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Raport z mojego tłumaczenia materiału opublikowanego przez 

polską gazetę „Rzeczpospolita” w Warszawie jest kontynuacją 

World Wide Web. 

Raport do dyspozycji naukowców, ekonomistów, decydentów i 

zwolenników, aby ułatwić dostęp do informacji gospodarczych. 

Zauważono, że niektóre informacje i dane zawarte w raporcie mogą 

nie być wystarczająco wiarygodne i muszą zostać poddane audytowi 

przez eksperta lub specjalistę. Pomóż sprawdzić te informacje i 

podać źródło wiarygodności. 

Zwalniam się z wszelkiej odpowiedzialności za wszelkie 

nieprawidłowe lub niedokładne informacje zawarte w raporcie, 

ponieważ źródło zainstalowane na dole każdego artykułu 

opublikowanego w raporcie jest odpowiedzialne. 

z najlepszymi życzeniami 

                                      Profesor Mustafa Al-Abdullah Al-Kafri 

                               Wydział Ekonomiczny - Uniwersytet Damaszku 
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suwerenności, poinformuj mnie, że jego nazwisko zostanie usunięte 
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1 - Niemiecka rzeczywistość gorsza od czarnych scenariuszy 

Grzegorz Siemionczyk 28.05.2020 

Niemiecka gospodarka skurczy się w tym roku o blisko 7 proc. 

– przewiduje monachijski instytut badawczy Ifo. 

W połowie marca Ifo przedstawił dwa scenariusze dla 

niemieckiej gospodarki. W optymistycznym zakładał, że 

ograniczenia aktywności ekonomicznej wprowadzone w celu 

stłumienia epidemii Covid-19 doprowadzą do spadku PKB w tym 

roku o 1,5 proc. W pesymistycznym scenariuszu PKB miał załamać 

się o 6 proc., czyli nieco bardziej niż w 2009 r., w trakcie globalnej 

recesji wywołanej kryzysem finansowym. 

Teraz ekonomiści z Ifo sądzą, że najbardziej prawdopodobny 

jest spadek PKB o 6,6 proc., po którym w 2021 r. nastąpi 

spektakularne odbicie o 10,2 proc. „Te przewidywania opierają się 

na wnioskach z naszego majowego sondażu wśród firm. Przeciętnie 

uczestnicy oczekują, że ich sytuacja wróci do normalności w ciągu 

dziewięciu miesięcy" – tłumaczy Timo Wollmershaeuser, dyrektor 

ds. prognozowania w Ifo. 

Przewidywania Ifo – choć wyraźnie ostrożniejsze niż w marcu – 

wciąż można uznać za optymistyczne. Silne odbicie PKB w 2021 r. 

oznaczałoby, że pod koniec przyszłego roku gospodarka Niemiec 

będzie o niemal 3 proc. większa niż w 2019 r. Na taki mniej więcej 

wzrost PKB w dwa lata Niemcy mogły liczyć także przed pandemią. 

https://www.rp.pl/autor/611/grzegorz-siemionczyk
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Tymczasem Komisja Europejska na początku maja 

przewidywała, że gospodarka Niemiec skurczy się w tym roku o 6,5 

proc., a w 2021 r. urośnie o 5,9 proc. W tym scenariuszu odrabianie 

strat spowodowanych pandemią zakończy się dopiero w 2022 r., a 

powrót na ścieżkę wzrostu sprzed kryzysu jeszcze później. Podobnie 

perspektywy Niemiec i innych gospodarek strefy euro widzi 

Międzynarodowy Fundusz Walutowy. 

Ifo podkreśla, że scenariusz długotrwałej odbudowy po kryzysie 

nie jest wykluczony. Gdyby obroty firm wracały do normalności aż 

przez 16 miesięcy, to gospodarka Niemiec skurczyłaby się w br. aż 

o 9,3 proc. w tym roku, po czym urosłaby o 9,5 proc. w 2021 r., 

© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone   Źródło: rp.pl 

https://www.rp.pl/Dane-gospodarcze/305289971-Niemiecka-rzeczywistosc-

gorsza-od-czarnych-scenariuszy.html 

 

2 - Australia już w recesji? Po raz pierwszy od 29 lat 

Hubert Kozieł 03.06.2020 

PKB Australii spadł w pierwszym kwartale o 0,3 proc. kw./kw. 

i był to jego pierwszy spadek od 2011 roku. Josh Frydenberg, 

australijski minister finansów stwierdził, że najprawdopodobniej 

drugi kwartał też był spadkowy i kraj znalazł się w recesji po raz 

pierwszy od 29 lat. Australia uniknęła recesji zarówno podczas 

globalnego kryzysu finansowego z lat 2008-2009 r., jak i podczas 

azjatyckiego kryzysu z 1997 r. 

- Opierając się na tym, co wiemy w ministerstwie, mogę 

powiedzieć, że będziemy mieć spadek też w drugim kwartale, który 

javascript:void(0)
https://www.rp.pl/Dane-gospodarcze/305289971-Niemiecka-rzeczywistosc-gorsza-od-czarnych-scenariuszy.html
https://www.rp.pl/Dane-gospodarcze/305289971-Niemiecka-rzeczywistosc-gorsza-od-czarnych-scenariuszy.html
https://www.rp.pl/autor/132/hubert-koziel
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będzie dużo większy niż ten, który widzieliśmy w kwartale 

zakończonym w marcu - powiedział Frydenberg. 

Wzrost gospodarczy prawdopodobnie powróci w trzecim 

kwartale. Australia jest uznawana za jeden z krajów, który bardzo 

dobrze poradził sobie z pandemią koronawirusa, więc ograniczenia 

gospodarcze zaczęto znosić tam wcześniej niż w Europie. Kraj jest 

jednak mocno zależny od popytu na globalnych rynkach 

eksportowych. 

© Licencja na publikację  © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone  Źródło: rp.pl 

https://www.rp.pl/Gospodarka/200609796-Australia-juz-w-recesji-Po-raz-

pierwszy-od-29-lat.html 

 

3 - Szwajcaria: Największy spadek PKB od dekad 

Hubert Kozieł 03.06.2020 

Gospodarka Szwajcarii skurczyła się w pierwszym kwartale o 

2,6 proc. kw./kw. i 1,3 proc. r./r. Kwartalny spadek szwajcarskiego 

PKB był największy odkąd w 1980 r. zaczęto zbierać dane w obecnej 

formie. 

Spadek okazał się nieco większy od prognoz analityków 

(mówiących, że PKB zmniejszy się o 2 proc. kw./kw.) . Szwajcaria 

nie wpadła jeszcze w techniczną recesję, ale drugi kwartał 

najprawdopodobniej też przyniesie duży spadek PKB. Instytut 

SECO spodziewa się, że jej gospodarka skurczy się w tym roku o 

6,7 proc. 

