogłosiła
stworzenie specjalnego funduszu pomocowego o
wartości 37 mld euro. Źródłem finansowania mają
być niewydane płatności zaliczkowe na fundusze
strukturalne. Do Polski w ramach tej inicjatywy trafić
może 7,4 mld euro. Unia planuje gwarancje pożyczek
w wysokości do 8 mld euro dla 100 tysięcy firm. KE
zapowiedziała również elastyczność wobec limitów
deficytu i zadłużenia – to szczególnie ważne w
kontekście wysoko zadłużonych krajów Europy
Południowej i prawdopodobnego gwałtownego
wzrostu zadłużenia we wszystkich krajach UE.
Warto pamiętać, że zgodnie z zapisami traktatowymi
UE pełni tylko rolę uzupełniającą wobec państw
narodowych w zakresie ochrony zdrowia.

że zrobi wszystko by zagwarantować stabilność
strefy euro i nie dopuścić do jej rozpadu. Na tym
zapewnieniu skorzystały rynki obligacji Włoch i
Hiszpanii – spadło ryzyko powtórki kryzysu
zadłużeniowego z lat 2011/12. Wiele jednak
wskazuje, że aby rzeczywiście nie dopuścić do
ponownego kryzysu EBC musiałby zmonetyzować
nowopowstałe zadłużenie, tzn. bezpośrednio kupić
nowo emitowane obligacje skarbowe. Złamałoby to
obecny zakaz finansowania zadłużenia państwa
bezpośrednio w banku centralnym. Możliwe więc
jest, że walka z efektami pandemii będzie wymagać
zmian traktatowych.
Według słów Christine Lagarde, szefowej EBC,
trzymiesięczna kwarantanna wywołana COVID-19
spowolni wzrost gospodarczy UE o 5 pkt. proc.
Szacunki te zakładają, że każdy miesiąc zastoju
gospodarki skutkowałyby zmniejszaniem PKB o 2,1
proc. W tabeli poniżej prezentujemy zakres prognoz
międzynarodowych
instytucji
finansowych
z
ostatniego tygodnia. Prognozy te należy w tym
momencie traktować bardziej jako założenia niż
modelowany ekonometrycznie scenariusz. Wiele
wskazuje, że mogą się one jeszcze pogorszyć w
przypadku roku 2020.

Druga ważna instytucja unijna – Europejski Bank
Centralny – zareagował na wybuch epidemii poprzez
zwiększenie skali zakupów obligacji skarbowych i
korporacyjnych,
ogłoszenie
programu
oprocentowanych na -0,5 proc. pożyczek dla
banków (programy LTRO i TLTRO) aby zachęcić je do
udzielania kredytów sektorowi przedsiębiorstw. W
dniu 19. marca EBC ogłosił również specjalny antykoronawirusowy program skupu aktywów o wartości
750 mld euro oraz, co szczególnie ważne, zapewnił,

Prognozy wzrostu PKB międzynarodowych instytucji finansowych i agencji
ratingowych z ostatniego tygodnia, proc. r/r

2019

2020
min

2021
max

min

max

strefa euro

1,2

-1,7

-0,4

1,5

2,3

Wielka Brytania

1,4

-1,1

0,3

0,9

1,9

Polska

4,2

-3,6

2,0

2,7

5,1

Węgry

4,9

0,5

5,0

6,2

6,2

Rumunia

4,1

-0,9

1,7

0,0

0,0

Hiszpania

2,0

-2,8

-1,1

2,4

2,4

Włochy

0,3

-3,7

-1,9

2,7

2,7

Niemcy

0,6

-1,9

-0,4

1,4

3,7

Francja

1,3

-1,0

-0,9

1,3

2,1

Bułgaria

3,5

1,4

1,4

0,0

0,0

Czechy

2,4

-4,3

1,1

5,0

5,0

5
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Polska
Postępy epidemii:

