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Podsumowanie menedżerskie
Ostatnie dane epidemiczne wskazują, że ścieżka epidemii COVID-19
znajduje się w pobliżu szczytów, ale jej spadek w drugiej połowie
miesiąca wydaje się mniej pewny niż można było sądzić przed
tygodniem. To zaś sprawia, że znoszenie kwarantanny społecznej
będzie bardzo powolne, a nadzieje na szybkie odblokowanie
aktywności społecznej mogą być płonne.

W bazowym scenariuszu MFW przewiduje spadek globalnego PKB w
2020 o 3 proc. – aż o 6,3 pkt. proc. mniej niż przewidywał jeszcze w
styczniu. Skala spadku ma być zdecydowanie wyższa niż w czasie
kryzysu 2008/09. Większość gospodarek świata skurczy się o ok. 5
proc., a poziom PKB nie powróci do tego z 2019 przed rokiem
2022/23.

Przygotowaliśmy analizy specjalne: m.in. nowe rejestracje
samochodów oraz analiza zużycia energii.

Oraz podsumowanie najważniejszych wydarzeń oraz informacji z firm
z 10 krajów UE.

Codzienny monitoring informacji gospodarczych prowadzimy w 
newsletterze: newsletter.spotdata.pl oraz na stronie covid.spotdata.pl

Dane aktualne na dzień 17.04.2020
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Ostatnie dane epidemiczne wskazują, że ścieżka

epidemii COVID-19 znajduje się w pobliżu szczytów,

ale jej spadek w drugiej połowie miesiąca wydaje się

mniej pewny niż można było sądzić przed tygodniem.

To zaś sprawia, że znoszenie kwarantanny

społecznej będzie bardzo powolne, a nadzieje na

szybkie odblokowanie aktywności społecznej mogą

być płonne. My wciąż sądzimy, że moment

poważniejszego zniesienia ograniczeń w krajach

nastąpi w drugiej połowie maja – bliżej końca tego

miesiąca niż początku. I będzie to proces

obwarowany wieloma obostrzeniami sanitarnymi.

W celu zobrazowania przebiegu epidemii

przedstawiamy liczbę zgonów, ponieważ te dane są

prawdopodobnie bardziej wiarygodne niż liczba

infekcji. Jak widać na wykresie, liczba zgonów w

centrach epidemii – Włoszech i Hiszpanii – powoli

się obniża, ale jest to proces znacznie wolniejszy od

prognoz sprzed tygodnia. W USA czy Niemczech

nastąpiło zaś przyspieszenie liczby zgonów, mimo że

przed tygodniem wydawało się, że przekroczony

został punkt przegięcia. W Europie Środkowej

sytuacja jest dość stabilna – ścieżka epidemii jest

niska i nie wykazuje tendencji wzrostowych.

Można mieć wciąż nadzieję, że w drugiej połowie

kwietnia epidemia zacznie słabnąć mocniej niż do tej

pory. W centrach epidemii widać spadającą liczbę

hospitalizacji, szczególnie na oddziałach intensywnej

terapii. To powinno w końcu przełożyć się też na

mniejszą liczbę zgonów.

Do pozytywnych informacji zaliczamy sygnały

dotyczące ewentualnych lekarstw obniżających

uciążliwość przebiegu choroby COVID-19. Bazując

na opiniach lekarzy i epidemiologów można sądzić,

że w najbliższych 12-18 miesiącach to leki

wykorzystujący już przetestowane substancje a nie

szczepionka będą największą nadzieją na obniżenie

fali strachu i tym samym wzmocnienie gospodarki.

Krzywa epidemii – najważniejsze dziś dane
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Międzynarodowy Fundusz Walutowy opublikował

prognozy gospodarcze dla wszystkich krajów świata.

W bazowym scenariuszu MFW przewiduje spadek

globalnego PKB w 2020 o 3 proc., aż o 6,3 pkt. proc.

mniej niż przewidywał jeszcze w styczniu. Skala

spadku ma być zdecydowanie wyższa niż w czasie

kryzysu 2008/09. Większość gospodarek świata

skurczy się o ok. 5 procent, a poziom PKB nie

powróci do tego z 2019 przed rokiem 2022/23.

Spadek realnego PKB ma mieć miejsce w 80 proc.

krajów świata, a w 90 proc. obniży się PKB na

mieszkańca. Sytuacja bez precedensu.

Bazowa prognoza MFW zakłada wygaszanie

pandemii w drugiej połowie 2020 roku, co pozwoli

na stopniowe znoszenie restrykcji. Prognoza jest

więc relatywnie optymistyczna. Choć MFW zakłada

silny spadek PKB, to w 2021 ma nastąpić silne

odbicie – wzrost światowej gospodarki ma wynieść

5,8 proc. Scenariusz ten zakłada, że dzięki polityce

pieniężnej i fiskalnej uda się zapobiec masowym

upadłościom i utracie potencjału produkcyjnego.

Jednak nadal w 2021 poziom światowego PKB

będzie 4 proc. poniżej ścieżki sprzed epidemii. Straty

globalnej gospodarki w latach 2020-21 mają wynieść

aż 9 bln dolarów – więcej niż łączne PKB Japonii i

Niemiec. Najsilniejszy spadek PKB w 2020 ma mieć

miejsce we Włoszech (-9,1 proc.) i w Hiszpanii (-8

proc.) oraz Francji (-7,2 proc.). Wśród krajów naszego

regionu negatywnie wyróżniają się Czechy i Rumunia

jako kraje silnie zależne od międzynarodowego

handlu i niemieckiego przemysłu.

MFW przygotował również trzy alternatywne

scenariusze zakładające 1) wydłużenie epidemii w

2020 roku, 2) jej powrót w 2021 i 3) wydłużenie i

powrót. Spadek globalnego PKB w 2020 roku

pogłębiłby się o 2,8 pkt. proc., a w 2021 ścieżka PKB

byłaby niższa odpowiednio o 1,9 proc., 4,7 proc. i 7,3

proc.

Prognozy gospodarcze MFW 1/2

Prognozy poziomu realnego PKB w bazowym scenariuszu Międzynarodowego Funduszu Walutowego. 
PKB w 2019 roku = 100. 