Szwajcaria należała do krajów silniej dotkniętych pandemią 

koronawirusa i wprowadzono tam stosunkowo ostre ograniczenia 

https://www.rp.pl/licencja
javascript:void(0)
https://www.rp.pl/Gospodarka/200609796-Australia-juz-w-recesji-Po-raz-pierwszy-od-29-lat.html
https://www.rp.pl/Gospodarka/200609796-Australia-juz-w-recesji-Po-raz-pierwszy-od-29-lat.html
https://www.rp.pl/autor/132/hubert-koziel
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gospodarcze. Rządowe subsydia i system pozwalający spółkom na 

zmniejszanie czasu pracy powstrzymują tam jednak silny wzrost 

stopy bezrobocia. 

© Licencja na publikację  © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone  Źródło: rp.pl 

https://www.rp.pl/Dane-gospodarcze/200609793-Szwajcaria-Najwiekszy-

spadek-PKB-od-dekad.html 

 

4 - Dramat w polskim przemyśle trwa 

Grzegorz Siemionczyk 01.06.2020 

W maju koniunktura w polskim przemyśle była wyraźnie lepsza 

niż w kwietniu, ale powrót do przedkryzysowej normalności jest 

wciąż daleki. 

Taki obraz sytuacji w przemyśle maluje PMI, wskaźnik 

koniunktury bazujący na ankiecie wśród menedżerów logistyki 

przedsiębiorstw. W maju, jak podała w poniedziałek firma IHS 

Markit, wzrósł on do 40,6 pkt z 31,9 pkt w kwietniu. Ten ostatni 

odczyt był najsłabszy w historii PMI, sięgającej 1998 r. 

Majowa zwyżka była wyraźnie większa, niż oczekiwali 

ankietowani przez „Rzeczpospolitą” ekonomiści. Przeciętnie 

spodziewali się oni odczytu na poziomie 36 pkt, tylko jeden (z 25) 

uczestników ankiety liczył się z odczytem powyżej 40 pkt. PMI w 

polskim przemyśle odbił się też silniej niż np. w przemyśle Niemiec 

(do 36,8 pkt z 34,5 pkt w kwietniu). 

Każdy odczyt poniżej 50 pkt oznacza jednak, że w odczuciu 

ankietowanych menedżerów logistyki przemysł przetwórczy kurczy 

się w ujęciu miesiąc do miesiąca. Dystans od tej granicy to miara 

https://www.rp.pl/licencja
javascript:void(0)
https://www.rp.pl/Dane-gospodarcze/200609793-Szwajcaria-Najwiekszy-spadek-PKB-od-dekad.html
https://www.rp.pl/Dane-gospodarcze/200609793-Szwajcaria-Najwiekszy-spadek-PKB-od-dekad.html
https://www.rp.pl/autor/611/grzegorz-siemionczyk
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tempa tych zmian. W tym świetle w maju recesja w polskim 

przemyśle była wciąż bardzo głęboka. Tylko cztery razy od 1998 r. 

PMI w Polsce był niżej. 

PMI w maju 40,6 pkt. - sporo powyżej oczekiwań. 

Wciąż w lesie, ale drzewostan rzadszy. 

 

Na domiar złego konstrukcja PMI sprawia, że w obecnych 

warunkach maluje on nadmiernie optymistyczny obraz sytuacji w 

przemyśle. Na wskaźnik ten pozytywnie wpływa wydłużanie się 

czasu dostaw, bo zwykle jest to przejaw silnego popytu na wyroby 

przemysłowe. W maju ankietowane przez IHS Markit polskie firmy 

ponownie zadeklarowały wydłużenie się czasu dostaw, ale tym 

razem był to efekt zaburzeń wywołanych w krajowej i globalnej 

gospodarce przez epidemię korona wirusa. 

Rzeczywistą skalę zapaści w przemyśle pokazują wskaźniki 

https://twitter.com/mbank_research/status/1267351137843322882/photo/1
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wyrażające produkcję i nowe zamówienia. Oba zaś niżej niż w maju 

były tylko raz, w kwietniu. Ankietowane przez IHS Markit firmy 

przemysłowe deklarowały też w maju kolejne zwolnienia 

pracowników. 

,„Chociaż dzisiejszy odczyt PMI wskazuje, że krajowy przemysł 

najtrudniejszy okres (kwiecień) ma już za sobą, to jednocześnie 

musimy mieć świadomość, że odbudowa koniunktury nie będzie ani 

szybka ani łatwa. Obostrzenia związane z pandemią zaburzyły 

procesy produkcyjne i logistyczne w wielu krajach, co skutkuje 

brakami podzespołów, ale również niższym popytem na wiele 

towarów. W szczególności odbudowa popytu eksportowego będzie 

prawdopodobnie długotrwała i zróżnicowana w zależności od 

branży” – skomentował Adam Antoniak, ekonomista z banku Pekao. 

Nie lepsze niż w poprzednim miesiącu są oczekiwania 

przedsiębiorstw na przyszłość. Wciąż jednak niemal tyle samo firm 

spodziewa się pogorszenia swojej sytuacji w perspektywie roku, co 

jej poprawy. 

Część ekonomistów zwraca uwagę na to, że mimo wszystko PMI 

wyolbrzymia obecnie skalę załamania w przemyśle. Choć zgadzają 

się, co do tego, że produkcja przemysłowa w maju malała w ujęciu 

rok do roku, trudno uwierzyć, aby zanotowała też spadek w stosunku 

do kwietnia. 

Ankietowani przez „Rzeczpospolitą” ekonomiści przeciętnie 

szacują, że produkcja sprzedana przemysłu zmalała w maju o 17,6 

proc. rok do roku, po załamaniu o niemal 25 proc. w kwietniu. 
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„W kolejnych miesiącach powinniśmy spodziewać się 

stopniowej, ale powolnej poprawy aktywności w przemyśle. 

Rosnący wskaźnik PMI dla przemysłu w Chinach, który w maju 

przebił neutralny poziom 50,0 pkt, sygnalizuje, że międzynarodowa 

wymiana handlowa budzi się do życia po okresie załamania 

wynikającego z rozwoju pandemii. Nie powinniśmy jednak 

spodziewać się tak silnej poprawy w Polsce, gdyż koniunktura w 

przemyśle najważniejszych partnerów handlowych Polski 

pozostanie bardzo słaba w najbliższym czasie” – napisał w 

komentarzu do poniedziałkowych danych Andrzej Kamiński, 

ekonomista z banku Millennium. 

Jak dodał, także czynniki krajowe – słabe perspektywy 

konsumpcji oraz, przede wszystkim, inwestycji - nie będą sprzyjały 

koniunkturze w przemyśle. „W dłuższym terminie lepszej 

koniunkturze może sprzyjać, (choć zapewne w niewielkim stopniu) 

backshoring, czyli przenoszenie do UE produkcji z krajów 

rozwijających się” – zauważył Kamiński. 

© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone  Źródło: rp.pl 

https://www.rp.pl/Dane-gospodarcze/200609975-Dramat-w-polskim-

przemysle-trwa.html 

 

5 - Francja wpadła w recesję. Zapaść PKB będzie zawrotna 

Piotr Rudzki  29.05.2020 

Gospodarka Francji zmalała w I kwartale mniej niż początkowo 

przewidywał urząd statystyczny INSEE, ale i tak wpadła w recesję, 

która pogłębi się w II kwartale. 

javascript:void(0)
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Według ostatecznych danych opublikowanych 29 maja przez 

INSEE, spadek wyniósł 5,3 proc. PKB — bez precedensu od 

wydarzeń z maja 1968 — wobec zapowiadanych wcześniej 5,8 proc. 

Zmniejszenie PKB nastąpiło po ujemnym wyniku 0,1 proc. w IV 

kwartale 2019, wywołanym strajkami w sektorze transportu, więc 

Francja wpadła w recesję - stwierdził Reuter. 

Po 2 miesiącach praktycznego sparaliżowania działalności 

ograniczeniami mającymi zahamować rozchodzenie się 

koronawirusa, druga gospodarka strefy euro odzyskuje oddech od 11 

maja dzięki stopniowemu znoszeniu ograniczeń. Zapowiada się 

wprawdzie postępujące ożywienie, jednak początkowy szok był tak 

brutalny, że urząd statystyczny uprzedził dwa dni wcześniej, iż 

zapaść PKB w II kwartale będzie zawrotna, może wynieść nawet -

20 proc.! 

Według ekonomisty z Morgan Stanley, Jacoba Nella, dostępne 

dane wskazują, że ożywienie będzie bardzo stopniowe, a powrót do 

poziomu produkcji z początku pandemii nastąpi dopiero w 2022 r. 

Tego samego zdania jest ekonomista z ING, Julien Manceaux, który 

stwierdził w nocie, że PKB zostanie jeszcze pod koniec przyszłego 

roku o 4,5 proc. poniżej stanu sprzed kryzysu. 

Inny wskaźnik świadczący o pogorszeniu się sytuacji w II 

kwartale, konsumpcja gospodarstw domowych, zmalał w kwietniu o 

20,2 proc. względem marca, kiedy stracił z kolei 16,9 proc. „To 

drugi kolejny miesiąc historycznego spadku od początku serii w 

1980 r. " — stwierdził INSEE. 
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Zamknięcie większości sklepów wpłynęło na zmniejszenie 

wydatków na konsumpcję, doprowadzając do znacznego wzrostu 

oszczędności Francuzów: w I kwartale zwiększyły się o 19,6 proc. 

wobec 15,1 proc. w IV kwartale; był to wzrost niespotykany od 

końca lat 70. W tym samym czasie współczynnik marż 

przedsiębiorstw zmalał do 29,4 proc. z 33,4 proc. w IV kwartale, 

powtórzył się wynik z 2013 r., gdy zaczął się kryzys długu strefy 

euro. 

Austriacki instytut Wifo poinformował, że gospodarka Austrii 

zanotowała w I kwartale spadek o 2,6 proc. PKB. Przyczyną była 

słaba konsumpcja ludności i mały handel detaliczny. W prognozie z 

30 kwietnia instytut zakładał -2,5 proc. 
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6 - Francja: Zapaść w gospodarce będzie jeszcze większa 

Hubert Kozieł 02.06.2020 

Gospodarka Francji skurczy się w tym roku o 11 procent – 

stwierdził Bruno Le Maire, francuski minister finansów. Poprzednia 

rządowa prognoza mówiła o spadku PKB o 8 proc. 

- Zostaliśmy silnie dotknięci wirusem, podjęliśmy efektywne 

działania mające chronić zdrowie Francuzów, ale gospodarka 

praktycznie zatrzymała się na trzy miesiące. Zapłacimy za to 

wzrostem gospodarczym – powiedział Le Maire w rozmowie z 

radiem RTL. 
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Obostrzenia związane z pandemią należały we Francji do 

jednych z najostrzejszych w Europie, ale mimo to na koronawirusa 

zachorowało tam blisko 190 tys. ludzi, a prawie 29 tys. zmarło. 

Gospodarka Francji skurczyła się w pierwszym kwartale o 5,3 proc. 

kw./kw. i oficjalnie weszła w recesję. Komisja Europejska 

prognozuje, że jej PKB spadnie w tym roku o 8,2 proc., a 

Międzynarodowy Fundusz Walutowy spodziewa się spadku o 7,2 

proc. 
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7 - Inflacja w Polsce spada jak kamień 

Grzegorz Siemionczyk 29.05.2020 

Inflacja w Polsce wyraźnie hamuje. Na razie głównie za sprawą 

taniejących paliw, ale wkrótce swoje dołożą efekty recesji, takie jak 

wzrost bezrobocia i spadek wynagrodzeń. 

Jak wstępnie oszacował GUS, indeks cen konsumpcyjnych (CPI) 

– główna miara inflacji w Polsce – wzrósł w maju o 2,9 proc. rok do 

roku, po zwyżce o 3,4 proc. w kwietniu i ponad 4,5 proc. w 

poprzednich dwóch miesiącach. Niższa niż w maju inflacja była po 

raz ostatni w listopadzie. 

Ankietowani przez „Rzeczpospolitą” ekonomiści przeciętnie 

szacowali, że inflacja zwolniła do 3 proc. rok do roku. Piątkowe dane 

nie są, więc dużą niespodzianką. A większość ekonomistów uważa, 

że to dopiero preludium hamowania inflacji, która na początku 2021 
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r. może się już znaleźć poniżej 1 proc. 

Narodowy Bank Polski ma za zadanie utrzymywać inflację w 

średnim terminie na poziomie 2,5 proc. rocznie, tolerując 

przejściowe odchylenia o 1 pkt proc. w każdą stronę. W czwartek 

Rada Polityki Pieniężnej nieoczekiwanie obniżyła główną stopę 

procentową NBP z 0,5 do 0,1 proc., argumentując, że pomoże to 

utrzymać inflację w tym przedziale pomimo presji na jej spadek 

związanej z pandemią. 

W maju do wyhamowania inflacji przyczynił się głównie 

najgłębsza, od co najmniej dekady przecena na stacjach 

benzynowych. Paliwa do prywatnych środków transportu potaniały 

o 23,4 proc. rok do roku, po 18,8 proc. proc. w kwietniu. Wyraźnie 

zwolnił także wzrost cen żywności. Towary z kategorii żywność i 

napoje bezalkoholowe w maju podrożały o 6,1 proc. rok do roku, po 

7,4 proc. w kwietniu. 

Ekonomiści szacują, że tzw. inflacja bazowa, nieobejmująca cen 

żywności i energii, a przez to w większym stopniu uzależniona od 

popytu w krajowej gospodarce, utrzymała się w maju na poziomie 

3,6 proc. rok do roku a być może nawet wzrosła do 3,7 proc. To 

jednak częściowo efekt tego, że wiele usług było w maju 

niedostępnych, a w tej sytuacji GUS zakładał, że ich ceny się nie 

zmieniły w stosunku do okresu sprzed pandemii. 

