
30.03. 
 
1. 12 proc. mniej ofert pracy pojawiło się w internecie w marcu (r/r). W kolejnych miesiącach 

spadki będą większe. Wciąż dużo ofert w IT, logistyce, farmaceutyce i centrach usług 
wspólnych. LINK 

2. O 30 proc. spadła liczba wniosków kredytowych. Od 15.03 do 21.03 banki wysłały do BIK 
250 tys. wniosków o weryfikację danych (33 proc. mniej niż tydzień wcześniej i 41 proc 
mniej, niż w analogicznym okresie 2019 r.) LINK 

3. Niemcy, USA i Włochy wydłużają rygory epidemiczne. W Niemczech co najmniej do 20.04, 
w USA do 30.04. Włosi ustalą nowy termin w tym tygodniu. LINK LINK  

4. Ponad 40 proc. producentów motoryzacyjnych planuje zwolnienia - wynika z badania 150 
podmiotów przez Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych. 
38 proc. firm nie wie, jaką podejmie decyzję, a 19 proc. nie planuje zwolnień. LINK   

5. Niemiecki przemysł motoryzacyjny zwolni przynajmniej 100 tys. pracowników. W 2020 
popyt na niemieckie auta może spaść o 15 proc. Pandemia pogłębi wcześniejsze problemy 
branży LINK 

6. Europejskie kraje zwracają wadliwy chiński sprzęt medyczny. Niderlandy chcą oddać 600 
tys. masek (z 1,3 mln zamówionych). Hiszpania odsyła 60 tys. testów. Ich jakość podważa 
także Turcja LINK 

7. Komisja Europejska zaproponuje zmiany w wieloletnim budżecie, które pomogą walczyć 
ze skutkami epidemii. Na razie brak jednak szczegółowych projektów. LINK  

8. Japonia walczy z drugą falą zachorowań. Władze zabronią przyjazdów z USA, Chin i Korei 
Południowej. Premier zapowiada większy pakiet antykryzysowy, niż w latach 2008-2009. 
LINK LINK 

9. Epidemia może wywołać kolejny krach kredytów hipotecznych w USA. Tysiące ludzi 
tracących pracę przestanie wkrótce spłacać hipoteki. Ich istotna część jest poza bankami i 
nie podlega regułom zabezpieczającym, ani nie korzysta z gwarancji LINK 

10. Ukraina głosuje dzisiaj nad nowym prawem bankowym, aby otrzymać trzyletni kredyt z 
IMF. Co najmniej 5,5 mld USD ma wspomóc walkę z recesją.  LINK  

 
29.03 
1. 17 mld zł może stracić  polska branża meblarska w 2020 roku. B+R Studio szacuje, że obroty 

spadną o 35 proc. W konsekwencji firmy planują zwolnić 40 tys. pracowników. LINK 
2. Rośnie przestępczość na południu Włoch. Zaczęły się ataki na sklepy, kradzieże, 

wymuszenia. Ludzie robią zakupy i mówią - „nie mam jak zapłacić”. Wszystko przez wysoki 
odsetek pracy w szarej strefie i brak uprawnień do świadczeń od państwa. LINK 

3. Rząd Włoch przekaże 4,3 mld EUR władzom lokalnym na walkę z pandemią. Dodatkowe 
400 mln EUR trafi na bony żywnościowe dla poszkodowanych. Poza tym władze w Rzymie 
krytykują Komisję Europejską za sprzeciw wobec “koronaobligacji”.  LINK LINK 

4. Liczba chorych w USA, Hiszpanii i Włoszech rośnie szybciej, niż w Chinach. Jednocześnie 
nasilają się głosy, że oficjalne statystyki nie pokazują pełnej skali zachorowań i zgonów. 
LINK LINK  LINK 

5. Iran przeznaczy 20 proc. rocznego budżetu na walkę ze skutkami pandemii. Rząd chce 
wydać 6,3 mld USD. Planuje m.in. uszczuplić rezerwy funduszu majątkowego. Gospodarkę 
Iranu osłabiają również sankcje USA i niska cena ropy LINK 

6. W Nowym Jorku zaczyna brakować złota.  Pandemia podniosła popyt na złoto, 
wywindowała jego ceny i wywołała falę transakcji na kontraktach terminowych. 