Źródło: MFW

Węgry Bułgaria Polska
Wielka 

Brytania
Niemcy Francja Rumunia Czechy Włochy Hiszpania

Prognoza z października 

2019
3,3% 3,2% 3,1% 1,4% 1,3% 1,3% 3,5% 2,6% 0,5% 1,8%

Prognoza z kwietnia 2020 -3,1% -4,0% -4,6% -6,5% -7,0% -7,2% -5,0% -6,5% -9,1% -8,0%

Zmiana względem 

poprzedniej prognozy
-6,4 -7,2 -7,7 -8,0 -8,2 -8,4 -8,5 -9,1 -9,7 -9,8
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W scenariuszu bazowym MFW zakłada skokowy

wzrost bezrobocia – różni się on jednak między

krajami. W Wielkiej Brytanii i Niemczech bezrobocie

w 2020 roku względem tego z 2019 ma wzrosnąć

tylko o niecały punkt procentowy, a we Francji o 2

pkt. Wg MFW najbardziej bezrobocie wzrośnie w

Hiszpanii (o ponad 6 pkt. proc.), w Rumunii i

Czechach. Są to szacunki optymistyczne, ponieważ

zakładają skuteczność wdrożonych środków

zaradczych. Tłumaczy to dlaczego w krajach „starej

UE” bezrobocie ma wzrosnąć generalnie słabiej niż w

„nowej UE” – na Zachodzie pakiety pomocowe są

większe. Ma to też swoje odzwierciedlenie w

prognozach deficytów fiskalnych – w krajach „starej

UE” mają być one nieco większe.

Prognozy gospodarcze MFW 2/2

Prognoza stopy bezrobocia wg MFW, w proc. PKB

Źródło: MFW

Prognoza deficytu finansów publicznych, w proc. PKB
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Dane o nowych rejestracjach samochodów

osobowych w marcu świadczą o całkowitej zapaści

na tym rynku. W ujęciu rocznym najbardziej spadła

liczba rejestracji we Włoszech – o 85 proc., a tylko

nieco mniej we Francji (o 72 proc.) czy w Hiszpanii (o

69 proc.). W Niemczech spadek wyniósł „tylko” 38

proc. – podobnie jak w Polsce, w której liczba

rejestracji była o 40 proc. niższa niż rok wcześniej.

Spadki te mocno negatywnie wyróżniają się na tle

danych historycznych.

Epidemia COVID-19 pogłębiła i tak znaczący kryzys

w branży motoryzacyjnej. Według szacunków

stowarzyszenia ACEA dotkniętych przez

wstrzymanie prac jest 1,1 z 2,6 mln pracowników

branży motoryzacyjnej. Są to tylko pracownicy

bezpośrednio związani z branżą – szacunek ten nie

uwzględnia pracowników firm z łańcucha dostaw.

Stracona produkcja wynosi obecnie 1,9 mln

niewyprodukowanych aut.

Bez wsparcia finansowego tej kapitałochłonnej

branży i opóźnienia pobierania kar za niespełnienie

celów redukcji emisji CO2 branża może trwale

ucierpieć. ACEA szacuje, że tylko w 2020 roku

sprzedaż samochodów w UE spadnie o 20 proc.

Rejestracje samochodów osobowych

Nowe zarejestrowane samochody osobowe. Średnia z roku 2019 = 100. 
Dane po usunięciu wpływu sezonowości.

Źródło: ACEA
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Przedstawiamy cotygodniowy wykres zmiany

zapotrzebowania energii elektrycznej w Europie.

W ubiegłym tygodniu zanotowaliśmy w większości

krajów pogłębienie spadków średniego zużycia

prądu w godzinach szczytu. Przyczyniły się do tego

przede wszystkim dwa czynniki – Święta

Wielkanocne oraz relatywnie wysoka temperatura

ograniczająca zapotrzebowanie na energię. Dlatego

też w czwartek 16.04 średnie zużycie za siedem

ostatnich dni było niższe niż przed rokiem we

wszystkich analizowanych krajach.

Nie widać jeszcze istotnych sygnałów pozwalających

sądzić, że europejski przemysł zaczyna wracać do

pracy. Zużycie energii będzie rosnąć wraz ze

znoszeniem restrykcji działalności firm w sektorach

„niestrategicznych” w Hiszpanii i Włoszech. W

Polsce, wg danych PSE w środę 15.04 wystąpiła

jaskółka nadziei – zapotrzebowanie na moc było

znacząco wyższe od prognozy i w najwyższym

momencie przekroczyło niespotykany od początku

kwietnia pułap 20 tys. MW.

Popyt na prąd spada również w USA. W ubiegłym

tygodniu zużycie energii było najniższe od 2004 roku

oraz spadło w porównaniu do analogicznego

tygodnia zeszłego roku o 5,7 proc. Przyczyny są

dokładnie takie same jak w Europie – wstrzymanie

prac w zakładach przemysłowych, restrykcje

transportowe oraz wysoka temperatura

ograniczająca popyt na energię.

Zużycie prądu w krajach UE

Zużycie prądu w godzinach szczytu (10-15) jako procent zużycia 
w analogicznych dniach 2019 roku, średnia siedmiodniowa

Źródło: ENSTO-E

Średnie zużycie (10.04-16.04) względem 
analogicznego okresu rok wcześniej
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Polska

Rząd ogłosił wstępny plan znoszenia części restrykcji

związanych z COVID-19. Plan zakłada cztery etapy, z

których pierwszy rozpocznie się 20 kwietnia, a o

terminach kolejnych rząd będzie informował w

zależności od postępów w walce z epidemią. W

planie brakuje dat oraz informacji ważnych dla firm

(m.in. powrót dzieci do szkół, otwarcie galerii

handlowych).

• Etap I: zwiększenie liczby osób, które będą mogły

zrobić zakupy w sklepach (do 100 m2 – 4 osoby

na jedną kasę, powyżej 100 m2 – 1 osoba na

15m2). Otwarcie parków i lasów oraz

przemieszczania w celach rekreacyjnych.