REKLAMA 

„Zmiany cen usług w przedsiębiorstw objętych restrykcjami 

szacowane są za pomocą metod statystycznych i nie obrazują 



  M E A K-Weekly Economic Report                             االقتصادي األسبوعي         التقريرم ع ك 

 Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Alkafry                        تور مصطفى العبد هللا الكفريالدك األستاذ

 ــ 14ــ 

zachodzących zmian cen związanych z epidemią. Efekt ten prowadzi 

prawdopodobnie do zawyżania szacunku przez kategorie związane 

z turystyką, transportem lotniczym itp.” – tłumaczy Rafał Benecki, 

główny ekonomista ING Banku Śląskiego. 

Jak dodaje, z uwagi na niższy popyt można spodziewać się 

skokowego spadku inflacji bazowej po zniesieniu restrykcji, 

najprawdopodobniej już w czerwcu. „Spadek popytu będzie 

skutkował niższą inflacją także w kolejnych miesiącach. 

Prognozujemy, że na koniec roku będzie ona w okolicach 1,2 proc. 

rok do roku, to jest poniżej celu inflacyjnego NBP” – dodaje. 

Jak zauważa Piotr Bartkiewicz, ekonomista z banku Pekao, 

inflację bazową podtrzymywać na wysokim poziomie może także to, 

że „odmrażanie gospodarki może na samym początku wiązać się z 

jednorazowymi podwyżkami cen z uwagi na chęć przerzucenia 

przez firmy wyższych kosztów działalności na klientów (…) oraz 

skompensowania odgórnie narzuconego niższego wykorzystania 

powierzchni handlowej i usługowej”. Bartkiewicz podkreśla, że ten 

stan rzeczy nie utrzyma się długo. Już w czerwcu inflacja ogółem 

zwolni do 2,5 proc. rocznie, a na początku roku rozpocznie się „flirt 

z deflacją”, czyli spadkiem cen w ujęciu rocznym. Poniżej zera ma 

się znaleźć także inflacja bazowa. 

„Oczekiwania cenowe przedsiębiorstw są jednoznacznie i 

głęboko deflacyjne (…). Paradoksalnie, jeżeli do podwyżek cen 

dochodzi teraz z uwagi na obostrzenia sposobu prowadzenia 

działalności, to (…) nie równoważy tego wzrost dochodów. Będzie 
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to zatem ograniczało realny dochód do dyspozycji gospodarstw 

domowych i tym samym popyt konsumpcyjny, wzmacniając efekt 

dekoniunktury” – przekonuje Bartkiewicz. 
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8 - Spadek PKB w Polsce jednak mniejszy, ale inwestycje 

zamarły 

Grzegorz Siemionczyk 29.05.2020 

Wydatki konsumpcyjne Polaków wzrosły w I kwartale o 

zaledwie 1,2 proc. rok do roku, najmniej od 2013 r., inwestycje zaś 

praktycznie zamarły. Mimo to, początek roku był dla polskiej 

gospodarki lepszy, niż można się było obawiać w związku z 

pandemią Covid-19. 

Jak podał w piątek GUS, produkt krajowy brutto Polski, 

oczyszczony z wpływu czynników sezonowych, zmalał w I kwartale 

realnie (w cenach stałych) o 0,4 proc. w stosunku do poprzedniego 

kwartału, gdy z kolei wzrósł o 0,2 proc. To wynik najsłabszy od 

dekady, ale wstępnie – dwa tygodnie temu – GUS szacował, że 

spadek PKB był nawet nieco głębszy i wyniósł 0,5 proc. 

W ujęciu rok do roku, nieoczyszczony z wpływu czynników 

sezonowych PKB wzrósł realnie o 2 proc. rok do roku zamiast o 1,9 

proc., jak wstępnie szacował GUS. W IV kwartale wzrost wynosił 

jeszcze 3,2 proc. rok do roku, a ankietowani przez „Rzeczpospolitą” 

pod koniec kwietnia ekonomiści szacowali przeciętnie, że w I 
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kwartale br. wyhamował do 1,5 proc. rok do roku. W tym kontekście 

piątkowe dane są zaskakująco dobre. 

Polska gospodarka utrzymała też stosukowo dobrą formę na tle 

innych państw UE. Przykładowo, gospodarka Niemiec po 

oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych skurczyła się w I 

kwartale o 2,2 proc. w stosunku do IV kwartału, najmocniej od I 

kwartału 2009 r. We Francji spadek PKB sięgnął niemal 6 proc., a 

we Włoszech i Hiszpanii około 5 proc. Pandemia Covid-19 mocno 

uderzyła też w te gospodarki Europy Środkowo-Wschodniej, w 

których dużą rolę odgrywa przemysł motoryzacyjny. PKB Czech 

zmalał w I kwartale o 3,6 proc., Słowacji zaś o 5,4 proc. 

Z piątkowych danych GUS wynika, że za wyhamowanie wzrostu 

gospodarczego w I kwartale odpowiadało zarówno osłabienie 

popytu konsumpcyjnego, jak i inwestycyjnego. 

Wydatki konsumpcyjne gospodarstw domowych wzrosły w 

ujęciu realnym o zaledwie 1,2 proc. rok do roku, po zwyżce o 3,3 

proc. w IV kwartale, zgodnie z przeciętnymi oczekiwaniami 

ekonomistów ankietowanych przez „Rzeczpospolitą”. To efekt 

ograniczeń aktywności ekonomicznej wprowadzonych w połowie 

marca w celu stłumienia epidemii korona wirusa, ale też strachu 

samych konsumentów przed chorobą. 

Rozczarowująca była jednak dynamika inwestycji, która zmalała 

w I kwartale do zaledwie 0,9 proc. rok do roku z 6,1 proc. w IV 

kwartale. To najsłabszy wynik od IV kwartału 2016 r., gdy kończyła 

się krótka inwestycyjna zapaść. Ankietowani przez „Parkiet” 
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ekonomiści przeciętnie szacowali, że nakłady inwestycyjne w I 

kwartale zwiększyły się o 2 proc. rok do roku. Za tymi 

oczekiwaniami stało założenie, że inwestycje charakteryzują się 

sporą inercją i epidemia wpłynie na nie z opóźnieniem. 