Utrudniona jest jednak fizyczna wymiana sztabek: nie pracują niektóre kopalnie, brakuje 
też lotów. LINK 

 
28.03 
1. Kina, teatry, inne usługi rozrywkowe, biura podróży, hotelarstwo i zakwaterowanie niemal 

całkowicie utraciły przychody - wynika z analizy transakcji kartami MasterCard (nie można 
cytować publicznie źródła). Restrykcje znacząco uderzają w branże zdominowane przez 
mikrobiznes.  
 tracą usługi kosmetyczne, gastronomia i kwiaciarnie, 
 wyraźnie spadła konsumpcja odzieży i dóbr trwałych, 
 przychody sklepów spożywczych i aptek nie spadają, a od 9.03 do 15.03 odnotowały 

wyraźny wzrost; 
 zyskują kurierzy oraz sklepy budowlane.  

 

 
 
 
2. 12 proc. badanych Polaków twierdzi, że straciło pracę przez epidemię. 8 proc., bo ich 

pracodawca przestał działać, 2 proc. zawiesiło własną działalność gosp., a 2 proc. straciło 
umowy zlecenia. Badanie GfK na próbie 500 osób LINK  

3. Kross zwolni 25% pracowników. Producent rowerów z Przasnysza zatrudnia ponad 400 
osób. Wg. zarządu epidemia zablokowała sprzedaż w krótkim sezonie rowerowym LINK  

4. PKB Singapuru spadło o 2,2 proc. w 1kw. 2020. Kwartał do kwartału spadek wyniósł 10,6 
proc. Mimo relatywnie sprawnego opanowania epidemii, rząd kolejny raz obniżył 
prognozy na 2020. Obecnie zakłada spadek PKB w zakresie od -4% do -1% w 2020. LINK 

5. Każdy miesiąc zapobiegania pandemii zmniejsza przyrost rocznego PKB o 2 pkt. proc. - 
szacuje wstępnie OECD. Przy 3 miesiącach ścisłych ograniczeń, roczny wzrost PKB będzie o 
4-6 pkt. proc. niższy. LINK 

6. Pandemia może sparaliżować produkcję rolno-spożywczą w UE. Zamknięte granice blokują 
ruch pracowników sezonowych na farmy, które rozpoczynają zbiory. LINK 

7. Polska gospodarka skurczy się w 2020 o 2,5 proc. - prognozuje Institute of International 
Finance. Spadki również w strefie Euro (-4,7 proc.), Czechach (-2,8 proc.), Węgrzech (-3 
proc.), Rumunii (-2,7 proc.). LINK  



8. USA nakazuje General Motors produkcję respiratorów. Biały Dom sięgnął po Defense 
Production Act, ponieważ szybko rosną zachorowania na COVID. Jest ich już najwięcej na 
świecie (ponad 100 tys.) LINK  

9. Hiszpania zakazała zwalniania pracowników podczas stanu alarmowego. Wg Ministerstwa 
Pracy pakiet rządowy, np. łatwo dostępne zasiłki dla ludzi na czasowych urlopach, pozwoli 
firmom utrzymać kadry LINK 

10. Trwa rosyjska dezinformacja dotycząca pandemii w krajach bałtyckich. Jednocześnie W. 
Putin i D. Medvedev apelują do liderów G-20 o skupienie na walce z wirusem i zawieszenie 
sankcji LINK LINK 

 
27.03 
1. 1 proc. wszystkich Amerykanów złożyło wniosek o zasiłek dla bezrobotnych. Od 14 do 21 

marca wpłynęło ponad 3,3 mln wniosków - najwięcej w historii. Poprzedni rekord był 5 
razy mniejszy. Sekretarz Skarbu przewiduje, że bezrobocie w USA może sięgnąć 20%. LINK 

 
 
