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Prezes KIG: Przedsiębiorcy czują niedosyt 
związany z Tarczą Antykryzysową 
 
Zapraszamy do zapoznania się z felietonem Prezesa Andrzeja Arendarskiego pt. "Dziurawa Tarcza 

Antykryzysowa". Tekst powstał dla "Przeglądu Technicznego". Przeczytacie w nim, dlaczego polscy 

przedsiębiorcy są rozczarowani działaniami rządu. 

 

„Trwają gorące dyskusje na temat zaproponowanej przez rząd tarczy antykryzysowej. W opiniach 

przedsiębiorców przeważają komentarze, że to za mało, że rząd nie docenia powagi sytuacji. Krajowa 

Izba Gospodarcza, choć docenia stosunkowo szybką reakcję na kryzys i popiera część rozwiązań 

„tarczy”, podziela opinię, że pakiet antykryzysowy należy poszerzyć.” 

 

➔ Czytaj więcej: https://bit.ly/2VOjnij  
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Kryzys się skończy, a branża IT urośnie w siłę 
 

Zapraszamy do zapoznania się z ciekawym artykułem portalu pulsHR.pl 

 

„Czy pracownicy branży IT to jedna z niewielu grup zawodowych, które mogą dziś spać spokojnie? 

Wiele wskazuje że tak, choć pandemia koronawirusa wpływa na działanie firm na co dzień 

współpracujących z branżą retail czy turystyką. Dla samej branży i dla pracowników, tom co się dzieje 

na świecie przypomina remont, który - w długoterminowych perspektywach - przynieść powinien 

wzmocnienie rynku.” 

 

➔ Czytaj więcej: https://bit.ly/3cyVFxu  

 

 

Nowy kierunek eksportu: Mongolia 
 

Ambasada Mongolii w Warszawie informuje, że w dniu 9 kwietnia 2020 r. została ratyfikowana 

„Ustawa o zwolnieniu z podatku VAT niektórych artykułów spożywczych importowanych na okres od  

1 marca do 30 czerwca 2020 r ”. W ustawie zostały ujęte następujące produkty: 

·         ryż, 

·         proso, 

·         olej roślinny; 

·         cukier 

 

➔ Czytaj więcej: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/mongolia  

 

ARP S.A. gotowa do podjęcia działań w ramach 
Tarczy Antykryzysowej 
 

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. weźmie aktywny udział w realizacji działań przewidzianych w ramach 

Tarczy Antykryzysowej. ARP S.A. otrzyma 1,7 mld zł na działania służące przeciwdziałaniu skutkom 

epidemii spowodowanej rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.  

 

https://bit.ly/3cyVFxu
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/mongolia
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Środki te przeznaczone będą na wsparcie polskich przedsiębiorstw, w tym z sektora transportu. Wśród 

oferowanych produktów znajdą się: leasing operacyjny z karencją  w spłacie i ponadnormatywnym 

okresem spłaty, pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP oraz pożyczka 

obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym. 

 

➔ Czytaj więcej: https://bit.ly/3eFnvtO 

 

Kalendarium działań EU związanych z COVID-19 
 

Komisja Europejska wysłała 9 stycznia państwom członkowskim pierwszy alarm o zagrożeniu 

koronawirusem poprzez system wczesnego ostrzegania i reagowania. 17 stycznia odbyło się pierwsze 

posiedzenie Komitetu ds. Bezpieczeństwa Zdrowia Unii Europejskiej poświęcone korona wirusowi. 

Sprawdź całe kalendarium działań UE od początku stycznia do kwietnia: https://bit.ly/3brgf2J  

 

➔ Czytaj więcej: https://bit.ly/3cBK54y  

 

Solidarni z Biznesem 

 

 
Zapraszamy do zapoznania się z akcją wspierania mikroprzedsiębiorstw „Nie pozwolę Ci się zamknąć” 

organizowaną przez KIG (#SolidarnizBiznesem).  