Przed głębszym spowolnieniem ochroniły Polskę wyniki handlu 

zagranicznego, które dodały do rocznego tempa wzrostu PKB 0,4 

pkt proc. (to oznacza, że bez tego czynnika wzrost PKB wyniósłby 

1,6 proc. rok do roku). To efekt tego, że choć eksport wyraźnie 

zwolnił – wzrósł o zaledwie 0,6 proc. rok do roku, najmniej od III 

kwartału 2009 r. – to import wręcz zmalał. W porównaniu do I 

kwartału 2019 r. był o 0,2 proc. mniejszy, co jest najsłabszym 

wynikiem od połowy 2013 r. Co dalej? W II kwartale, jak oceniają 

ekonomiści, PKB Polski spadnie o 8-12 proc. kwartał do kwartału, i 

podobną zniżkę zanotuje w ujęciu rok do roku. To przełoży się na 

spadek PKB w całym 2020 r. o około 4 proc. 
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9 - Gospodarka Rosji skurczyła się w kwietniu o 12 procent 

Iwona Trusewicz 29.05.2020 

Tylko w kwietniu PKB Rosji zmniejszył się o 12 proc., ocenił 

Kreml. Władze szacują, że w ciągu czterech miesięcy gospodarka 

skurczyła się o 1,9 procent. 

Ministerstwo rozwoju gospodarczego Rosji przedstawiło raport 

o sytuacji gospodarczej państwa w kwietniu. Wtedy to władze 

zaczęły wprowadzać tzw. narodową kwarantannę, która poważnie 
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ograniczyła działalność biznesową. PKB Rosji zmniejszył się w 

kwietniu o 12 proc. 

Najbardziej poszkodowane sektory to „płatne usługi dla 

ludności", czyli kultura, sport, usługi komunalne. Tutaj PKB stracił 

37,9 procent w ujęciu rocznym. W handlu strata wyniosła 23,4 proc., 

Przy czym sprzedaż nowych aut osobowych zapadła się o 72,4 proc. 

Mniej dotkliwe straty były u producentów żywności. Tu PKB 

zmniejszyła się o 9,3 proc. W przemyśle było to minus 6,6 proc., 

transporcie towarowym - 6 proc., a budownictwie - 2,3 proc. 

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju prognozuje dla Rosji w 

tym roku spadek PKB o 4,5 proc. Po wynikach kwietnia widać 

jednak, że może być gorzej. Aleksiej Kudrin były wicepremier i 

minister finansów ocenia, że gospodarka straci do 5 proc. I znajdzie 

się na poziomie 2009 r, kiedy to świat ogarnął globalny kryzys, 

wywołany w 2008 r. przez upadek amerykańskiego banku Lehman 

Brothers. Podobna jest ocena Komisji Europejskiej. 

Bank Rosji z kolei nie wyklucza spadku PKB o 6 proc., 

natomiast w dwóch kolejnych latach gospodarka ma zyskać 

odpowiednio 3-5 proc. i 1,5-3,5 procent. 
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10 - Kryzys we Francji. Gospodarka może skurczyć się aż o 20 

proc. 

ala  27.05.2020 

Francuski urząd statystyczny opublikował dramatyczne 

prognozy dla kraju. Jak podaje, PKB Francji może obniżyć się w 

drugim kwartale nawet o 20 proc. 

Francuska gospodarka mocno wyhamowała w wyniku 

nałożonych przez rząd obostrzeń, mających na celu ograniczenie 

rozprzestrzeniania się korona wirusa. Jak podaje Państwowy Instytut 

Statystyki i Badań Ekonomicznych (INSEE), w czasie lockdownu 

gospodarka osiągała zaledwie dwie trzecie poziomu z czasów sprzed 

kryzysu związanego z COVID-19, z kolei obecnie, po załagodzeniu 

obostrzeń - jest na poziomie około czterech piątych. W efekcie, jak 

prognozuje urząd, PKB Francji skurczy się w drugim kwartale 2020 

roku o około 20 proc. 

Jednocześnie mocno wzrośnie zadłużenie finansów publicznych 

Francji, które - jak prognozuje minister ds. budżetu Gérald 

Darmanin - przekroczy na koniec roku 115 proc. PKB. To wynik 

ogromnych kosztów, jakie ponosi budżet na działania w walce z 

pandemią. 

Rząd Francji zaczął powoli rozmrażać gospodarkę 11 maja, 

dbając o to, by kolejne branże wznowiły działalność stopniowo i 

rozważnie. Szybkiego odbicia z pewnością, więc nie będzie, jednak 

INSEE zauważa już obiecujący wzrost wydatków Francuzów. 

Nastroje konsumentów natomiast wciąż pozostają złe - indeks 
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mierzący ich zaufanie do gospodarki spadł w maju o 2 pkt do 93 pkt 

w maju, po ostrym spadku o 8 pkt w kwietniu (100 pkt to 

długoterminowa średnia). 

Odrobinę mniejszy pesymizm panuje także we francuskich 

firmach. Mierzony przez INSEE wskaźnik zaufania biznesu 

podniósł się nieznacznie w maju do 59 pkt, po spadku do 53 pkt w 

kwietniu - najniższego odczytu tego indeksu, odkąd urząd zaczął go 

obliczać w 1980 roku. 
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11 - Eurostat potwierdza: Największy w historii spadek w strefie 

euro 

Piotr Rudzki 16.05.2020 

Gospodarka krajów strefy euro zanotowała w I kwartale 

największy spadek od czasu utworzenia jednolitej waluty — wynika 

z danych opublikowanych 15 maja w Brukseli. 

Eurostat podał o spadku PKB 19 krajów w I kwartale o 3,8 proc. 

wobec IV kwartału i o 3,2 proc. rok do roku. Ekonomiści pytani 

przez Reutera spodziewali się takich liczb. 

To największe zmniejszenie między jednym kwartałem a 

następnym od czasu zbierania takich danych statystycznych od 1995 

r., największe również w skali rocznej od III kwartału 2009, gdy 

wyniosło 4,5 proc. PKB zmalał najbardziej we Francji — o 5,8 proc., 

w Słowacji o 5,4 i w Hiszpanii o 5,2 proc., w Niemczech tylko o 2,2 
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proc. Finlandia jest jedynym krajem eurolandu, który zanotował 

wzrost o 0,1 proc. 

Eurostat dodał, że eksport strefy euro zmalał w marcu o 6,2 proc. 

wobec marca 2019, a import o 10,1 proc. Zatrudnienie w kwartale 

zmniejszyło się o 0,2 proc. pierwszy raz od 2013 r. 
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12 - Koronawirus cofnął polski przemysł o siedem lat 

Grzegorz Siemionczyk 21.05.2020 

Produkcja przemysłowa załamała się w kwietniu o niemal 25 

proc. rok do roku, bardziej niż oceniali najwięksi nawet pesymiści. 

Maj przyniesie niewielką poprawę. 

Zapaść w przemyśle rozpoczęła się już w marcu wraz z 

wprowadzeniem przez rządy w całej Europie ograniczeń aktywności 

ekonomicznej w celu stłumienia epidemii Covid-19. Wtedy jednak 

produkcja zmalała tylko o 2,3 proc. rok do roku, a niektóre branże 

kwitły. W kwietniu nawet one odczuły skutki kryzysu. 