Najważniejsze wydarzenia gospodarcze

 Potwierdzonych zarażonych na 20.03: 355

 Tarcza antykryzysowa w wysokości 212 mld zł

 Zmarli na 20.03: 5

 Ale większość to gwarancje i kredyty dla firm

 Trwa stan zagrożenia epidemiologicznego

 NBP utrzyma stabilność sektora bankowego

Do piątku 20. marca liczba potwierdzonych zarażeń
wyniosła 355, zdublowała się ona po 3 dniach. Od
13 marca do odwołania trwa stan zagrożenia
epidemiologicznego – zakaz wjazdu do kraju dla
obcokrajowców,
kwarantanna dla Polaków
wracających zza granicy, odwołanie zgromadzeń
powyżej 50 osób i zamknięcie galerii handlowych
oraz restauracji. Od 16 marca zamknięte są również
szkoły i uniwersytety.
Sytuacja makroekonomiczna
W
celu
przeciwdziałania
gospodarczym
konsekwencjom epidemii polski rząd ogłosił
pięciopunktowy program „Tarczy antykryzysowej” o
łącznej wartości 212 ml zł (9,2 proc. PKB) – notabene
bardzo podobny do programu antykryzysowego w
2009 roku). Wartość bezpośrednich wydatków
fiskalnych to ok 66 mld zł, reszta to pożyczki lub
wsparcie płynności podmiotów.
1. Ochrona pracowników. Wsparcie dla firm, które
utracą 15 lub 20 proc. dochodów. Firmy będą
mogły obniżyć wymiar pracy do 80 proc., a koszt
tych 80 proc. zostanie podzielony między firmę, a
państwo. Firmy, które wstrzymają pracę będą
mogły obniżyć pensje o 50 proc. (państwo
dofinansuje połowę. Samozatrudnieni otrzymają
2 tys. brutto.

2. Ochrona płynnościowa firm. Program de minimis
(może wygenerować 50 mld zł dodatkowej akcji
kredytowej). 500 mln zł ma być przeznaczone na
dopłaty do odsetek od kredytów.
3. Służba zdrowia (7,5 mld zł)
4. Stabilność sektora bankowego i płatności –
celem jest utrzymanie płynności na rynku
bankowym i możliwość amortyzacji przez
krajowe banki nagłego wzrostu zadłużenia
państwa. Temu służyć ma też obniżka stóp o 0,5
pkt. proc. do 1 proc.

5. Inwestycje infrastrukturalne o wartości 30 mld zł
Dodatkowo:
1. Możliwość zawieszenia płatności
ZUS do
czerwca dla przedsiębiorców (ale nie umorzenie)
2. Wakacje kredytowe na maksymalnie 3 miesiące
3. Wydłużenie
publicznych

terminów

w

przetargach

4. Wydłużenie zasiłku opiekuńczego w czasie
kwarantanny
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Czechy
Postępy epidemii:

Najważniejsze wydarzenia gospodarcze

 Potwierdzonych zarażonych na 20.03: 694

 Pierwsze plany wsparcia dla firm

 Zmarli na 20.03: 0

 Bank Czech obniża stopy. Banki pozostają odporne

 Trwa stan nadzwyczajny

 Załamanie światowego handlu uderzy w Czechy

Do piątku 20. marca liczba potwierdzonych zarażeń
wyniosła 694, zdublowała się ona po 3 dniach. Od 12
marca trwa stan nadzwyczajny (ograniczona
działalność restauracji, zamknięte galerie handlowe,
zakaz zgromadzeń powyżej 30 osób i ograniczenia w
przekraczaniu granic, zamknięte szkoły), a od 15
marca narodowa kwarantanna. Zabronione zostały
wszystkie podróże z wyłączeniem służbowych,
zakupów w sklepach oraz zakazano przekraczania
granic.
Sytuacja makroekonomiczna
Rząd przedstawił propozycje wsparcia gospodarki w
okresie epidemii. Zawiera on narzędzia mające
przeciwdziałać krótkotrwałym skutkom epidemii.
1. Przeznaczenie 100 mld koron (ok. 3,6 mld euro)
na bezpośrednie wsparcie dla firm.
2. Dostęp dla firm do państwowej linii kredytowej
na 900 mld koron (również w ramach gwarancji).
3. Wakacje podatkowe
4. Bezkosztowe dwuletnie pożyczki dla małych i
średnich firm (z jednorocznym okresem karencji).
5. Współfinansowanie przez rząd wynagrodzeń