➔ Więcej informacji https://kig.pl/nie-pozwole-ci-sie-zamknac 

 

  

https://bit.ly/3eFnvtO
https://bit.ly/3brgf2J
https://bit.ly/3cBK54y
https://kig.pl/nie-pozwole-ci-sie-zamknac
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Porównanie rozwiązań wspierających  biznes  
i zmniejszających konsekwencje pandemii  
COVID-19 w poszczególnych krajach  

 

 
ROSJA 
 

 

Wpływ na gospodarkę 

 

Moskiewskie Centrum Carnegie  - komentarz do przyjętych regulacji dot. działań antykryzysowych: 

 

- gospodarka stoi w obliczu załamania się zarówno popytu jak i podaży, na które nałożyło się załamanie 

cen surowców i nieprzewidywalne skutki pandemii COVID-19, 

- CBR utrzymał stopy procentowe i ogłosił pakiet środków wspierających rynki finansowe i gospodarkę 

- wg Carnegie, te środki są niewystarczające,  

- pakiet wsparcia zaproponowany przez CBR jest ostrożny i skierowany przede wszystkim do sektora 

finansowego, 

- sytuacja na rynku obligacji pozostaje trudna - wyprzedaż papierów dłużnych przez nierezydentów i 

krajowe fundusze inwestycyjne i ubezpieczycieli może szybko zneutralizować korzyści z działań 

regulacyjnych CBR, co wzmocni presję kredytową na biznes i obywateli oraz może doprowadzić do 

załamania na rynku kredytów hipotecznych, 

- CBR powinien aktywnie skupować obligacje rządowe - jeśli sytuacja się pogorszy CBR będzie musiał 

program wsparcia wprowadzić, ale do tego czasu obywatele i biznes poniosą duże straty, 

- CBR bardzo mało uwagi poświęca małym firmom i obywatelom-kredytobiorcom. Utrata miejsc pracy 

i przechodzenie na niepełne zatrudnienie wpłynie na miliony rosyjskich rodzin i setki tysięcy 

indywidualnych przedsiębiorców i małych firm.  

- W najbliższych tygodniach można spodziewać się szybkich zwolnień – zagrożony utratą pracy jest 

nawet milion pracowników, a kilka milionów może przejść na pracę na niepełnym wymiarze godzin, 

- obecne propozycje rządu trzeba będzie znacząco poszerzyć, a wydatki wyniosą nie mniej niż 1,5 bln 

rubli. 
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Narodowe Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (NCPPP) ocenia, że: 

 

- pandemia COVID-19 i dewaluacja rubla negatywnie wpłynie na wszystkie dziedziny rosyjskiej 

gospodarki i w konsekwencji doprowadzi do spowolnienia gospodarczego, 

- w przypadku utrzymania się niskich cen ropy i dalszego rozprzestrzeniania się COVID-19 straty w ciągu 

I poł. br. mogą wynieść 25-30 mld RUB, 

- niepewność co do sytuacji gospodarczej może doprowadzić do zahamowania prowadzonych 

inwestycji, co może przełożyć się na straty w wysokości 270 mld RUB, 

- z powodu COVID-19 najbardziej ucierpiały: usługi socjalne i usługi publiczne, opieka zdrowotna i 

leczenie uzdrowiskowe, kultura, rozrywka, turystyka, wychowanie fizyczne i sport, a także transport 

miejski i infrastruktura transportowa.  

 

Zastosowane/zapowiadane środki zaradcze 

 

W dniu 19.03. rosyjski rząd ogłosił kolejne planowane środki wsparcia gospodarczego w celu 

zminimalizowania skutków epidemii koronawirusa: 

- odroczenie poboru podatków i składek ubezpieczeniowych, których termin przypada do 1 maja 2020 

r. dla podatników z poszkodowanych branży m.in. prowadzących działalność w obszarze wychowania 

fizycznego, sportu, sztuki, kultury i kina, 

- tymczasowe zniesienie zasady „trzeci dodatkowy” (w przypadku zamówień publicznych wnioski od 

zagranicznych dostawców są obecnie odrzucane, jeżeli zostaną złożone do udziału w przetargach co 

najmniej dwa wnioski od producentów z krajów należących do EAEU) przy zamówieniach państwowych 

na  leki i urządzenia medyczne,  

- udzielanie specjalnych pożyczek przez Fundusz Rozwoju Przemysłu, wspierających producentów 

produktów farmaceutycznych, środków ochrony indywidualnej i środków dezynfekujących,  