• Etap II: Otwarcie sklepów budowlanych

weekendy oraz (z ograniczeniami) hoteli. Otwarte

zostaną biblioteki, muzea i galerie sztuki.

• Etap III: Otwarcie salonów fryzjerskich, sklepów w

galeriach handlowych oraz restauracji.

Umożliwienie odbywania wydarzeń sportowych

do 50 osób (bez publiczności, w otwartej

przestrzeni) oraz organizacja opieki nad dziećmi –

do 3 klasy szkoły podstawowej.

• Etap IV: Otwarcie siłowni i klubów fitness oraz

teatrów i kin.

Brak informacji nt. przywrócenia zajęć szkolnych i

uniwersyteckich – wg wypowiedzi rzecznika rządu

Piotra Müllera otwarcie szkół może być jedną z

ostatnich decyzji do podjęcia.

Do ZUS wpłynęło już ponad milion wniosków o

pomoc w ramach Tarczy Antykryzysowej. ZUS zaczął

również wypłacać pierwsze świadczenia postojowe

dla 86 tys. przedsiębiorców na kwotę 172 mln zł.

Złożono już 775 tys. wniosków o zwolnienie ze

składek, 210 tys. o świadczenie postojowe oraz 34

tys. wniosków o ulgi.

Informacje z firm

Aż 90 proc. firm w Polsce odczuwa spadek

przychodów, a w przypadku ponad jednej trzeciej

spadek przekracza 50 proc. wynika z badania

przeprowadzonego przez SpotData i CBM Indicator i

PwC. Firmy zgłaszają również problemy z płynnością

– mówi o tym ponad połowa firm – w przemyśle

opóźnienia płatności sygnalizuje 70 proc. firm.

Aż 84,3 proc. firm ankietowanych przez BCC

opowiada się za zdejmowaniem restrykcji. Podobne

wnioski wynikają z badania przeprowadzonego przez

Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych.

Obroty w stacjonarnych punktach gastronomicznych

spadły o 80-90 proc. – wynika z szacunków

Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

73 proc. małych i średnich firm obawia się spadku

sprzedaż w drugim kwartale w porównaniu z

pierwszym. Aż 66 proc. boi się utraty płynności

finansowej – wynika z Barometru EFL na II kwartał

2020 r.

Postępy epidemii:

 Potwierdzonych zarażonych na 17.04:  8 214

 Zmarli na 17.04:  318

 Trwa stan epidemii

Najważniejsze wydarzenia gospodarcze

 Ponad milion wniosków do ZUS w ramach Tarczy

 90 proc. firm odczuwa spadek przychodów

 Obroty w stacjonarnej gastronomii spadły o 80-

90 proc.
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Czechy

Czeski rząd ogłosił powolne otwieranie gospodarki

sparaliżowanej pandemią. Sklepy o powierzchni

mniejszej niż 200 mkw, które nie znajdują się w

centrach handlowych, zostaną ponownie otwarte 27

kwietnia, sklepy o powierzchni powyżej 1000 mkw

zostaną otwarte od 11 maja, natomiast centra

handlowe zaczną działać dopiero 8 czerwca.

Zgodnie z harmonogramem rządowym muzea i

galerie powinny zostać otwarte 25 maja. Czeskie

teatry będą mogły być otwarte od 8 czerwca, ale

będzie obowiązywał zakaz wydarzeń z udziałem 50

lub więcej osób. Imprezy masowe w tym roku raczej

nie będą miały miejsca.

Sprzedaż na placach targowych będzie możliwa od 20

kwietnia. Rolnicy będą musieli stosować się do

wszystkich procedur bezpieczeństwa (odpowiednia

odległość, dezynfekcja) oraz nie będą mogli sprzedać

gotowego jedzenia do natychmiastowej konsumpcji.

Rząd ogłosił też plan powrotu do szkół, ale może on

ulegać zmianom w zależności do rozwoju epidemii.

20 kwietnia uniwersytety zostaną ponownie otwarte

dla studentów ostatniego roku w określonych celach,

takich jak konsultacje lub indywidualne egzaminy,

zwłaszcza te związane z egzaminami państwowymi.

11 maja do szkół wrócą uczniowie ostatniego roku

szkół średnich i szkół zawodowych, aby przygotować

się do egzaminów dyplomowych. 25 maja zostaną

otwarte szkoły podstawowe pierwszego poziomu

(uczniowie w wieku 6-11 lat). Egzaminy maturalne

oraz powrót uczniów z pozostałych roczników

nastąpi dopiero w czerwcu.

W marcu inflacja wyniosła 3,4 proc. rok do roku i

była niższa od inflacji w lutym, która wynosiła 3,7

proc. rdr. Wynikało to głównie ze spadku cen ropy.

Ceny żywności w marcu wzrosły do najwyższego

poziomu do końca 2012 r. Ceny zwiększyły się o 1

proc. w stosunku do lutego i o 6,4 proc. w stosunku

do marca ubiegłego roku.

Informacje z firm

Według prezesa Stowarzyszenia Czeskich Księgarzy

i Wydawców, Martina Vopěnki, rynek książki może

nie przetrwać pandemii ponieważ wiele sklepów z

książkami znajduje się w centrach handlowych, które

mają być otwarte dopiero w czerwcu. Czescy

księgarze spodziewają się spadku sprzedaży o 30

proc. w ciągu roku i strat w wysokości 3 mln CZK.

Poprosi już rząd o wsparcie w wysokości 1 miliard

CZK.

Czeska fabryka samochodów Hyundai Motor, jako

pierwsza ze wszystkich fabryk tego producenta w

Europie Centralnej, wznowiła pracę po

trzytygodniowej przerwie.

Produkcję wznowił również producent opon Barum

Continental.

Według Czeskiego Stowarzyszenia Przemysłu

Motoryzacyjnego 90 proc. sektora automotive w

Czechach zostało dotknięte przez kryzys, a jedna

trzecia została zmuszona do wstrzymania

działalności.

Czesi przed Wielkanocą wydali około 552 mln CZK

(ok. 19,3 mln euro) w sklepach hobbystycznych i

rowerowych, które zostały ponownie otwarte w

czwartek 9 kwietnia. To o 61 proc. więcej niż w

ubiegłym roku w okresie przed Świętami – jak wynika

z danych Global Payments.