pracowników firm dotkniętych przez epidemię.
Bank Czech 16. marca obniżył stopy procentowe o
0,5 pkt. proc. do 1,75 proc. Niewykluczone są kolejne
obniżki stóp procentowych. Jednocześnie bank
centralny zasila banki w płynność, co pozwala na
utrzymanie
stabilności
sektora
finansowego.
Dodatkowo zrezygnował z zapowiedzianej wcześniej
podwyżki bufora antycyklicznego do 2 proc. od lipca
2020 – ma to umożliwić bankom na zwiększanie
kredytowania firm. Czeski sektor bankowy pozostaje
odporny na szoki – można tak stwierdzić m.in. na
podstawie stress-testów z grudnia 2019 roku
(symulacja 6 proc. spadku PKB wskazuje, że banki po
takim szoku pozostawałyby wypłacalne i spełniałyby
kryterium regulacyjne przynajmniej 8 proc. kapitałów
własnych do aktywów.
Znacznym ryzykiem gospodarczym dla Czech
pozostaje ich otwartość na światową gospodarkę
oraz zależność od koniunktury w motoryzacji.
Załamanie światowego handlu uderzy w czeską
gospodarkę zdecydowanie mocniej niż w polską.

PB FORECAST – MONITORING KRYZYSOWY DLA UNII EUROPEJSKIEJ

Węgry
Postępy epidemii:

Najważniejsze wydarzenia gospodarcze

 Potwierdzonych zarażonych na 20.03: 85

 Pierwsze plany wsparcia dla firm

 Zmarli na 20.03: 3

 Bank Czech obniża stopy. Banki pozostają odporne

 Trwa stan nadzwyczajny

 Załamanie światowego handlu uderzy w Czechy

Do piątku 20. marca liczba potwierdzonych zarażeń
wyniosła 85, zdublowała się ona po 4 dniach. Na
Węgrzech trwa stan nadzwyczajny, podobnie jak w
pozostałych krajach zamknięte są szkoły i
uniwersytety,
zabronione
są
przyjazdy
obcokrajowców z wybranych krajów.
Sytuacja makroekonomiczna
Na Węgrzech na razie nie ogłoszono kompleksowego
planu wsparcia firm i gospodarstw domowych.
Dotychczas ogłoszone instrumenty to:
1. Zawieszenie pobierania rat kredytów i pożyczek
od firm i gospodarstw domowych przez banki aż
do końca 2020 roku.
2. Wprowadzenie ograniczenia RRSO dla nowych
kredytów konsumpcyjnych do 5,9 (5 pkt. proc.
powyżej stopy referencyjnej).
3. Aktywne działania banku centralnego mające
zapewnić płynność bankom tracącym przychody
przez wakacje kredytowe.
4. Wsparcie dla najbardziej dotkniętych branż (m.in.
turystyka, rozrywka, sport, kultura) – firmy nie
będą musiały zapłacić podatku od wynagrodzeń
w tym roku, a składki na ubezpieczenia

społeczne
czerwca.

zostaną

zmniejszone

do

końca

Część międzynarodowych koncernów już teraz
zawiesza produkcję w swoich węgierskich fabrykach.
Grupa Volkswagen wstrzyma z końcem tygodnia
pracę w większości swoich fabryk na świecie, w tym
m.in. w Gyor. Podobnie stanie się z fabryką Suzuki w
Esztergom. Przerwa w tym zakładzie ma potrwać od
23. marca do 3 kwietnia. Decyzje o wstrzymaniu prac
podjął również Opel i Mercedes. Dotknie to
kilkunastu tysięcy pracowników tych zakładów.
Węgierski przemysł motoryzacyjny przeżywał
problemy związane z konsekwencjami wojen
handlowych i problemami motoryzacji niemieckiej
już wcześniej, a epidemia koronawirusa tylko je
pogłębiła.
Prezes Węgierskiego Banku Centralnego György
Matolcsy opracował 12 punktowy plan, który ma
umożliwić szybkie odbicie gospodarcze Węgier po
ustąpieniu kwarantanny i opanowaniu epidemii.
Pozostaje on jednak w dużej mierze na poziomie
ogólników (ratowanie firm, więcej inwestycji
publicznych, wspieranie gospodarki cyfrowej).
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Rumunia
Postępy epidemii:

Najważniejsze wydarzenia gospodarcze

 Potwierdzonych zarażonych na 20.03: 277

 Rumunia nieprzygotowana na kryzys

 Zmarli na 20.03: 0

 Pakiet pomocowy o wysokości 2 proc. PKB

 Trwa stan nadzwyczajny

 Wstrzymane prace w fabrykach Dacii i Forda

Do piątku 20. marca liczba potwierdzonych zarażeń
wyniosła 277, zdublowała się ona po 5 dniach. Od
17. marca, zgodnie z dekretem prezydenta Iohannisa
obowiązuje stan nadzwyczajny. Zamknięte są
restauracje, hotele, odwołane są wydarzenia
odbywające się w zamkniętych pomieszczeniach oraz
te na zewnątrz powyżej 100 osób. Zawieszone są
połączenia lotnicze do Włoch i Hiszpanii.
Sytuacja makroekonomiczna
Sytuacja gospodarcze Rumunii tuż przed wybuchem
epidemii nie była dobra – gospodarka jest mocno
przegrzana
i
brakuje
jej
przestrzeni
do
zamortyzowania bieżącego kryzysu. Rok 2019
zakończył się rekordowo wysokim 4,6 proc.
deficytem fiskalnym oraz 4,7 procentowym
deficytem na rachunku bieżącym. Wysoki wzrost
gospodarczy jest więc niezbędny aby redukować
obciążenie dla gospodarki. Obecnie rządzący,
niestabilny
rząd
mniejszościowy 18. marca
zaproponował pakiet pomocowy, o wartości ok. 2
proc. PKB. Podobnie jak w innych krajach celem jest
ochrona pracowników przed zwolnieniami oraz
umożliwienie firmom przesunięcia w czasie płatności
podatkowych o 2 miesiące. Krajowe banki mają
ogłosić dwumiesięczne moratorium na spłatę
kredytów.
Rok
2020
zakończy
się
więc

prawdopodobnie 6-8 proc. deficytem fiskalnym, a
rząd zrezygnuje z zapowiedzianych 40 proc.
podwyżek emerytur. Pozytywnie nastrajać może
tylko oczekiwany spadek inflacji, do której przyczynią
się niższe ceny paliw oraz załamanie koniunktury.
Bank centralny dostarcza płynność bankom, ale nie
podjął jeszcze decyzji o obniżce stóp lub rozpoczęciu
niestandardowych działań. Częściowo może to
wynikać z troski o kontrolowany spadek wartości leja
– rumuńska waluta dzięki wcześniejszej police
gospodarczej rządu pozostaje bardzo wrażliwa.
Z problemami zmaga się oparta praktycznie w całości
na popycie zagranicznym motoryzacja. Dacia i Ford,
jedni z największych pracodawców w przemyśle,
ogłosili zawieszenie pracy w rumuńskich fabrykach.
W Dacii przestój trwać ma od 18 marca do 5 kwietnia
– 14 tys. pracowników otrzymywać będą 85 proc.
wynagrodzenia. Ford zawiesił pracę, ale nie podał
dodatkowych szczegółów – według lokalnych
związków zawodowych przestój ma trwać od 19
marca do 5 kwietnia, a pracownicy otrzymywać mają
78 proc. pensji. Wstrzymanie pracy w największych
zakładach motoryzacyjnych może pociągnąć za sobą
na dno lokalnych poddostawców i transport.
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Bułgaria
Postępy epidemii:

Najważniejsze wydarzenia gospodarcze

 Potwierdzonych zarażonych na 20.03: 105

 Możliwość reakcji Bułgarii na kryzys ograniczona

 Zmarli na 20.03: 3

 Wsparcie dla zagrożonych pracowników

 Trwa stan nadzwyczajny

 Większość firm pracuje „bez zakłóceń”