- zezwolenie na handel lekami i wyrobami medycznymi przez internet, 

- zaprzestanie kontroli i ważenia pojazdów przewożących żywność i inne niezbędne towary oraz 

tymczasowe zniesienie ograniczeń w ruchu takich pojazdów w mieście oraz załadunku i rozładunku 

towarów, 

- tymczasowe ograniczenia eksportu podstawowych towarów, 

- zawieszenia kontroli podatkowych i celnych (za wyjątkiem kontroli, których podstawą jest szkoda dla 

życia, zdrowia obywateli) oraz niektórych kontroli realizowanych przez federalne organy wykonawcze,   

- zawieszenie upadłości podmiotu z inicjatywy Federalnej Służby Podatkowej, 

- firmy transportowe i turystyczne mają otrzymać odszkodowania a firmy kulturalne i sportowe 

wsparcie rządu 

- planowane jest dokapitalizowanie branży leasingowej, 
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- sektor MŚP będzie mógł ubiegać się o trzymiesięczne odroczenie płatności składek 

ubezpieczeniowych, oraz odroczenie płatności czynszu – dla tych, którzy użytkują nieruchomości 

należące do państwa. 

 

Wg doniesień medialnych, w dniu 20.03. rząd przygotował kolejne założenia planu antykryzysowego 

w zw. z epidemią koronawirusa: 

 

- planowane jest wsparcie rynku pracy, zwłaszcza w tzw. miastach monoprofilowych; dla tych, którzy 

stracą zatrudnienie, zostaną zorganizowane kursy doskonalenia zawodowego i prace społeczne;  

- mają zostać wprowadzone ułatwienia w dostępie do zagranicznych leków i produktów na rosyjskim 

rynku oraz częściowo anulowane preferencyjne zasady dostępu do leków krajowych, 

- monitorowany ma być wzrost cen żywności i artykułów pierwszej potrzeby; 

- planowane są subsydia do kredytów zaciągniętych przez przedsiębiorstwa w celu tworzenia zapasów; 

dodatkowo ma zostać uproszczony import - wyzerowanie ceł przywozowych (listę towarów zatwierdzi 

rząd), w razie potrzeby eksport zostanie ograniczony. 

 

Od 20.03. br. na 1 miesiąc Rosja zawiesza ograniczenia celne i stawki celne, dotyczące dostaw - importu 

podstawowych  towarów. Zostało to ogłoszone 19 marca br. przez premiera Federacji Rosyjskiej 

Michaiła Miszustina -Od jutra wszystkie ograniczenia dotyczące dostaw podstawowych towarów 

zostaną zniesione. W tym cła. Wprowadzamy „zielony korytarz” dla importerów i dużych sieci 

handlowych ”- powiedział premier. Wg. szefa rządu RU stawka celna przy imporcie wielu towarów, w 

tym leków i wyrobów medycznych, zostanie  wprowadzona na poziomie zerowym. Ma to zapobiec 

sytuacji  „pustych półek” w sklepach, w szczególności dla produktów żywnościowych oraz medycznych. 

Centralny Bank Rosji, mając na celu ochronę interesów obywateli dotkniętych rozprzestrzenianiem się 

pandemii oraz zapewnienie dostępności płatności dla ludności: 

• zaleca organizacjom kredytowym, organizacjom mikrofinansowym i spółdzielniom 

kredytowym restrukturyzację długów oraz nie nakładanie kar i grzywien na pożyczki udzielane 

indywidualnym pożyczkobiorcom,  

• daje organizacjom kredytowym prawo do nieuznawania takich pożyczek za 

zrestrukturyzowane w celu utworzenia rezerw i do niestosowania premii makroostrożnościowych za 

te pożyczki (do 30 września 2020 r .); 

• daje organizacjom mikrofinansowym prawo do niestosowania do tych pożyczek wskaźników 

korygujących w odniesieniu do wymogów dla kredytobiorców, których obciążenie zadłużeniem 

przekracza 50%, przy obliczaniu wskaźnika kapitału własnego do końca 2020 r .; 

• przyznaje do 30 września 2020 r. organizacjom kredytowym prawo nie zwiększania rezerw na 

pożyczki dla indywidualnych pożyczkobiorców w przypadku pogorszenia ich sytuacji finansowej i / lub 

jakości obsługi zadłużenia w sytuacji oficjalnego potwierdzenia obecności zakażenia koronawirusem u 

takiego pożyczkobiorcy; 
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• zaleca organizacjom kredytowym i organizacjom mikrofinansowym w okresie do 30 września 