Ankietowani przez „Rzeczpospolitą" ekonomiści przeciętnie 

spodziewali się spadku produkcji o 12,4 proc. rok do roku, a 

najbardziej katastroficzne szacunki zakładały jej tąpnięcie o około 

18 proc. rok do roku. W rzeczywistości, jak podał w czwartek GUS, 

produkcja zanurkowała o 24,6 proc. rok do roku (a w stosunku do 

marca o 25,5 proc.) . Dla porównania, największy dotychczas spadek 

produkcji w ostatnich 20 latach, ze stycznia 2009 r., sięgnął 15,3 
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proc. rok do roku. 

„Pandemia cofnęła produkcję przemysłową w Polsce o siedem 

lat, do poziomu z 2013 r. Od teraz zacznie się mozolny marsz w 

górę" zauważył w komentarzu Piotr Bujak, główny ekonomista PKO 

BP. Pocieszać można się tym, że w Polsce sytuacja i tak jest niezła. 

W strefie euro i w USA produkcja wróciła do poziomu z 2009 r. 

 

NIE MA WYGRANYCH 

Zaledwie cztery spośród 34 działów polskiego przemysłu 

zanotowały w kwietniu wzrost produkcji. Najbardziej, o 14,8 proc. 

rok do roku, wzrosła produkcja farmaceutyków. W stosunku do 

marca spadła jednak o 37,2 proc., co sugeruje, że boom w tej branży 

już wygasa. Produkcja artykułów spożywczych, która w marcu, gdy 

konsumenci robili zapasy, wyraźnie wzrosła, w kwietniu spadła o 

12,7 proc. rok do roku. Zmalała też produkcja w przemyśle 

papierniczym, który na początku epidemii doświadczył wzrostu 

popytu, co ekonomiści wiązali z rozkwitem handlu internetowego. 

Liderem spadku produkcji była branża motoryzacyjna, której 
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sprzedaż załamała się o 78,9 proc. rok do roku. Produkcja mebli 

zmniejszyła się o ponad 50 proc. rok do roku, a maszyn i urządzeń o 

34 proc. To wskazuje na załamanie eksportu. Inaczej niż w marcu, 

w kwietniu mocno spadła też produkcja materiałów na potrzeby 

budownictwa. To sugeruje, że ten sektor, dotąd nieodczuwający 

wyraźnie konsekwencji pandemii, również zaczął się chwiać. 

W ocenie Jakub Borowskiego, głównego ekonomisty Credit 

Agricole Bank Polska, to zapowiedź załamania inwestycji, które 

okaże się trwalsze niż tąpnięcie konsumpcji. – Po załamaniu 

produkcji w kwietniu w maju przyjdzie odbicie, ale obniżone moce 

wytwórcze utrzymają się przez długi czas. Długotrwałym i 

dotkliwym skutkiem pandemii będzie załamanie inwestycji. 

Konsumpcję można odmrażać, a zatrudnienie hibernować. 

Inwestycji zahibernować się nie da – skomentował Borowski na 

Twitterze. 

 

RECESJA NIE ODPUSZCZA 

Ankietowane przez GUS firmy przemysłowe spadek produkcji 

tłumaczyły zarówno ograniczeniami podażowymi, np. urlopami 

opiekuńczymi pracowników, jak i osłabieniem popytu. Perspektywy 
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sektora będą więc zależały od tempa odmrażania polskiej 

gospodarki, ale też sytuacji na zagranicznych rynkach zbytu. Ta zaś 

pozostaje słaba. W strefie euro wskaźnik PMI, mierzący koniunkturę 

w gospodarce na podstawie ankiety wśród menedżerów firm, wzrósł 

w maju według wstępnych szacunków do 30,5 pkt, z najniższego w 

historii poziomu 13,6 pkt w kwietniu. Każdy odczyt poniżej 50 pkt 

oznacza jednak, że większość firm dostrzega pogorszenie swojej 

sytuacji w porównaniu z poprzednim miesiącem. A to sugeruje, że 

strefa euro, której PKB już w I kw. spadł o niemal 4 proc., pozostaje 

w głębokiej recesji. 
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13 - Fatalne prognozy dla Niemiec. Duży spadek eksportu i PKB 

Piotr Rudzki  20.05.2020 

Eksport Niemiec zmaleje w tym roku o 15 proc., a gospodarka 

zanotuje spadek o 7,1 proc. PKB i ożywi się rok później — 

przewidują DIHK i IfW. Ekspert od handlu w federacji niemieckich 

izb przemysłu i handlu DIHK, Volker Treier wyjaśnił, że przyczyną 

zmniejszenia eksportu będzie zwolnienie gospodarki i spadek 

popytu na najważniejszych rynkach eksportowych, np. w Stanach. 

Z kolei instytut badania koniunktury IfW z Kilonii przewiduje w 

tym roku spadek PKB o 7,1 proc. z powodu pandemii koronawirusa, 

ale dla 2021 r. zakłada wzrost o 7,2 proc. 
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„W szczytowym punkcie produkt krajowy zmalał o ponad 15 

proc. pod wpływem szoku koronawirusa i utrzymywał się na tym 

poziomie przez kwiecień” — stwierdził instytut. Jego zdaniem w II 

kwartale spadek wyniesie 11,3 proc., ale od III kwartału. powinien 

pojawić się wzrost — odnotował Reuter. 
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14 - MFW i Bank Światowy umorzą długi najbiedniejszych 

państw świata? 

ula  13.05.2020 

Ponad 300 parlamentarzystów z całego świata podpisało list do 

władz Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku 

Światowego, w którym apelują o umorzenie długu najbiedniejszych 

państw świata. 

Agencja Reutera pisze, parlamentarzyści apelują by pomóc 

najuboższym przetrwać globalny kryzys wywołany pandemią 

koronawirusa. 

Apel powstał z inicjatywy byłego kandydata na prezydenta 

senatora Bernie'ego Sandersa oraz Ilham Omar, pierwszej 

muzułmanki wybranej do amerykańskiego Kongresu. 

List podpisało ponad 300 parlamentarzystów z 24 krajów na 

całym świecie, w tym także były lider brytyjskiej Partii Pracy 

Jeremy Corbyn oraz były prezydent Argentyny Carlos Menem. 

- Anulowanie długu najuboższych państw to minimum tego, co 
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Bank Światowy, MFW i inne międzynarodowe instytucje finansowe 

powinny zrobić, aby uniknąć niewyobrażalnego wzrostu biedy, 

głodu i chorób zagrażających setkom milionów ludzi - powiedział 

Bernie Sanders cytowany przez Reutera. 

Szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego Kristalina 

Georgiewa przyznała, że dane ekonomiczne gospodarek wielu 

krajów dotkniętych przez pandemię koronawirusa są gorsze niż 

pesymistyczne prognozy MFW, zakładające zmniejszenie 

światowego PKB o 3 proc. w tym roku. Zdaniem Goergiewej bardzo 

prawdopodobne jest, że Fundusz będzie musiał ponownie obniżyć 

prognozy dotyczące globalnego wzrostu gospodarczego w 2020 

roku, ponieważ w wielu krajach kryzys wywołany przez pandemię 

okazuje się głębszy niż przewidywano. Według szefowej MFW 

kraje rozwijające się będą potrzebowały pożyczek w wysokości co 

najmniej 2,5 biliona dol., aby przetrwać kryzys. 