Do piątku 20. marca liczba potwierdzonych zarażeń
wyniosła 105, zdublowała się ona po 4 dniach. 18.
marca parlament przegłosował wdrożenie stanu
nadzwyczajnego, który zamyka centra handlowe.
Zamknięte są również szkoły i uniwersytety.
Przekraczanie granic jest tylko ograniczone, a nie
niemożliwe.
Sytuacja makroekonomiczna
Możliwości przeciwdziałania kryzysowi związanego z
epidemią są w Bułgarii ograniczone przez fakt, że
przebywa ona w ERM 2 – „fazie przejściowej” przed
wejściem do strefy euro. Jednocześnie bułgarska
waluta jest bezpośrednio powiązana z euro, co
oznacza, że Bułgaria nie prowadzi samodzielnej
polityki pieniężnej oraz aby utrzymać stabilność musi
utrzymywać stabilność budżetu. Nie pozwala to na
zbyt ekspansywne programy wsparcia. Dotychczas
rząd zdecydował się na:
1. Podwyżki
dla
personelu
medycznego
zaangażowanego w walkę z epidemią 1000
lewowe (ok. 500 euro).

2. Umożliwienie

firmom

finansowania

się

w

Bułgarskim Banku Rozwoju (dofinansowanym
500 mln lewów). dla potrzebujących firm.

3. Pokrywanie przez rząd przez trzy miesiące 60
proc. kosztów wynagrodzeń pracowników,
którzy w przeciwnym wypadku byliby zwolnieni.
4. Umożliwienie pracownik wzięcie płatnego urlopu
na czas zawieszenia pracy.
Parlament
odrzucił
propozycję
opozycyjnej
Bułgarskiej Partii Socjalistycznej o moratorium spłat
rachunków za media gospodarstw domowych.
Premier podkreślił też, że odłożenie spłaty podatków
i rat za kredyty byłoby zbyt kosztowne dla budżetu,
dlatego rząd nie rozważa ich wprowadzenia.
Większość firm pracuje w normalnym trybie, brakuje
też
informacji
o
wstrzymaniu
prac
w
międzynarodowych koncernach.
Ważną częścią gospodarki bułgarskiej (maksymalnie
ok. 10 proc. PKB) są branże związane z turystyką.
Kryzys uderzy w nie dość mocno. Przykładem może
objęcie
całkowitą
kwarantanną
popularnego
kompleksu narciarskiego i miasta Bansko, który
działał jeszcze do 16. marca. Wykryto trzy przypadki
zarażeń koronawirusem.
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Niemcy
Postępy epidemii:

Najważniejsze wydarzenia gospodarcze

 Potwierdzonych zarażonych na 20.03: 14 138

 Wsparcie pracowników zagrożonych zwolnieniami

 Zmarli na 20.03: 43

 Pogłębienie problemów motoryzacji
 Nieograniczona pomoc płynnościowa dla firm

Do piątku 20. marca liczba potwierdzonych zarażeń
wyniosła 14 138, zdublowała się ona po 3 dniach. W
Niemczech nie wdrożono jeszcze nadzwyczajnych
środków –dotychczasowe restrykcje dotyczą głównie
zamknięcia szkół, odwoływania imprez masowych,
zamknięcia restauracji oraz zaostrzenia kontroli
granicznych.
Sytuacja makroekonomiczna
Napływające dane ekonomiczne dawały nadzieję na
odbicie niemieckiej gospodarki. Jednak epidemia
zniweczyła je oraz zmusiła decydentów do rezygnacji
z zasady zerowego deficytu budżetowego. 13 marca
przedstawiono założenia programu wsparcia:
1. Kurzarbeit – ułatwienie dostępu firmom do tego
obowiązującego od kilkunastu lat programu.
Umożliwia on skrócenie czasu pracy i państwowe
dopłaty do pensji pracowników dla firm, które w
przeciwnym wypadku dokonywałyby zwolnień.
Wynosi on 60 proc. ubytku pensji netto. Program
dotyczyć ma również pracujących na czas
określony, a składki na ubezpieczenia społeczne
pokrywać będzie Federalna Agencja Pracy.