2020 r., w przypadku naruszenia przez pożyczkobiorcę obowiązków wynikających z umowy, aby nie 

zajmować nieruchomości, która jest zabezpieczeniem, w przypadku złożenia wniosku i oficjalnego 

potwierdzenia obecności zakażenia koronawirusem u takiego pożyczkobiorcy; 

• zaleca organizacjom ubezpieczeniowym spełnienie oświadczeń ubezpieczającego w przypadku 

złożenia wniosku i oficjalnego potwierdzenia, że ma on zakażenie koronawirusem, przedłużenie 

rozliczenia zdarzeń podlegających ubezpieczeniu, odraczanie płatności w ramach dobrowolnych umów 

ubezpieczenia, a także nie naliczanie kar (grzywny, odsetek) i nie stosowanie innych konsekwencji za 

nienależyte wykonanie umowy ubezpieczenia dobrowolnego w okresie czasowej niewypłacalności 

ubezpieczonego. 

 

W celu utrzymania  dostępu do pożyczek bankowych i uniknięcia niewypłacalności Centralny Bank Rosji 

rozszerza program refinansowania pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Oprócz 

instrumentu ograniczającego oprocentowanie pożyczek w celu utrzymania akcji kredytowej dla MŚP, 

wprowadza nowy instrument utrzymania akcji kredytowej z limitem refinansowania 500 mld rubli.  W 

obu instrumentach od 23 marca 2020 r. stopa procentowa wynosi 4%. W przypadku pożyczek 

refinansowanych w ramach wcześniej istniejącego limitu 175 miliardów rubli stawka CBR została 

zmniejszona z 6 do 4%, ostateczna stopa pożyczki dla pożyczkobiorcy nie powinna przekraczać 8,5%, a 

wszystkie ograniczenia branżowe dotyczące udzielania pożyczek MŚP zostały zniesione. Od kwietnia 

2020 r., oprócz już ustalonego limitu 175 miliardów rubli, CBR przeznacza  dodatkowe fundusze w 

wysokości 500 miliardów rubli w celu utrzymania i zwiększenia wielkości pożyczek udzielanych MŚP 

przez organizacje kredytowe.  W ramach określonego dodatkowego limitu CBR udziela pożyczek 

organizacjom kredytowym w wysokości 4% rocznie przez okres 1 roku. Jednocześnie organizacje 

kredytowe o wysokim ratingu kredytowym  (co najmniej AA) otrzymają pożyczki bez zabezpieczenia.  

 

Komentarz 

 

W kontekście współpracy gospodarczej PL z RU znaczenie może mieć decyzja rządu RU o zniesieniu z 

dniem 20.03.2020r. ograniczeń celnych i stawek celnych, dotyczących dostaw - importu 

„podstawowych  towarów”. 

 

Aktualna sytuacja w RU, w szczególności obawa wystąpienia bardzo głębokiej recesji powoduje 

wycofywanie się  międzynarodowych inwestorów z rosyjskiego rynku finansowego. Wycofywanie się 

zagranicznych inwestorów z rynku rosyjskiego gwałtownie przyspieszyło w ubiegłym tygodniu. Według 

szacunków Kommersant, w tygodniu kończącym się 18 marca całkowity wolumen zagranicznych 

inwestycji wycofanych z rosyjskiej giełdy wyniósł 640 milionów USD i była to wielkość odpływu 

trzykrotnie większa niż  tydzień wcześniej. Według raportu Emerging Portfolio Fund Research (EPFR),  
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w ubiegłym tygodniu odpływ środków z rosyjskiego rynku pieniężnego  był znacząco wyższy i wyniósł 

1,4 miliarda USD. 