 
2. 69% firm w Polsce będzie zwalniać - wynika z badania Konfederacji Lewiatan. 47% z 800 

pytanych firm deklaruje, że jeżeli w ciągu 3 tygodni nie otrzyma wsparcia, zacznie zwalniać, 
a 55% już teraz odczuwa skutki pandemii. LINK 

3. Ponad milion Polaków może stracić pracę przez pandemię koronawirusa - szacuje główny 
ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. W optymistycznym wariancie pracę może stracić 
od 320 do 480 tys. osób. W tym pesymistycznym od 1,12 do 1,28 mln. Według 
wewnętrznych prognoz PKO BP, w pesymistycznym scenariuszu liczba bezrobotnych w 
Polsce może sięgnąć od 2,5 do 3,3 mln osób wobec 920 tys. w lutym br.  LINK 

4. 88% Polaków spodziewa się pogorszenia swojej sytuacji materialnej w ciągu 3 miesięcy. 
47% spodziewa się pogorszenia sytuacji w ciągu następnego miesiąca, a 53% zamierza 
mniej wydawać przez najbliższe tygodnie  [dane dzienne na próbie 100 osób od Kantar 
Polska] 

5. Niemiecka gospodarka może się skurczyć nawet o 20% w tym roku - twierdzą ekonomiści 
Instytutu IFO. Nastroje w gospodarce spadły najsilniej od czasu zjednoczenia. Barometry 
koniunktury IFO, w tym te z rynku pracy są najniższym poziomie od lat 2009-2010. LINK 
LINK 



6. Wciąż spada zapotrzebowanie na energię elektryczną w Europie. We Włoszech spadek o 
25% w ciągu trzech tygodni. Polska, Niemcy i Wielka Brytania ok. 8% w dół. Spodziewane 
są dalsze spadki, które zmniejszą konkurencyjność polskiej energetyki. LINK 

7. Bezrobocie rejestrowane w Norwegii najwyższe od II wojny. W dwa tygodnie wzrosło o 
350%, do 10.4%. LINK  

8. 20 tys. pracowników Media Markt w Niemczech idzie na zasiłek. Przez epidemię sieć 
zamknęła wszystkie 430 sklepów. LINK 

 
26.03 
1. Amica na 2 tygodnie zamyka fabrykę we Wronkach. W tym czasie pracownicy wykorzystują 

bieżące i zaległe urlopy. Spółka wciąż sprzedaje, ale spodziewa się najgorszego kwartału w 
historii. LINK  

2. Oddziały intensywnej terapii w całej UE przepełnią się przy 100 hospitalizacjach COVID na 
100 tys. mieszkańców, a więc w scenariuszu z Hubei. Wg. europejskiej agencji  ECDC w 
regionach IT, ES, FR i NL obłożenie OIOM-ów już przekracza potencjał LINK  

3. 63% małych i średnich firm deklaruje, że więcej faktur jest płaconych nieterminowo. 27% 
respondentów nie płaci, mimo że ma pieniądze - wynika z badania dla Krajowego Rejestru 
Długów. LINK 

4. Przed czwartkowym teleszczytem 9 krajów strefy euro wezwało KE do emisji 
“koronaobligacji”. Wspólny dług finansujący walkę z epidemią popierają BE, EL, ES, FR, IE, 
IT, LU, PT, SI. LINK 

5. Na COVID umiera więcej osób niż mówią oficjalne dane - stwierdził prezes Francuskiej 
Federacji Szpitali. Podobnie uważają włoskie władze lokalne. LINK  LINK 

6. Aktywność gospodarcza we Francji spadła w marcu o 35% - szacuje francuski urząd 
statystyczny. Najsilniej w budownictwie (-89%) i w przemyśle niespożywczym (-52%). Rząd 
przyjął pakiet antykryzysowy, który umożliwia m.in. 60h tydzień pracy. LINK LINK  