Postępy epidemii:

 Potwierdzonych zarażonych na 17.04:  6 437

 Zmarli na 17.04:  170

 Trwa stan wyjątkowy

Najważniejsze wydarzenia gospodarcze

 Czesi ogłosili szczegółowy plan znoszenia restrykcji

 Księgarnie mogą nie przetrwać pandemii

 90 proc. sektora motoryzacyjnego jest sparaliżowana
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Węgry

Minister finansów Mihály Varga przedstawił w

czwartek 16 kwietnia szczegóły rządowego planu

mającego na celu złagodzenie wpływu pandemii

koronawirusa na gospodarkę, który pozwoli

zaoszczędzić firmom i gospodarstwom domowym

około 200 mld HUF (ok. 570 mln euro).

Plan obejmuje m.in.

• zmniejszenie podatku od wynagrodzeń z 17,5

proc. do 15,5 proc. od lipca

• obiekty komercyjne będą zwolnione z podatku

turystycznego do końca 2020 roku

• obniżenie stawki podatku dla małych firm (KIVA) z

12 proc. do 11 proc. od przyszłego roku

Agencja Moody’s zmieniła ocenę węgierskiego

systemu bankowego ze stabilnego na negatywny.

Według danych zebranych od członków Węgierskie

Stowarzyszenie Ropy Naftowej (MASZ) sprzedaż

benzyny na Węgrzech spadła o około jedną trzecią, a

sprzedaż oleju napędowego prawie o 25 proc. pod

koniec marca, po tym, jak rząd wprowadził

ograniczenia w związku z pandemią koronawirusa.

Informacje z firm

Południowo koreański producent opon Hankook Tire

wznowił produkcję w fabryce na Węgrzech. Zakład

zatrudnia ponad 3,3 tys. pracowników i produkuje 19

mln opon rocznie.

Jysk, duńska sieć sprzedaży detalicznej art.

gospodarstwa domowego zainwestuje 65 mld

forintów (ok. 184,8 mln EUR) w regionalne centrum

dystrybucji w Ecser, niedaleko Budapesztu. Znajdzie

w nim zatrudnienie 300 pracowników. Ta baza

logistyczna o powierzchni 143 000 mkw ma

zaopatrywać siedem krajów od 2022 r. Rząd wspiera

projekt za pomocą 3,6 mld forintów (ok. 10,3 mln

euro).

Wizz Air, jedna z największych tanich linii lotniczych

w Europie i lider rynku w Rumunii pod względem

liczby przewożonych pasażerów, zwolni 1000 osób,

co stanowi 19% pracowników, aby złagodzić

finansowe skutki kryzysu wywołanego przez

pandemię. Dodatkowo Wizz Air obniży

wynagrodzenia menedżerów i członków zarządu o 22

proc. a wynagrodzenia pilotów, personelu

pokładowego i personelu biurowego o 14 proc.

Postępy epidemii:

 Potwierdzonych zarażonych na 17.04:  1 763

 Zmarli na 17.04:  156

 Trwa stan nadzwyczajny

Najważniejsze wydarzenia gospodarcze

 Zmniejszenie podatków od wynagrodzeń

 Spadek sprzedaży paliwa

 Nieśmiałe powroty firm motoryzacyjnych do pracy
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Rumunia

Prezydent Klaus Iohannis we wtorek 14 kwietnia

ogłosił przedłużenie stanu wyjątkowego o kolejny

miesiąc. Minister zdrowia Nelu Tătaru powiedział, że

nie można spodziewać się ograniczenia restrykcji

przed 15-20 maja, a nawet 1 czerwca. Łagodzenie

ograniczeń będzie dokonywane stopniowo,

początkowo dla poszczególnych miejscowości.

Minister finansów Forin Citu poinformował, że

według szacunków ministerstwa PKB Rumunii

skurczy się w tym roku o 1,9 proc., a rząd zmierzy się

z deficytem publicznym w wysokości 6,7 proc. PKB

Szacunki rządu są bardziej optymistyczne niż te

Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW),

który spodziewa się, że gospodarka Rumunii spadnie

w tym roku o 5 proc.

Specjalny rządowy fundusz rezerwowy zostanie

zwiększony o 3 mld RON (618 mln EUR) na

sfinansowanie nieoczekiwanych wydatków. Minister

Citu zapewnił również, że nie będzie podwyżki

podatków, która zrównoważy wzrost wydatków w

tym roku, jednak nie wyjaśnił w jaki sposób rząd

planuje sfinansować powiększony deficyt.

Inflacja w marcu w stosunku do marca ubiegłego

roku wyniosła 3,05 proc. Żywność zdrożała o 5,11

proc. a usługi o 3,8 proc. rdr. W stosunku do lutego

ceny wzrosły o 0,5 proc.

Między 1500 a 2000 pracowników z Rumunii

wyleciało tuż przed Światami do Niemiec gdzie

spędzą kilka miesięcy pracując sezonowo przy

zbiorach.

Informacje z firm

W Rumunii została stworzona platforma internetowa

RoHelp.ro, za pośrednictwem której można

finansowo wspierać organizacje pozarządowe,

zaangażowane w walkę z koronawirusem. Na

platformie organizacje mogą również zgłaszać

zapotrzebowanie na potrzebny sprzęt czy

wolontariuszy. Platforma powstała dzięki wsparciu

Rumuńsko-Amerykańskiej Fundacji, banku ING,

Fundacji Vodafone i we współpracy z rządem.

Odsetek firm, które nie są w stanie oszacować skali

rozwoju biznesu wzrósł w kwietniu do 63 proc. w

porównania do marca (50 proc.), wynika z badania

narodowego biura statystycznego INS

przeprowadzonego wśród kadry zarządzającej

firmami produkcyjnymi, budowlanymi, usługowymi i

sprzedażowymi. Wśród tych, którzy byli w stanie

oszacować skalę działalności, 45 proc. spodziewa się

spadku obrotów o 25 proc.