- Nasze losy są powiązane. Jeśli przymkniemy oko na cierpienia 

ludzi za granicą, w końcu i nas to dotknie - powiedziała Ilham Omar 

agencji Reutera. Zdaniem autorów listu należy w całości umorzyć 

długi najbiedniejszych krajów, tak by mogły one priorytetowo 

potraktować wydatki potrzebne do walki z wirusem. 

Szef Banku Światowego David Malpass zapowiedział, że BŚ 

przyjrzy się sposobom na zwiększenie pomocy dla biednych krajów, 

ale ostrzegł, że anulowanie długu mogłoby negatywnie wpłynąć na 

wiarygodność finansową tych państw i odciąć je od źródeł tanich 

pożyczek w przyszłości. 
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15 - Eksperci oczekują ogromnego spadku PKB w strefie euro 

Gabriel Uryniuk 15.05.2020 

Mimo kolejnych pakietów ochronnych ogłaszanych przez rządy 

i aktywnej polityki Europejskiego Banku Centralnego, ekonomiści 

oczekują spadku PKB w strefie euro aż o 7,5 proc. w tym roku. 

W najnowszym sondażu agencji Reuters, w którym 

uczestniczyło prawie 80 ekonomistów, obniżyli oni swoje prognozy 

gospodarcze dla gospodarki strefy euro. W ich ocenie gospodarka 

Eurolandu zmniejszy się w 2020 r. o 7,5 proc., a w samym II 

kwartale o 11,3 proc. 

To prognozy są gorsze niż w poprzedniej ankiecie odpowiednio 

o 2,1 pkt proc. i 1,7 pkt proc. 

W dalszej części roku ma nastąpić odbicie. Zakładając 

optymistyczny scenariusz, w III i IV kw. gospodarka ma urosnąć 

odpowiednio o 7,2 proc. i 2,8 proc, jednak będzie to zbyt mało, by 

odrobić wcześniejsze straty. 

Pozytywnie zaskakuje fakt, że pomimo wyraźnego spadku PKB 

w 2020 r., bezrobocie w strefie euro według ekonomistów wzrośnie 

tylko do 9,3 proc. z obecnych 7,4 proc. – Największa niepewność 

dotyczy tempa odmrażania gospodarki. Mogą zostać przedłużone 

restrykcje dotyczące izolacji społecznej, a nawet gdyby zostały one 

zniesione, ludzie mogą niechętnie patrzeć na m.in. wyjazdy za 

granicę – stwierdził Giada Giani, ekonomista ds. europejskich w 
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Citi. Natomiast ekonomiści z JP Morgan komentują przewidywany 

niewielki spadek bezrobocia następująco: - Jest on spowodowany 

umiejętną polityką europejskich rządów, które pakiety stymulacyjne 

przeznaczyły na gwarancje płac dla firm, a nie jak to ma miejsce w 

USA, na zasiłek dla osób nagle pozbawionych dochodu. 

Europejski Bank Centralny (EBC) na posiedzeniu 4 czerwca 

skieruje kolejne 375 mld euro na program skupu aktywów 

uruchomiony po to, by ograniczyć skutki gospodarcze pandemii. 

Podbije to wartość tego programu do 1,13 bln euro. Według 

ekonomistów Citi polityka pieniężna zostanie maksymalnie 

wykorzystana przed końcem recesji. Obecnie jej głównym celem 

jest ułatwienie korzystania z polityki fiskalnej, a można to osiągnąć, 

zwiększając skup aktywów i przedłużając go na dalsze lata. Ponadto 

większość ekonomistów uznaje, że EBC powinien pójść śladem 

Fedu i zacząć skupować obligacje korporacyjne, które utraciły status 

inwestycyjny. 
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16 - Strefa euro: Produkcja spadła o 11,3 proc. 

Hubert Kozieł 13.05.2020 

Produkcja przemysłowa w strefie euro zmniejszyła się w marcu 

o 11,3 proc. m./m. To rekordowy spadek – blisko trzy razy większy 

niż w najgorszym miesiącu kryzysu z lat 2008-2009. 

Produkcja trwałych dóbr konsumenckich, takich jak np. 
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telewizory czy samochody, spadła aż o 26 proc. m./m. Produkcja 

dóbr kapitałowych (czyli m.in. maszyn dla fabryk) zmniejszyła się o 

15,9 proc. a dóbr nietrwałych (czyli np. żywności) spadła tylko o 1,6 

proc. Licząc rok do roku produkcja przemysłowa w strefie euro 

zmniejszyła się o 12,9 proc. Eurostat podał również dane za marzec 

dla poszczególnych krajów UE. 

W Polsce zmniejszyła się ona o 4,7 proc., czyli spadek był 

mniejszy niż np. w Czechach (10,8 proc.), na Słowacji (19,6 proc.), 

na Węgrzech (10 proc.), czy w Niemczech (-14,2 proc.). Spośród 

dużych krajów, do największego spadku doszło we Włoszech (29,6 

proc.). 
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17 - Załamanie produkcji przemysłowej we Włoszech 

Hubert Kozieł  11.05.2020 

Produkcja przemysłowa we Włoszech spadła w marcu aż o 28,4 

proc. m./m., po spadku o 1 proc. w lutym. Średnia prognoz 

analityków mówiła o jej spadku o 20 proc. Spadek liczony rok do 

roku wyniósł 29,3 proc. 

To, że w marcu doszło do załamania produkcji we Włoszech, 

nikogo nie dziwi. Wprowadzono wówczas przecież drakońskie 

restrykcje mające na celu powstrzymanie epidemii koronawirusa. 

Dane za kwiecień najprawdopodobniej również pokażą na 

spadek, ale mniejszy (ze względu na niższą bazę). O tym, że 
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kwiecień był kolejnym kiepskim miesiącem dla włoskiego 

przemysłu świadczy choćby sondaż PMI pokazujący na spadek 

indeksu koniunktury w tej branży z recesyjnego poziomu 40,3 pkt w 

marcu do 31,1 pkt w kwietniu. 

Dane za maj powinny pokazać już wzrost, ze względu na 

stopniowe łagodzenie restrykcji. 
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18 - Wielka Brytania: To początek recesji 

Hubert Kozieł 13.05.2020 

Brytyjski PKB spadł w pierwszym kwartale o 2 proc. kw./kw. 

To jego największy spadek od czwartego kwartału 2008 roku. 

Średnia prognoz analityków mówiła o spadku o 2,5 proc. 