7. Ukraina wprowadza na 30 dni stan nadzwyczajny. Od piątku (27.03) wstrzymuje ruch 
pasażerski przez granicę. LINK  

8. Rosja przekłada referendum, ogłasza wolny tydzień  i poszerza wsparcie socjalne. Rosjanie 
nie będą pracować do 5.04, ale zachowają wynagrodzenia. Wzrosną zasiłki, a transakcje 
zagraniczne i zyski kapitałowe zostaną opodatkowane. LINK  

9. 71% ankietowanych w G7 uważa, że kryzys wpłynie na ich dochody. Wg Kantara 
najbardziej pesymistyczni są Włosi (82%), najmniej Niemcy (58%). 7 na 10 badanych 
obawia się o swoje zdrowie. LINK  

10. Niemcy są dopiero na początku epidemii koronawirusa - stwierdził Lothar Wieler, szef 
Instytutu Kocha.  LINK 

 
25.03 
- Wskaźniki PMI najniżej w 22-letniej historii pomiarów. Wskaźnik złożony dla strefy euro spadł 
z 51,6 do 31,4 pkt. Poprzednie minimum z 2009 - 36,2. LINK 
- Chiny zaczynają otwierać ruch z Hubei. Po 60 dniach blokady zdrowi ludzie mogą opuszczać 
region. Pełne otwarcie planowane na 8.04 LINK 
- Biały Dom i Senat porozumieli się ws. ustawy antykryzysowej. Pakiet pochłonie ok. 2 bln 
USD. Senatorowie zagłosują w środę LINK   
- Trzeci dzień spada liczba nowych zakażeń we Włoszech. Rośnie jednak liczba zgonów. 
Dotychczas zachorowało 69 tys. Włochów, zmarło 6,8 tys. LINK 



- Brakuje pracowników na budowach. Wg Związku Pracodawców budownictwa o 300% 
wzrosła liczba zwolnień lekarskich, a o 200% osób opiekujących się dziećmi. LINK 
- Narodowy Bank Węgier nie zmienił stóp procentowych. Zwolnił banki z obowiązku 
posiadania rezerw, co może uwolnić ok.700 mln EUR. Zapowiedziano też nielimitowane 
finansowanie płynności. LINK  
- CCC przestało spłacać zadłużenie. Spółka wystąpiła o odroczenie należności wymagalnych 
do 22.06 i nie zapłaciła 20 mln zł zobowiązań faktoringowych LINK  
- Indie zamykają kraj na 21 dni. W 6. światowej potędze produkcyjnej staną fabryki. Działać 
będą tylko usługi publiczne, sklepy spożywcze, opieka zdrowia. Ludzie nie mogą opuszczać 
domów LINK  
- Bezrobocie rejestrowane w Norwegii najwyższe od II wojny. W dwa tygodnie wzrosło o 
350%, do 10.4%. Wzrosty także w USA i Kanadzie LINK  
- Dane o liczbie zakażonych na Ukrainie mogą być niewiarygodne. Podobnie w Rosji i na 
Białorusi. To wyzwanie dla Polski (przyjazdy na prace sezonowe)  LINK  
 
25.03 
-  Ostateczny odczyt niemieckiego Ifo za marzec potwierdzi zapewne, że największa gospodarka 

strefy euro zaczęła już poważnie odczuwać skutki epidemii. 
·         Dane inflacyjne z Wielkiej Brytanii za luty będą bez znaczenia dla Banku Anglii, który robi 

wszystko, aby ograniczyć skalę recesji w brytyjskiej gospodarce. 
·         Dane o nowych zamówieniach na dobra trwałe w USA za luty pokażą, że kondycja 

amerykańskiego przemysłu (w szczególności lotniczego) nie była najlepsza jeszcze przed 
wybuchem epidemii. 