2. Tanie i powszechne państwowe gwarancje
kredytowe i linie kredytowe (do 550 mld zł)
udzielane za pośrednictwem publicznego banku
rozwoju KfW. Ma to uchronić firmy od
problemów
z
płynnością
i
problemami
kontrahentów. Środki są nielimitowane –
wsparcie dla firm będzie udzielane w takiej
wielkości, w jakiej będzie potrzebne.
3. Zwiększone wydatki publiczne na służbę zdrowia
i na badania nad szczepionką.
Epidemia COVID-19 oraz przedsięwzięte środki
zaradcze pogłębiły problemy i tak będącego w
kryzysie niemieckiego sektora motoryzacyjnego.
Zamknięcie fabryk przez największe niemieckie
koncerny (Daimler, BMW, Volkswagen) w Niemczech
oraz Europie Środkowo-Wschodniej. Z jednej strony
problemy są po stronie podaży – przerwane zostały
dostawy, a powrót do wcześniejszych poziomów
produkcji może się wydłużyć ze względu na upadłość
części poddostawców. Z drugiej strony załamał się
popyt – w Chinach w lutym sprzedaż samochodów
była o 80 proc. niższa niż rok wcześniej. Wybuch
epidemii może doprowadzić jednak do złagodzenia
restrykcyjnych norm ekologicznych aby przyspieszyć
odbudowę europejskiej motoryzacji.
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Francja
Postępy epidemii:

Najważniejsze wydarzenia gospodarcze

 Potwierdzonych zarażonych na 20.03: 10 995

 Francja w ścisłej kwarantannie

 Zmarli na 20.03: 372

 Bezpośrednie wsparcie pracowników

 Trwa ścisła kwarantanna

 Wstrzymana praca w motoryzacji

Do piątku 20. marca liczba potwierdzonych zarażeń
wyniosła 10 995, zdublowała się ona po 4 dniach.
We Francji od 17. marca do 15 kwietnia obowiązuje
ścisła kwarantanna – wychodzić z domu można tylko
do pracy, lekarza lub w uzasadnionych przypadkach.
Przełożona na czerwiec została druga tura wyborów.
Francuski rząd zastanawia się nad wprowadzeniem
stanu wyjątkowego. Umożliwiłby on
Sytuacja makroekonomiczna
Niestety bardzo dobre dwa pierwsze miesiące roku i
pół marca prawdopodobnie nie wystarczą by
pierwszy kwartał zakończył się wzrostem PKB.
Dwutygodniowe wstrzymanie całego społeczeństwa
musi przełożyć się na recesję. Pracę wstrzymano w
wielu zakładach przemysłowych, m.in. w fabrykach
koncernów motoryzacyjnych Renault i PSA. Rząd
wraz z ogłoszeniem ścisłej kwarantanny ogłosił
również plan wsparcia dla firm:
1. Tanie kredyty i państwowe gwarancje kredytowe
dla firm o wartości przynajmniej 300 mld euro.
Wesprze to firmy mające problemy z płynnością.

2. Odroczenie płatności podatkowych na jeden
miesiąc za pomocą wiadomości e-mail.

3. Możliwość rezygnacji z pobierania podatku lub
ulgi podatkowej dla firm w bardzo trudnej
sytuacji finansowej.
4. Brak kar i naliczania opłat za opóźnienia w
przypadku kontraktów publicznych.
5. Złagodzenie warunków przyznawania zasiłków
dla tymczasowo bezrobotnych i podwyższenie
ich do 75 proc. pensji oraz zawieszenie
pobierania opłat za energię dla małych firm i
samozatrudnionych.
6. Pomoc w wysokości 2 mld euro dla małych
restauracji i firm z branży turystycznej.
Działania te mają sprawić, że gospodarka szybko
będzie mogła powrócić do normalnego trybu pracy
przy zminimalizowaniu liczby niewypłacalnych firm
oraz ochronie możliwie największej liczby miejsc
pracy.
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Hiszpania
Postępy epidemii:

Najważniejsze wydarzenia gospodarcze

 Potwierdzonych zarażonych na 20.03: 17 147

 Mocne uderzenie w turystykę (to aż 15 proc. PKB)