Firma Techtex, należąca do grupy Taparo,

uruchomiła dwie kolejne automatyczne linie

technologiczne do produkcji maseczek

chirurgicznych. Taparo ogłosił, że zainwestuje 20

milionów euro w Techtex, aby przekształcić go w

największą fabrykę tekstyliów medycznych z pełnym

kapitałem rumuńskim.

Postępy epidemii:

 Potwierdzonych zarażonych na 17.04: 7 707

 Zmarli na 17.04:  400

 Trwa stan wyjątkowy

Najważniejsze wydarzenia gospodarcze

 Restrykcje pozostaną przynajmniej do końca maja

 Prognozy rządu są optymistyczniejsze niż te MFW
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Bułgaria

Premier Bojko Borisow zapowiedział, że Bułgaria

jeszcze w kwietniu formalnie zgłosi kandydaturę do

mechanizmu ERM II, nazywanego tzw. poczekalnią

strefy euro.

Premier powiedział, że Europejski Bank Centralny

obecnie pompuje duże pieniądze, aby przezwyciężyć

ekonomiczne skutki pandemii, ale są one skierowane

głównie do krajów strefy euro, natomiast kraje spoza

strefy będą musiały zadłużać się po wyższym

oprocentowaniu. To dodatkowy argument, że

Bułgaria powinna właśnie teraz przystąpić do strefy

euro. Bułgarska waluta jest na sztywno związany z

euro po kursie 1,96 od początku istnienia wspólnej

waluty w 1999. Przed dołączeniem do strefy euro

Bułgaria zgodnie z traktatami unijnymi musiałaby

przebywać w ERM2 przynajmniej dwa lata.

W środę 15 kwietnia zostało osiągnięte

porozumienie między stroną rządową a sieciami

sklepów spożywczych w sprawie wdrożenia dekretu

Rady Ministrów dotyczącego lokalnych dostaw

produktów. Dekret zobowiązuje sieci handlowe

mające dziesięć lub więcej sklepów spożywczych w

Bułgarii do oferowania bułgarskiego mleka i

produktów mlecznych, ryb i produktów rybnych,

mięsa, jajek oraz świeżych owoców i warzyw od

lokalnych producentów.

Dekret początkowo wywołał silną reakcję wśród sieci

sklepów spożywczych, według których jest sprzeczny

z prawem bułgarskim i unijnym.

Premier Bojko Borisow oraz Minister rolnictwa,

żywności i leśnictwa - Dessislava Taneva powiedzieli,

że obecny kryzys wymusza wprowadzenie

niezbędnych środków mających na celu

zminimalizowanie szkód spowodowanych

kurczeniem się rynków i pomoc lokalnym

producentom. Dekret ma obowiązywać do 31

grudnia 2020 r.

Ceny w marcu w porównaniu do lutego spadły o 0,6

proc.. Natomiast ceny w marcu w porównaniu do

marca ubiegłego roku wzrosły o 3 proc.

Minister Turystyki Nikolina Angelkova ogłosiła, że

wszystkie zorganizowane podróże zagraniczne oraz

na terenie kraju zostają zawieszone do 13 maja.

Stopa bezrobocia w marcu wyniosła 6,7 proc. i była

wyższa o 0,5 pkt. proc. od stopy bezrobocia w lutym

oraz o 0,8 pkt. proc od stopy bezrobocia w marcu

zeszłego roku.

Wprowadzenie restrykcji od 13 marca wpłynęło na

zwiększenie liczby bezrobotnych. Całkowita liczba

bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy na

koniec miesiąca wyniosła 220 072 (ponad 6 proc. siły

roboczej), czyli o 17 572 więcej niż w lutym i 25 469

więcej niż w marcu 2019 r. W marcu zarejestrowano

38 869 nowych bezrobotnych, z czego 26 266 osób

zrobiło to po wprowadzeniu stanu wyjątkowego.

43 proc. Bułgarów spodziewa się niższych dochodów

w związku z pandemią koronawirusa natomiast aż

jedna trzecia obawia się utraty pracy.

Według Urzędu Statystycznego NSI, bułgarskie

przedsiębiorstwa przemysłowe w związku z

pandemią planują w tym roku ograniczyć inwestycje

o 21,8 proc. w porównaniu do 2019 r.

Postępy epidemii:

 Potwierdzonych zarażonych na 17.04:  825

 Zmarli na 17.04:  40

 Trwa stan nadzwyczajny

Najważniejsze wydarzenia gospodarcze

 Bułgaria chce formalnie dołączyć do strefy euro

 Porozumienie ws. obowiązku lokalnych dostaw 

spożywczych do sklepów

 Rośnie liczba bezrobotnych – już 6 proc siły roboczej 
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Niemcy

Kanclerz Angela Merkel po wideokonferencji z

premierami niemieckich landów ogłosiła stopniowe

luzowanie restrykcji społecznych i gospodarczych.

Jest to o tyle ważne, że bez zgody wszystkich

premierów landów byłoby to niemożliwe. Decyzja o

poluzowaniu wynika, zdaniem Merkel, z

„nieznacznego sukcesu” – wypłaszczenia liczby

potwierdzonych zarażonych oraz prognoz minięcia

już szczytu zgonów (jak piszemy na początku raportu,

jest to wniosek niepewny). Kluczową rolę ma

również wzrost zdolności testowania – wg danych

Instytutu Kocha w tygodniu kończącym się 12.04

przeprowadzono 360 tys. testów, a tygodniowy

potencjał wynosi 730 tys. i ciągle rośnie. Luzowanie

restrykcji ma przebiegać wg następującego

kalendarza:

• Od 20.04 otwarte będą mogły być małe sklepy

(poniżej 800 m2) przy przestrzeganiu zasad

dystansowania społecznego

• Od 4 maja otwarte będą szkoły dla uczniów

ostatnich lat. Priorytet mają klasy ostatnich lat.

Uczniowie pozostałych roczników będą wracać do

szkół później.

• Od 4 maja otwarte będą mogły być salony

fryzjerskie przy przestrzeganiu zasad

dystansowania społecznego.

• Do 31 sierpnia zakazane będą wydarzenia

masowe (w tym sportowe, kulturalne, religijne)

• Restauracje, kina, teatry będą nadal zamknięte -

bez podania terminu zgody na ich otwarcie.