  
Przegląd wydarzeń: 
·         USA: Po długich negocjacjach udało się osiągnąć porozumienie Białego Domu z Kongresem 

w kwestii bezprecedensowego pakietu fiskalnego, który kwotą blisko 2 bln USD ma 
wspomóc gospodarkę mierzącą się ze skutkami pandemii koronawirusa. Chociaż szczegóły 
pakietu nie są jeszcze znane wiadomo, że do jego elementów będą należeć m.in.: wsparcie 
finansowe dla firm i władz lokalnych, zapowiadane od dłuższego czasu zasiłki (bezpośrednie 
transfery), które mają trafić do większości Amerykanów, pożyczki i subwencje dla małych 
firm tak, by nie musiały zwalniać pracowników, rozszerzenie uprawnień do zasiłku dla 
bezrobotnych czy odroczenia podatkowe. Według doniesień prasowych Senat miałby 
przegłosować pakiet jeszcze dziś. Perspektywa rychłego uruchomienia gigantycznych 
środków stymulujących gospodarkę wyraźnie poprawiła wczoraj nastroje na amerykańskiej 
giełdzie. Indeks S&P wzrósł o ponad 9%, najsilniej od 2008, a Dow Jones o 11,4% – najsilniej 
od 1933. 

·         EUR: PMI Composite w strefie euro w marcu spadł do najniższego poziomu w historii (31,4 
pkt. vs 51,6 pkt. w lutym). Spadek w przemyśle był relatywnie „niewielki”, do najniższego 
poziomu od 92 miesięcy (44,8 pkt. vs 49,2 pkt.), natomiast w usługach nastąpiło dosłownie 
załamanie (28,4 pkt. vs 52,6 pkt.). Wynika to z faktu, że wiele branż usługowych jest 
szczególnie mocno dotkniętych restrykcjami w ramach walki z Covid-19 (w szczególności 
podróże, turystyka i restauracje). Pogorszenie sytuacji i spadek popytu widoczny jest jednak 
nie tylko w usługach. Znajduje on odzwierciedlenie także w ograniczeniu nowych zamówień 
w przemyśle. W sumie, wynik badania PMI za marzec sugeruje, że recesja, przed którą stoi 
europejska gospodarka, może być głębsza niż w czasie kryzysu na przełomie 2008/2009. Po 
raz kolejny PMI dla przemysłu był sztucznie podwyższony przez wydłużający się czas 



oczekiwania na dostawy, co nie jest sygnałem pozytywnym, ale w związku z konstrukcją 
wskaźnika prowadzi do jego wzrostu. Podobne wyniki jak dla całej strefy euro były również 
w przypadku Niemiec i Francji. We Francji spadki były nawet głębsze, co można wiązać z 
wcześniejszym wprowadzeniem obostrzeń dla ludności. 

·         USA: PMI dla przemysłu USA w marcu spadł wg wstępnego odczytu tylko nieznacznie (49,2 
pkt. vs 50,7 pkt. w lutym). Dużo silniejsze pogorszenie nastrojów, z rekordowym spadkiem 
indeksu, odnotowano w usługach (39,1 pkt. vs 49,4 pkt. w lutym). Wskazuje to, że 
amerykańska gospodarka zaczęła odczuwać skutki pandemii jeszcze przed ogłaszanymi w 
ostatnim czasie obostrzeniami. Marcowy wskaźnik Richmond Fed wzrósł do +2 pkt. z -2 pkt. 
w lutym, sugerując, że najnowsze problemy w momencie przeprowadzania badania nie 
dotykały jeszcze przetwórstwa. 

·         ŚWIAT: Liderzy państw grupy G7 zapowiedzieli, że zrobią wszystko co potrzebne, aby 
ustabilizować sytuację gospodarczą, m.in. wspomagając płynność rynków finansowych i 
prowadząc stymulację fiskalną. Zobowiązali się jednocześnie do utrzymywania 
ekspansywnej polityki pieniężnej tak długo jak będzie to konieczne, sugerując, że są jeszcze 
narzędzia, po które można sięgnąć w przypadku potrzeby dalszej stymulacji. Państwa G7 
mają koordynować swoje działania w częstotliwości tygodniowej.  