W porównaniu z takim samym okresem rok wcześniej PKB 

Wielkiej Brytanii spadł o 1,6 proc. Opublikowano również dane o 

PKB za marzec. Gospodarka skurczyła się wówczas o 5,8 proc. 

m./m. Restrykcje związane z pandemią koronawirusa wprowadzono 

w gospodarce brytyjskiej dopiero w końcówce marca. Wszystko 

więc wskazuje na to, że spadek PKB w drugim kwartale będzie dużo 

głębszy. Rishi Sunak, brytyjski kanclerz skarbu, stwierdził we 

wtorek, że kraj jest już w recesji. 

- Tylko nieliczne branże doświadczyły wzrostu w pierwszym 

kwartale. Tymi, które urosły, były usługi wsparcia IT, produkcja 

farmaceutyków, mydła i środków czyszczących. Pandemia uderzyła 
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w globalny handel a brytyjski eksport oraz import spadały przez 

ostatnie kilka miesięcy. Można było zobaczyć znaczący spadek 

importu z Chin - wskazuje Jonathan Athow, zastępca szefa urzędu 

statystycznego ONS. 
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19 - Wielka Brytania: Duży skok liczby bezrobotnych 

Hubert Kozieł 19.05.2020 

Liczba osób pobierających zasiłki dla bezrobotnych wzrosła w 

kwietniu w Wielkiej Brytanii o 69 proc., do 2,097 mln, czyli 

najwyższego poziomu od 1996 r. Kwiecień był pierwszym pełnym 

miesiącem kwarantanny w Wielkiej Brytanii. 

Skok liczby bezrobotnych byłby najprawdopodobniej dużo 

większy, gdyby rząd nie zdecydował się już w marcu na pokrywanie 

80 proc. pensji pracowników na „postojowym”. Mechanizm 

finansowania tych płac będzie obowiązywał do października. 

 

- Wiele spółek będzie za kilka miesięcy w trakcie kryzysu 

związanego z przepływem gotówki i będzie miało problemy z 

jakimkolwiek wzrostem kosztów. Rząd mierzy się z trudnym 

zadaniem wygaszania tego mechanizmu, a przy tym nie 

wywoływania zbyt dużego bólu - ocenia Tej Parkih, główny 

ekonomista brytyjskiego Instytutu Dyrektorów. 
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20 - Niemcy w głębokiej recesji, ale jest nadzieja 

Grzegorz Siemionczyk 21.05.2020 

W maju koniunktura na Niemczech wyraźnie się poprawiła w 

stosunku do kwietnia, ale tamtejsza gospodarka pozostaje w 

głębokiej recesji. 

Aktualny obraz koniunktury nad Renem malują wstępne majowe 

odczyty PMI, wskaźników koniunktury bazujących na ankiecie 

wśród menedżerów logistyki przedsiębiorstw. 

Jak podała w czwartek firma IHS Markit, zbiorczy PMI, 

obejmujący sektor przemysłowy i usługowy, wzrósł w maju do 31,4 

pkt z najniższego w historii tego wskaźnika poziomu 17,4 pkt w 

kwietniu. Pozostał jednak niżej niż w marcu (35 pkt). 

Czytaj także: Bardziej niż koronawirusa Niemcy boją się recesji 

Każdy odczyt PMI poniżej 50 pkt oznacza, że gospodarka (albo 

dany sektor) kurczy się w ujęciu miesiąc do miesiąca. Dystans od tej 

granicy to miara tempa tych zmian. Majowy wynik sugeruje, że 

gospodarka Niemiec kurczy się nadal w tempie szybszym niż w 

2009 r., w apogeum recesji spowodowanej globalnym kryzysem 

finansowym. 

Biorąc pod uwagę to, że przez cały kwiecień w Niemczech 

obowiązywały ograniczenia aktywności ekonomicznej, 

wprowadzone w celu stłumienia epidemii Covid-19, a w maju rząd 
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zaczął je stopniowo łagodzić, zaskoczeniem nie byłby nawet wzrost 

PMI powyżej 50 pkt. Taki odczyt oznaczałby, że więcej jest firm, 

które dostrzegają poprawę swojej sytuacji w stosunku do kwietnia, 

niż firm, które dostrzegają jej pogorszenie. W tym świetle 

czwartkowe doniesienia IHS Markit są rozczarowujące. 

Koniunktura jest równie słaba w sektorze usługowym i w 

przemyśle. Główna składowa usługowego PMI nad Renem (pełny 

wskaźnik zostanie opublikowany na początku maja), wyrażająca 

zmianę poziomu bieżącej aktywności firm, wzrosła do 31,4 pkt z 

16,2 pkt w kwietniu. Z kolei główna składowa przemysłowego PMI, 

wyrażająca zmianę produkcji w porównaniu do poprzedniego 

miesiąca, wzrosła do 31,5 pkt z 19,7 pkt w kwietniu. Ogólny 

przemysłowy PMI, który pokazuje też m.in. zmiany wartości 

zamówień oraz zatrudnienia w firmach, zwyżkował do 36,8 pkt z 

34,5 pkt miesiąc wcześniej. 

IHS Markit opublikowała w czwartek także wstępne majowe 

odczyty PMI we Francji. Tam zbiorczy wskaźnik, wyrażający 

koniunkturę w sektorze usługowym i przemysłowym, wzrósł do 30,5 

pkt z 11,1 pkt w kwietniu. 

Ankietowe badania IHS Markit świadczą o tym, że gospodarka 

strefy euro pozostaje w głębokiej recesji. Już w I kwartale jej PKB 

zmalał o 3,8 proc. w porównaniu do IV kwartału, choć pandemia 

koronawirusa paraliżowała gospodarkę przez niespełna miesiąc. 

PKB Niemiec zmalał o 2,2 proc., a Francji o 5,8 proc. 
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21 - Francja: Zapaść w gospodarce będzie jeszcze większa 

Hubert Kozieł 02.06.2020 

Gospodarka Francji skurczy się w tym roku o 11 procent – 

stwierdził Bruno Le Maire, francuski minister finansów. Poprzednia 

rządowa prognoza mówiła o spadku PKB o 8 proc. 

- Zostaliśmy silnie dotknięci wirusem, podjęliśmy efektywne 

działania mające chronić zdrowie Francuzów, ale gospodarka 

praktycznie zatrzymała się na trzy miesiące. Zapłacimy za to 

wzrostem gospodarczym – powiedział Le Maire w rozmowie z 

radiem RTL. 

Obostrzenia związane z pandemią należały we Francji do 

jednych z najostrzejszych w Europie, ale mimo to na koronawirusa 

zachorowało tam blisko 190 tys. ludzi, a prawie 29 tys. zmarło. 

Gospodarka Francji skurczyła się w pierwszym kwartale o 5,3 proc. 

kw./kw. i oficjalnie weszła w recesję. Komisja Europejska 

prognozuje, że jej PKB spadnie w tym roku o 8,2 proc., a 

Międzynarodowy Fundusz Walutowy spodziewa się spadku o 7,2 

proc. 
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Światowe dane gospodarcze w czasach Corony 


