I.

Stan epidemiologiczny w Polsce wg stanu z godz. 20.00
w dniu 13.03.2020 r.

Liczba ofiar koronawirusa: 2, w tym:
1 osoba z Poznania z 12.03.2020 r. i 1 osoba z Wrocławia z 13.03.2020 r.

Liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa: 68, w tym:
17 nowych przypadków z dnia 13.03.2020 r.

Stan epidemiologiczny w Polsce
(Informacja z Ministerstwa Zdrowia wg stanu
z godz. 16.00 w dniu 13.03.2020r.)
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Kluczowe informacje:

1.

Ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego.

2.

Dostarczono kolejną partię płynów do dezynfekcji do POZ, NFZ, WSSE, GIS.

3.

Opracowano Informację Głównego Inspektora Sanitarnego dla zakładów pracy
w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

4.

ARM zakontraktowała kolejną dostawę respiratorów i kardiomonitorów.

II.

Stan na świecie

Kluczowe informacje:
Na całym świecie zanotowano do tej pory 144 008 przypadków zarażenia
koronawirusem SARS-CoV-2 (+9452 nowych przypadków), oraz 5395 zgonów
(+ 421 nowe zgony). [Dane wd. worldometers.info, godz. 20.15]


Włochy: 17,660 stwierdzonych przypadków zakażeń (+2547 w ciągu doby), 1266
zgonów (+250 w ciągu doby), 1439 wyzdrowień.
- Prezydent Sergio Mattarella upomniał Unię Europejską - tak włoska prasa
podsumowuje w piątek krótkie oświadczenie wydane przez niego w kolejnym dniu
zmagań z lawinowo szerzącym się koronawirusem. "Włochy są same"- podkreśla
dziennik "Il Messaggero".
 Niemcy: 3675 stwierdzonych przypadków zakażeń (+930 w ciągu doby),
8 zgonów, 46 wyzdrowień.
- Większość szkół w Niemczech ma zawiesić prowadzenie zajęć w związku
z pandemią.





Francja: 3661 stwierdzonych przypadków zakażeń (+785 w ciągu doby),
79 zgonów (+18 w ciągu doby), 12 wyzdrowień.
- We Francji od poniedziałku będą zamknięte wszystkie szkoły.
- Zakaz organizowana zgromadzeń publicznych liczących więcej niż 100 osób.
USA: 2018 stwierdzonych przypadków zakażeń (+321 w ciągu doby),
41 zgonów, 31 wyzdrowień.

III.

Efekty gospodarcze:

Kluczowe informacje:














Na europejskich giełdach, w tym na warszawskiej, nastąpiło odbicie po
rekordowych spadkach w czwartek. Zapowiedzi pomocy finansowej ze strony
rządów europejskich zmniejszyły niepokoje inwestorów.
Notowania na nowojorskiej giełdzie raptownie wzrosły po tym, jak prezydent
Donald Trump ogłosił wprowadzenie stanu nadzwyczajnego, oznacza
to bowiem, że na zwalczanie pandemii koronawirusa przekazana zostanie
kwota około $40 mld - jak twierdzi dziennik "New York Times". S&P500
zakończył sesję 9,29% powyżej czwartkowego zamknięcia, podobnie Dow
Jones zyskał 9,36%.
Polscy operatorzy Internetowi sygnalizują znaczny wzrost ruchu w sieci
związany ze skutkami epidemii: pracą zdalną, nasilającym się załatwieniem
spraw i zakupów przez Internet itp. Operatorzy największych sieci
komórkowych deklarują, że są przygotowani technicznie do obsłużenia
wzmożonego ruchu w sieci.
Lotniska w Europie w I kwartale obsłużą o 67 mln pasażerów mniej i stracą €1,3
mld, w całym 2020 r. Spadek liczby obsłużonych pasażerów obserwowany jest
również na polskich lotniskach.
Największe europejskie linie lotnicze zapowiadają zwolnienia pracowników
i apelują do rządów o pomoc finansową.
Polskie Banki zaczynają zamykać oddziały lub ograniczają godziny
ich działania, aby chronić pracowników przed zarażeniem. Zachęcają
do korzystania z bankowości mobilnej i internetowej.
Bank Ochrony Środowiska w swojej prognozie PKB przewiduje w Polsce
recesję techniczną w pierwszym półroczu 2020 r.
Prezes NBP prof. Adam Glapiński zapowiedział, że zaproponuje Radzie Polityki
Pieniężnej obniżenie stóp procentowych, ponieważ, jego zdaniem, spadek cen
surowców na światowych rynkach przytłumi inflację w Polsce.