·         POL: Ł.Hardt powiedział, że wprowadzone przez NBP ograniczenie poziomu rezerwy 
obowiązkowej i program skupu obligacji skarbowych powinny być ograniczone w czasie do 
okresu kryzysu. W jego ocenie NBP powinien wskazać, że jeśli uwolnione środki nie zostaną 
wykorzystane przez banki do wzmocnienia akcji kredytowej, RPP może zacząć się wycofywać 
z obydwu działań. Zdaniem Ł.Hardta, przedstawiciela jastrzębiego skrzydła RPP, Rada nie 
powinna sygnalizować możliwości kolejnych obniżek stóp procentowych. 

·         POL: Stopa bezrobocia rejestrowanego w marcu pozostała na poziomie 5,5%, a liczba 
bezrobotnych w lutym spadła o 2,3 tys. osób. Dane są zgodne z pozytywnym obrazem rynku 
pracy sprzed pandemii. W kolejnych miesiącach, wbrew sezonowemu wzorcowi, stopa 
bezrobocia może wzrastać ze względu na przynajmniej przejściowy spadek popytu na pracę 
(w pierwszej kolejności zapewne w małych firmach z sektora usługowego). 

·         HUN: Węgierski bank centralny (MNB) nie zmienił stóp procentowych 
(0,90%). Podjęto jednak zestaw działań, które mają wspierać węgierską gospodarkę w 
okresie pandemii. Rozszerzono zakres zabezpieczeń (w postaci kredytów korporacyjnych), 
pod zastaw których banki mogą otrzymać płynność w MNB (bank szacuje, że może być to 
nawet do 2600 mld HUF). Potwierdzono także kontynuację cotygodniowych operacji 
swapowych. Ponadto, wprowadzono nowy program, w ramach którego banki otrzymają 
nieograniczone finansowanie pod zastaw kredytów dla największych firm spełniających 
odpowiednie warunki określone przez MNB. Banki będą otrzymywały środki ze stałym 
oprocentowaniem na okres 3, 6 i 12 miesięcy oraz 3 i 5 lat. Stopa ma być ustalana podczas 
każdej oferty i nie może być niższa niż główna stopa MNB (obecnie 0,90%). Jednocześnie 
zniesiono obowiązek utrzymywania rezerwy obowiązkowej. MNB rozważa także ponowne 
uruchomienie programu skupu papierów wartościowych zabezpieczonych na kredytach 
hipotecznych (MBS). Rząd Węgier wprowadził moratorium na spłatę kredytów dla 
gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. 

·         POL: Szczegółowe dane za luty zaprezentowane w opublikowanym wczoraj Biuletynie 
Statystycznym mają (w obliczu pandemii) znaczenie historyczne. Na wyróżnienie 
zasługują dane o nowych zamówieniach pokazujące, że w lutym wyraźnie odbiły zamówienia 
zagraniczne (15,6% r/r wobec 8,8% r/r w styczniu), co mogło mieć związek z przestojami w 
Chinach (firmy szukały nowych dostawców na czym korzystali krajowi eksporterzy). 



  
Koronawirus – najważniejsze informacje: 
·         POL: Liczba zakażeń COVID-19 w Polsce wzrosła do 901, z czego 10 osób zmarło (patrz 

wykresy str.5). 
·         POL: Rząd wprowadził dalsze ograniczenia w zakresie przemieszczania się i zgromadzeń 

do 11 kwietnia. 
·         POL: Polski Związek Pracodawców Budownictwa i Ogólnopolska Izba Gospodarcza 

Drogownictwa napisały w liście do Ministra Infrastruktury, że sytuacja na budowach staje się 
coraz groźniejsza i zwiększa się absencja pracowników, również tych z Ukrainy. 

·         EUR: Komisja Europejska podała, że wszystkie kraje strefy Schengen poza Irlandią 
zamknęły granice zewnętrzne dla podróży, które nie są niezbędne. 12 państw UE przywróciła 
tymczasowe kontrole na granicach wewnątrz Schengen. 

·         SVK: Premier Słowacji I.Matovicz ogłosił we wtorek zakaz wychodzenia z domów bez 
maseczek ochronnych i zawieszenie bezpłatnych przejazdów pociągami dla uczniów. Od 30 
marcaobowiązkowe będzie mierzenie temperatury przed wejściem do szpitali, fabryk i 
sklepów.  