 Zmarli na 20.03: 767

 Sektor prywatny ma się dołożyć do 200 mld euro

 Trwa stan wyjątkowy i kwarantanna

 Tymczasowe zwolnienia już teraz objęły 100 tys. osób

Do piątku 20. marca liczba potwierdzonych zarażeń
wyniosła 17 147, zdublowała się ona po 4 dniach. W
sobotę premier Hiszpanii Pedro Sanchez ogłosił stan
wyjątkowy i kwarantannę – podobnie jak we Francji
nie wolno przemieszczać się w innym celu niż
zawodowy czy wizyty u lekarza (z kilkoma
wyjątkami). Hiszpania jest obecnie drugim najbardziej
dotkniętym przez epidemię krajem Europy po
Włoszech. Dużo wskazuje, ze liczba zarażonych
rośnie wręcz szybciej niż na analogicznym etapie we
Włoszech.
Sytuacja makroekonomiczna
Gospodarka Hiszpanii znajduje się pod szczególną
presją epidemii COVID-19, ponieważ jest w znacznej
mierze oparta na turystyce, w którą wirus uderzył
najmocniej. Sama turystyka tworzy aż 12 proc. PKB,
zatrudnia 13 proc. pracujących oraz była kluczowym
sektorem, który pomógł wyprowadzić kraj z zapaści
po kryzysie. Łącznie z branżami pokrewnymi tworzy
aż 15 proc. PKB. Hiszpania pozostaje krajem mocno
zadłużonym – dług do PKB wynosi 95 proc.
Mniejszościowy
rząd
zaproponował
pakiet
pomocowy o wartości 200 mld euro – z czego 100
mld to gwarancje i kredyty płynnościowe, 17 mld to
bezpośrednie wydatki rządu, a 83 mld to bliżej
niesprecyzowany wkład „prywatnych inwestorów”.

W skład programu wchodzą:
1. Publiczne gwarancje kredytowe dla firm.
2. Możliwość opóźnienia płatności za media oraz
spłaty kredytów dla osób poszkodowanych przez
epidemię.
3. Zawieszenia płatności części
ubezpieczenia społeczne.

składem

na

4. Ułatwienia tymczasowego zawieszenia pracy
zamiast zwolnień dla pracowników (ERTE) oraz
wypłacanie przez państwo zasiłków dla takich
pracowników.
Już teraz (19.03) wiadomo, że tymczasowe
zwolnienia dotyczyć będą przynajmniej 100 tysięcy
miejsc pracy – tak wynika z dotychczas
wypełnionych formularzy ERTE. Wypełniły je m.in.
linie lotnicze Iberia (tymczasowe zwolnienia dotyczyć
mają 90 proc. z 16 tys. pracowników), zakłady Seata
(15 tys. pracowników),
Volkswagena (10 tys.
pracowników), czy Burger Kinga (14 tys.
pracowników)
Szczególne trudności przeżywa
wspomniana wcześniej branża turystyczna – sieć
hoteli
Iberostar
zapowiedziała
tymczasowe
zamknięcie wszystkich hoteli i zawieszenie
pracujących w nich pracowników.
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Włochy
Postępy epidemii:

Najważniejsze wydarzenia gospodarcze

 Potwierdzonych zarażonych na 20.03: 41 035

 Włochy najsilniej dotknięte epidemią

 Zmarli na 20.03: 3 407

 W tle programu pomocowego 135 proc. dług

 Trwa ścisła kwarantanna

 Ochrona pracowników i poszkodowanych branż

Do piątku 20. marca liczba potwierdzonych zarażeń
wyniosła 41 035, zdublowała się ona po 5 dniach. Od
9 marca we Włoszech panuje ścisła kwarantanna.
Kraj jest najbardziej dotkniętym przez epidemię w
Europie.
Sytuacja makroekonomiczna
Blokada kraju zdecydowanie nie służy gospodarce.
Chociaż sama decyzja o kwarantannie nie zakładała
wstrzymania prac przez zakłady, to część z nich (np.
koncernów motoryzacyjnych) zdecydowała się na ten
krok. Pogorszy to jeszcze bardziej i tak dotkniętą
przez zapaść popytu oraz brak zagranicznych
turystów (turystyka to aż 6 proc. włoskiego PKB). Na
razie silniejszy cios dotknął popyt niż podaż. Włoski
rząd, za zgodą Komisji Europejskiej na przekroczenie
limitów deficytu i zadłużenia (135 proc. PKB) ogłosił
warty 25 mld euro plan pomocowy:
1. Bezpośrednie wsparcie służby zdrowia 4 mld
euro.
2. Wsparcie
zwolnionych
pracowników
lub
dotkniętych przez epidemię ograniczeniem czasu
pracy programem pomocowym CIG. Wsparcie
dotyczyć
będzie
również
pracowników
sezonowych w turystyce i szeroko pojętej branży