• Kontrole graniczne będą obowiązywały

przynajmniej do 4 maja – z wyłączeniem granic z

Belgią i Holandią.

Część landów później będzie luzować restrykcje – np.

w Bawarii uczniowie wrócą do szkół dopiero 11 maja.

W marcu 2020 pojazdy o czterech lub więcej osiach

przejechały po autostradach aż o 5,9 proc.

kilometrów mniej (po uwzględnieniu czynników

sezonowych) od normy. To najwyższa miesięczna

skala spadku od początku istnienia indeksu w 2005

roku. W styczniu 2009 roku, w czasie kryzysu,

wartość indeksu obniżyła się o 4,3 proc. Spadek

indeksu jest silnie powiązany z niemiecką produkcją

przemysłową. Od końca marca do 11 kwietnia

(ostatnie dostępne dane) indeks przestał spadać, co

daje nadzieję na stabilizację i później odbicie.

Informacje z firm

Volkswagen w środowym (15.04) komunikacie

ogłosił, że od 20. kwietnia, po miesięcznej przerwie

wznowi działalność w Zwickau i Bratysławie. W

dalszej kolejności uruchamiane będą kolejne zakłady.

Zakomunikowano również, że już została

uruchomiona produkcja części w kilkunastu

lokalizacjach w Europie by zaspokoić produkcję w

Chinach, gdzie 32 z 33 fabryk Volkswagena

wznowiło pracę.

Do 13. kwietnia firmy złożyły ponad 725 tysięcy

wniosków o „Kurzarbeit” (finansowanie przez

państwo kosztów pracy oraz ograniczenie liczby

godzin). To wzrost o 12 proc. w ciągu tygodnia. Nowe

zgłoszenia spływają z firm ze wszystkich sektorów,

ale najwięcej z handlu detalicznego, restauracji i

hoteli.

Postępy epidemii:

 Potwierdzonych zarażonych na 17.04:  138 135

 Zmarli na 17.04:  4 093

Najważniejsze wydarzenia gospodarcze

 Niemcy ogłosili stopniowe otwieranie gospodarki

 Indeks kilometrażu wskazuje na zapaść przemysłu

 Volkswagen planuje wznowienie produkcji po 

miesiącu przerwy
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Francja

Prezydent Emmanuel Macron w orędziu 13 kwietnia

ogłosił przedłużenie narodowej kwarantanny i

wszelkich restrykcji do 11 maja.

Minister gospodarki Bruno Le Maire 16 kwietnia

zwrócił się do właścicieli dużych firm z branży

nieruchomości o anulowanie 3-miesięcznych

czynszów mikro firmom, które zatrudniają do 10

pracowników, a które musiały zawiesić czasowo

działalność z powodu pandemii.

Minister Pracy Muriel Pénicaud powiedziała w

czwartek 16 kwietnia, że już ponad 700 tys. firm we

Francji złożyło wniosek o zawieszenie działalności by

móc skorzystać z procedury czasowego bezrobocia

dla swoich pracowników. Oznacza to, że już ponad 9

mln pracowników znajduje się na tymczasowym

bezrobociu i jest utrzymywanych (przynajmniej

częściowo) przez państwo. W trakcie czasowego

bezrobocia pracownicy otrzymują 70 proc. swojego

wynagrodzenia brutto (84 proc. netto) i 100 proc. w

przypadku płacy minimalnej.

Wzrost cen konsumpcyjnych gwałtownie zwolnił w

marcu we Francji, spadając do 0,7 proc. rdr wobec

1,4 proc. w lutym, według danych INSEE

(odpowiednik GUS). Spowolnienie inflacji wynika

głównie z dużego spadku cen energii oraz spadku cen

usług i tytoniu. Nie odnotowano znaczącego wzrostu

żywności w marcu w porównaniu do lutego.

Rząd zwiększył zamówienie maseczek z Chin z 1 do

prawie 2 miliardów. Jest to uzupełnienie zwiększonej

produkcji krajowej. Zamówiony towar jest

systematycznie dostarczany. Zużycie maseczek we

Francji wynosi obecnie ok. 40 mln tygodniowo.

Informacje z firm

Przemysł spożywczy zaczyna odczuwać rosnące

koszty związane z pandemią. Szacuje się, że koszty

produkcji rolnej wzrosły o 10 proc., ale branża jeszcze

nie przerzuciła ich na konsumentów tylko zmniejszyła

własne marże.

Według sondażu przeprowadzonego przez branżową

federację wśród 700 firm z sektora rolno-

spożywczego, ponad 70 proc. firm spodziewa się

spadku obrotów w kwietniu, w tym ponad 50 proc.

aż o jedną czwartą.

Amazon we Francji został wezwany we wtorek 14

kwietnia do ograniczenia swojej działalności

wyłącznie do sprzedaży podstawowych produktów

(żywności, higieny, sprzętu medycznego itd.), aby

zmniejszyć ryzyko francuskich pracowników

pracujących w magazynach. W środę 15 kwietnia

Amazon postanowił zamknąć sześć swoich centrów

dystrybucyjnych we Francji na co najmniej 5 dni (do

do 20 kwietnia), by mieć czas na ocenę sytuacji,

ewentualne odwołanie lub dopasowanie się do

nałożonych wymogów.

Grupa EDF skorygowała w dół swoje szacunki

dotyczące produkcji jądrowej ze względu na spadek

zużycia energii elektrycznej w związku z pandemią

koronawirusa. Planuje ograniczyć produkcję w

niektórych reaktorach latem i jesienią. Według

szacunków EDF spowolnienie gospodarki powoduje

spadek zużycia energii elektrycznej nawet o 20% w

porównaniu ze zwykłymi poziomami.

Grupa szacuje, że jej produkcja jądrowa „wyniesie

około 300 terawatogodzin (TWh) w 2020 r., a od 330

do 360 rocznie w 2021 i 2022 r. W założeniach na

2020 r. była produkcja na poziomie 375–390 TWh.