·         IRL: Rząd Irlandii wprowadził restrykcje w przemieszaniu się ludności (można wychodzić z 
domu tylko do pracy, po zakupy, w celu pomocy lub opieki nad innymi), zakaz zgromadzeń 
powyżej 4 osób, handlu (otwarte tylko sklepy z niezbędnymi artykułami). W ramach działań 
wspierających gospodarkę podniesiono zasiłek dla bezrobotnych gwarantując go także 
osobom pozostającym w domach z powodu kwarantanny. Rząd zapowiedział pomoc dla 
firm, których przychody spadną o 25% pod warunkiem utrzymania miejsc pracy 
(dofinansowanie 70% pensji pracowników). Analogiczne wsparcie otrzymają osoby 
samozatrudnione. 

 
24.03 
Komisja Europejska wnioskuje do Rady o generalną klauzulę odejścia od Paktu Stabilności i 
Wzrostu. Po akceptacji państwa UE będą mogły finansować walkę z konsekwencjami epidemii, 
niezależnie od reguł zadłużenia. LINK 
 
Europejski Bank Centralny skupuje najwięcej obligacji rządowych od 2017 roku. Program 
zakupów EBC na 2020 przekracza 1 bln EUR - najwięcej w historii. LINK    
 
USA: Senat drugi raz nie przegłosował ustawy ratunkowej. FED zapowiedział dodatkowe 300 
mld USD finansowania dla realnej gospodarki. Uruchomione będą bezprecedensowe 
programy finansowania długu dużych pracodawców, samorządów, MŚP, a nawet klientów 
indywidualnych (kredyty studenckie, pożyczki konsumenckie, zadłużenie na kartach). LINK  
 
Niemcy: Rząd przyjął pakiet antykryzysowy. Wydatki mogą sięgnąć 750 mld EUR. Rząd planuje 
pożyczyć dodatkowe 156 mld EUR i prognozuje 5% spadek PKB. LINK 
 
Wielka Brytania wprowadza lockdown. Zakazane wychodzenie z domu bez istotnego powodu, 
przebywanie w grupach większych niż 2 osoby. Premier B. Johnson zapowiada interwencję 
policji w razie potrzeby. LINK       
 



W Europie znacząco spadło zapotrzebowanie na prąd: najbardziej we Włoszech (-15%) i 
Hiszpanii (-10%), a w Polsce -5%. Biorąc pod uwagę wcześniejsze dane z Chin, można się 
spodziewać dalszych spadków. LINK 
 
Bank Światowy obiecuje nowe środki i wzywa kredytodawców do odroczenia rat. Prezes D. 
Malpass zapowiedział dodatkowe 150 miliardów w ciągu 15 miesięcy. Poprosił też 
kredytobiorców, by nie pobierali rat od krajów rozwijających się w czasie epidemii LINK    
 
Osłabienie złotego problemem dla eksporterów - twierdzą analitycy DM mBank. Kryzysowe 
obostrzenia na rynkach walut mogą uniemożliwić realizację umów obniżających ryzyko 
kursowe i podnieść koszty zadłużenia w obcych walutach. W grupie ryzyka Forte, Stelmet, 
Alumetal czy Mangata. 
 
Szwecja przetestuje 1000 losowo wybranych obywateli bez względu na ich stan. Dane mają 
wesprzeć system zapobiegania rozwojowi epidemii. LINK 
 
Ogromne zastrzyki pieniędzy spowodują hiperinflację - ostrzegają stratedzy Deutsche Banku. 
Dzisiaj ludzie nie kupują nie dlatego, że obawiają się o przyszłość, ale przez zewnętrzny 
przymus. Pompowanie pieniędzy przy narzuconych ograniczeniach doprowadzi do 
hiperinflacji LINK 
 
Warszawa wśród 10 europejskich miast, w których ulokowane są intensywnie rozwijające się 
rodzime firmy. W rankingu FT znalazło się 13 warszawskich firm, więcej niż mają Madryt, 
Monachium czy Wilno. LINK       
 
 
 