HORECA.
3. Zawieszenie płatności za raty
hipotecznych dla pracowników
dochody.

kredytów
tracących

4. Wsparcie płynnościowe firm, ze szczególnym
uwzględnieniem
małych
i
średnich
przedsiębiorstw.
5. Odroczenie w czasie płatności podatkowych i
składek społecznych, których termin mija w
najbliższym czasie.
Przedstawione propozycje dotyczą krótkiego okresu i
prawdopodobnie wraz z postępowaniem epidemii
czas ich obowiązywania będzie przesuwany. Obecnie
rząd premiera Conte zakłada, że 2 kwietnia większość
restrykcji zostanie zniesionych. To założenie, na
podstawie szacunków epidemiologów, wydaje się być
jednak zdecydowanie zbyt optymistyczne.
Dużym wsparciem dla stabilności włoskiego sektora
publicznego były działania Europejskiego Banku
Centralnego i uruchomienie na masową skalę
programu skupu aktywów – pozwala to, przynajmniej
tymczasowo, na zmniejszenie ryzyka inwestowania
we włoskie obligacje przez globalnych inwestorów.
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Wielka Brytania
Postępy epidemii:

Najważniejsze wydarzenia gospodarcze

 Potwierdzonych zarażonych na 20.03: 3 277

 Rezygnacja z alternatywnego modelu walki

 Zmarli na 20.03: 144

 Znaczący i szczegółowy plan wsparcia
 Problemy motoryzacji mogą dobić tę branżę

Do piątku 20. marca liczba potwierdzonych zarażeń
wyniosła 3 277, zdublowała się ona po 3 dniach.
Wielka Brytania starała się prowadzić alternatywną
wobec
reszty
Europy
strategię
walki
z
koronawirusem. Jednakże w ciągu tygodnia wycofała
się z niej i również wdraża podobne co na
kontynencie metody.
Sytuacja makroekonomiczna
Wcześniejsze wskaźniki ekonomiczne sugerowały, że
początek roku na fali optymizmu po decyzji odnośnie
brexitu przyniesie przyspieszenie. Ostatecznie
gospodarka w okresie tuż przed epidemią
pozostawała w stagnacji. Epidemia wpędzi więc
Wielką Brytanię w recesję. Złagodzić jej skutki ma
ogłoszony w zeszłym tygodniu przez kanclerza Rishi
Sunaka plan wsparcia.
1. Państwowe gwarancje kredytowe do 330 mld
funtów.
2. Granty o wysokości 25 tys. Funtów dla małego
biznesu z branży detalicznej i HORECA, które
doświadczą problemów w związku z epidemią.
3. Wsparcie służby zdrowia kwotą 6 mld funtów.
4. Program pożyczek dla małych firm.

5. Finansowane przez państwo zasiłki chorobowe
przez 14 dni, również dla części osób, którym
wcześniej one zgodnie z prawe nie przysługiwały
(Należą one jednak do najniższych w Europie –
średnio 20 proc. pensji)
6. Zniesienie planowanych podwyżek podatków.
Dodatkowo Bank Anglii obniżył stopy procentowe
oraz uruchomił programy dostarczania płynności
bankom uzależnione od zwiększonego finansowania
firm z sektora niefinansowego. Jednocześnie Bank
Anglii zdecydował się na poszerzenie programu
skupu obligacji skarbowych i korporacyjnych oraz
złagodził wymagania kapitałowe, co umożliwi
zwiększenie akcji kredytowej banków.
Pod jeszcze silniejszą presją niż w pozostałych
krajach znajduje się sektor motoryzacyjny. Już teraz
zawieszona została praca 20 tysięcy pracowników w
zakładach produkujących rocznie 1 mln z 1,5 mln
brytyjskich samochodów. Branża obawia się, że po
obecnym wstrzymaniu pracy, motoryzacja może
trwale się skurczyć. To kolejny po brexicie, cios który
ogranicza rentowność i utrudnia prowadzenie tego
biznesu i może przyspieszyć decyzje koncernów o
zamykaniu fabryk na wyspach.
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