Postępy epidemii:

 Potwierdzonych zarażonych na 17.04:  165 027

 Zmarli na 17.04: 17 920

 Trwa ścisła kwarantanna

Najważniejsze wydarzenia gospodarcze

 Przedłużenie restrykcji

 700 tys. wniosków o zawieszenie działalności firm

 Przemysł spożywczy szacuje 10 proc. wzrost 

kosztów
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Hiszpania

Hiszpania zaczęła powolne odmrażanie gospodarki.

Od 13 kwietnia prace mogą rozpocząć firmy

produkcyjne i budowlane pod warunkiem, że będą w

stanie zapewnić swoim pracownikom środki ochrony

osobistej. Z tego powodu w poniedziałek służby

rozdawały za darmo maseczki przechodniom

udającym się do pracy. Krajowa kwarantanna ma na

razie potrwać do 26 kwietnia.

Rząd nie przedstawia szczegółowego budżetu na

2020 r. ponieważ uważa, kryzys związany z COVID-

19 zdezaktualizował prezentową wcześniej ścieżkę

stabilności i tym samym uniemożliwia zatwierdzenie

budżetu na obecny rok. Hiszpania funkcjonuje

według przeniesionego budżetu z 2018 r.

Według prognoz RAEF wpływy podatkowe mogą się

zmniejszyć o ok. 40 mld euro. Dane bazują na

prognozach mówiących o spadku PKB o 5 proc. a nie

prognozach MFW szacujących ten spadek na 8 proc.

Gdyby tak się stało to wpływy podatkowe wyniosły

łącznie 172,8 mld euro - byłby to spadek o 19 proc.

w stosunku do roku 2019 i jednocześnie najniższy

poziom od 2013 r. REAF przewiduje również, że

deficyt budżetowy wzrośnie do 15,21 proc. PKB

Ministerstwo Edukacji osiągnęło w środę 15 kwietnia

porozumienie z samorządami regionalnymi w sprawie

przyznania oceny pozytywnej (przepuszczenia do

następnej klasy) wszystkim uczniom w ramach

edukacji wczesnoszkolnej, szkół podstawowych i

średnich. Nauczyciele muszą jednak wystawić oceny,

na podstawie tego, jak uczniowie spisali się w

pierwszych semestrach.

Hiszpańskie urzędy pracy walczą z zalewem

bezrobotnych, których liczba gwałtownie wzrosła.

Około 3 milionów pracowników zwróciło się pomoc

dla bezrobotnych po tym jak 450 tys. firm złożyło

wnioski w ramach programu ERTE (firmy zawieszają

czasowo działalność, a w tym czasie pracownikom na

tymczasowym bezrobociu znaczną część

wynagrodzenia wypłaca państwo). Władze

regionalne musiały zatrudnić dodatkowe osoby w

urzędach pracy by obsłużyć tak dużą liczbę

wniosków. W marcu przetworzono już ich 600 tys., a

na kwiecień zostało 2,5 mln. Wypłaty będą od

początku maja.

Informacje z firm

Przemysł motoryzacyjny w Hiszpanii powoli wraca do

działalności. Do 14 kwietnia stopniowo pracę

wznawia: Michelin i Renault, z kolei Volkswagen,

Seat i Ford wrócą do produkcji 27 kwietnia.

Sektor motoryzacyjny jest jednym z najbardziej

dotkniętych kryzysem, ponieważ znaczna większość

producentów zaprzestała produkcji 16 marca.

Tymczasowe zwolnienia dotknęły 60 tys.

pracowników, a w całym łańcuch wartości – 350 tys.

Sektor motoryzacyjny generuje 10 proc.

hiszpańskiego PKB.

Sektor odzieżowy w Hiszpanii, który z powodu

pandemii musiał zamknąć ok. 61 tys. fizycznych

punków sprzedaży, przeniósł się do Internetu.

Hiszpańskie marki takie jak Zara, El Corte Inglés,

Mango mają oferty sięgające nawet 50% ceny

wyjściowej, proponują bezpłatną wysyłkę czy i

przedłużone warunki zwrotu. Robią to też by pozbyć

się zalegających zapasów.

Grupa Inditex (m.in. marki ZARA) nie skorzystała na

razie z rządowego programu ERTE i postanowiła, że

utrzymuje zatrudnienie w kwietniu i będzie nadal

płacić z własnych środków pełne wynagrodzenia

wszystkim swoim pracownikom w Hiszpanii, a

zatrudnia ich ok. 50 tys.

Postępy epidemii:

 Potwierdzonych zarażonych na 17.04: 184 948

 Zmarli na 17.04: 19 315

 Trwa stan wyjątkowy i kwarantanna

Najważniejsze wydarzenia gospodarcze

 Hiszpania stopniowo otwiera gospodarkę

 Problemy z uchwalenie ustawy budżetowej

 Gwałtownie rośnie liczba bezrobotnych – urzędy pracy 

mają opóźnienia w procesowaniu wniosków
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Włochy

Premier Giuseppe Conte w piątek 10 kwietnia

przedłużył kwarantannę i lockdown przynajmniej do

3 maja – wbrew prośbom środowisk biznesowych,

które obawiają się, że wiele firm do tego czasu utraci

płynność i zbankrutuje. Zdaniem premiera Włochy

nie są w stanie zaryzykować ponownego wzrostu

liczby zarażeń po tym jak obecnie zaobserwować

można ich spadek – nawet jeżeli miałaby na tym

ucierpieć gospodarka.

Rząd wprawdzie zdecydował, że od 14 kwietnia

zezwolenie na otwarcie dostała niewielka część

„niestrategicznych” przedsiębiorstw – m.in.

księgarnie i sklepy z odzieżą dziecięcą. Jednak

znaczna część z tych sklepów nie została otwarta. Ich

właściciele (szczególnie na Północy) obawiają się o

zdrowie swoje i klientów – uważają, że jeszcze zbyt

wcześnie na wznowienie działalności.

Zniesienie restrykcji na większą skalę jest możliwe

pod warunkiem dalszego ustępowania epidemii

począwszy od 4 maja – pierwszego dnia po końcu

obowiązywania obecnych restrykcji. Jednak rząd nie

informuje o swoich planach. Według doniesień

medialnych szkoły mają być zamknięte aż do

września.

Wybuch epidemii wzmocnił debatę nt. nielegalnych

pracowników rolnych – pisze Politico. Krajowe zbiory

stoją pod znakiem zapytania ze względu na

wstrzymanie migracji pracowników sezonowych.

Skorzystać na tym mogą nielegalni imigranci

mieszkający we Włoszech. Minister rolnictwa Teresa

Bellanova apeluje by włączyć 600 tys. nielegalnych

imigrantów do systemu prawnego by z jednej strony

zapobiec katastrofie humanitarnej, a z drugiej

uratować włoskie rolnictwo. Włochy opierają się na

pracy 360 tys. pracowników sezonowych – w tym

roku niedobór pracowników wyniesie ok 250 tysięcy.

Informacje z firm

Firmy z branży modowej (ze stowarzyszenia CNMI)

apelują do rządu o poluzowanie restrykcji. Według

prezesa CNMI „brak szybkiego wznowienia produkcji

oznaczać będzie oddanie prawie rocznego obrotu”.

Roczne obroty największej w UE branży modowej

wynoszą ok.100 mld euro, a zatrudnienie 600 tysięcy

osób. Firmy obawiają się, że otwierające swoje sklepy

sieci w innych krajach zrezygnują z włoskich

dostawców. Gdyby tak się stało włoskie firmy

mogłyby na lata stracić kontrakty i know-how.

Postępy epidemii:

 Potwierdzonych zarażonych na 17.04:  168 941

 Zmarli na 17.04:  22 170

 Trwa ścisła kwarantanna

Najważniejsze wydarzenia gospodarcze

 Włochy przedłużają kwarantannę i nie otwierają 

gospodarki – wbrew oczekiwaniom biznesu

 Otwarcie księgarni i sklepów z odzieżą dziecięcą 

bez wpływu na ogólną sytuację firm

https://www.politico.eu/article/italy-seasonal-migrant-farm-workers-coronavirus-covid-19/
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Wielka Brytania

Szef dyplomacji Dominic Raab, który zastępuje Borisa

Johnsona, ogłosił w czwartek 16 kwietnia, że

zamknięcie kraju oraz restrykcje wprowadzone w

celu ograniczenia pandemii będą utrzymane jeszcze

przez co najmniej trzy kolejne tygodnie.

Według Downing Street Wielka Brytania odmówi

przedłużenia okresu przejściowego Brexitu, który

trwa do 31 grudnia 2020 r. nawet jeśli Unia

Europejska zażąda jego przedłużenia.

Rishi Sunak, minister finansów powiedział, jeśli

pandemia utrzyma się do lata, Wielką Brytanię może

stanąć w obliczu najgorszej recesji od 300 lat.

Według niego, na skutek wprowadzonych restrykcji

mających na celu powstrzymanie koronawirusa,

brytyjski PKB może w drugim kwartale tego roku

spaść o 25-30 proc.

Urząd ds. Odpowiedzialności Budżetowej (OBR)

ogłosił, że bezrobocie może wzrosnąć o ponad 2 mln

osób – do 3,4 miliona, z obecnych 1,3 miliona.

Będzie to oznaczało, że około co dziesiąty aktywny

zawodowo pozostanie bez pracy.

Według raportu KPMG i British Retail Consortium w

marcu 2020 r. sprzedaż detaliczna w Wielkiej Brytanii

spadła o 4,3 proc. w porównaniu do ubiegłego roku,

do najniższego poziomu od 25 lat. W pierwszych

trzech tygodniach marca, w okresie przed

wprowadzeniem „zamknięcia”, sprzedaż wzrosła o 12

proc. co wiązało się z gromadzeniem zapasów przez

obywateli. Po wprowadzeniu przepisów 23 marca

sprzedaż spadła o 27 proc.

Z kolei według danych Barclaycard, wydatki na

paliwo spadły w marcu o 4,2 proc. rdr, a wydatki na

podróże - w tym transport publiczny - spadły o 40,5

proc. Wydatki w restauracjach spadły w ciągu

miesiąca o 35 proc. a sprzedaż w pubach o 22%

proc. w ciągu miesiąca.

Informacje z firm

Brytyjskie linie lotnicze easyJet szacują, że w okresie

3 miesięcy będą musiały wyłożyć około 1,2 mld

funtów gotówki, w ciągu 6 miesięcy – ok. 2,2 mld

funtów, a w ciągu 9 miesięcy – 3 mld funtów, ale są

finansowo przygotowane by przetrwać dłuższe

uziemienie floty. Spółka oczekuje straty od 360 do

380 mln funtów w pierwszej połowie roku

podatkowego, zakończonego 31 marca. Johan

Lundgren, dyrektor generalny spółki sądzi, że kiedy

ruch lotniczy zostanie ponownie uruchomiony,

samoloty prawdopodobnie będą latać z pustym

środkowym siedzeniem z powodu przepisów o

dystansie społecznym.

Branża księgowa w Wielkiej Brytanii stoi w obliczu

najgorszego kryzysu od dziesięciu lat.

Firmy z „Wielkiej Czwórki” (KPMG, PwC, Deloitte i

EY) obniżyły zyski przekazywane partnerom o 20-25

proc., by zgromadzić rezerwy gotówkowe i móc

przetrwać. W brytyjskich oddziałach tych czterech

firm jest zatrudnionych ok. 74 tys. osób.

BDO, piąta co do wielkości firma księgowa pod

względem przychodów, ogłosiła, że odprawiała na

urlop wszystkich stażystów, praktykantów i

niektórych pracowników pomocniczych - około 700

osób. Firma prognozuje spadek przychodów w tym

roku nawet o 15 proc.

Grant Thornton może zostać zmuszony do

zwolnienia pracowników po tym, jak zaledwie 150 z

4500 pracowników zgodziło się na skrócenie czasu

pracy i obniżenie pensji.

Postępy epidemii:

 Potwierdzonych zarażonych na 17.04:  103 093

 Zmarli na 17.04:  13 729

Najważniejsze wydarzenia gospodarcze

 Przedłużenie restrykcji

 Oczekiwania spadku PKB w drugim kwartale o 25-

30 proc. r/r

 Problemy branży księgowej
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