 

Wg analityków rosyjskiego rynku finansowego:  

 

• w wyniku spadku popytu zewnętrznego gospodarka Rosji w 2020r. ucierpi głównie z powodu 

swojego wrażliwego sektora, jakim jest eksport,  

• popyt krajowy pozostanie stabilny,  

• pomimo znacznego osłabienia rubla zgromadzone rezerwy zminimalizują ryzyko obniżenia 

ratingu rosyjskiej gospodarki 

 

Optymistyczne oceny analityków rosyjskiego rynku finansowego w zakresie oddziaływania 

koronawirusa na rosyjską gospodarkę wynikają przede wszystkim z posiadania przez RU wysokich 

rezerw (złoto i waluty), które wg Centralnego Banku Rosji  na dzień 13.03. br. wynosiły  581,0 mld USD. 

 

➔ Źródło: Ambasada RP w Moskwie, MSZ RP 

 

 
FINLANDIA 
 

 

16 kwietnia br. Mikko Spolander, dyrektor Departamentu Ekonomicznego w miejscowym 

Ministerstwie Finansów (MF) zaprezentował dokument pt. Economic Survey – Spring 2020, zawierający 

prognozy dot. wpływu pandemii COVID-19 na sektor finansów publicznych i gospodarkę FI: 

 

1) W 2020 r. spadek PKB szacowany jest na 5,5%, z czego najgorszą aktywnością gospodarczą 

charakteryzował się będzie II kwartał bieżącego roku. W latach 2021 oraz 2022 MF oczekuje 

wzrostu PKB o 1,3% rocznie. Pandemia nie wpłynie na trwałe osłabienie potencjału 

produkcyjnego fińskiej gospodarki, jednak z powodu zmniejszonego globalnego popytu oraz 

gorszych nastrojów fińskich konsumentów powrót do wskaźników z 2019 r. będzie długotrwały. 

Przykładowo, zakończenie recesji na rynku nieruchomości i w budownictwie mieszkaniowym 

oczekiwane jest dopiero pod koniec 2022 r.  

2) Spadek PKB w perspektywie globalnej będzie łagodniejszy i wyniesie 2,1%, ponieważ gwałtowne 

załamanie się gospodarek państw rozwiniętych (w szczególności europejskich oraz Stanów 

Zjednoczonych) będzie kompensowane relatywnie lepszymi wynikami państw rozwijających się. 

Światowy handel obniży się o 5%. 
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3) Deficyt sektora finansów publicznych FI (uwzględniający deficyt sektorów rządowego i 

samorządowego, a także funduszy emerytalnych) w 2020 r. wzrośnie o 14 mld euro do 16,6 mld 

euro, co stanowi 7,2% PKB. Będzie to stałe zjawisko w finansach publicznych FI, które przełoży  

 

4) się na wzrost długu publicznego w relacji do PKB z 59,4% na koniec 2019 r. do 78,7% na koniec 

2024 r. Największą odpornością na wstrząsy cechuje się sektor funduszy emerytalnych, który 

deficyt wykaże jedynie w bieżącym roku. Fundusze emerytalne w FI zarządzają aktywami o 

wartości ponad 210 mld euro, co stanowi ok. 90% PKB FI. 

5) Stopa zatrudnienia w FI na koniec 2020 r. spadnie do 71,2% (z 72,5% na koniec stycznia br.), przy 

równoczesnym wzroście poziomu bezrobocia do 8% (z 6,8% na koniec stycznia br.). Podobnie jak 

w przypadku pozostałych wskaźników, odbudowa zeszłorocznego stanu miejsc pracy będzie 

wieloletnim procesem. Na koniec 2022 r. MF zakłada zatrudnienie na poziomie 71,7%. 

 

Wszystkie powyższe szacunki uwzględniają 3-miesięczny okres pozostawania w mocy restrykcji. Każdy 

dodatkowy miesiąc ich obowiązywania obniży tegoroczne PKB o ok. 2%. W najgorszym scenariuszu 

zakładającym restrykcje trwające 6 miesięcy, PKB spadnie o 12%, a deficyt sektora publicznego 

wyniesie 10%, co przełoży się też na dużo powolniejsze wychodzenie z recesji i poważne, długotrwałe 

skutki dla zdolności produkcyjnych fińskiej gospodarki. 

 

Komentarz 

 

Szacunki MF wskazują, że skutki pandemii COVID-19 odczują wszystkie szczeble władzy publicznej, a 

deficyt sektora rządowego zostanie pogłębiony na poziomach samorządowym oraz funduszy 

emerytalnych. Według MF, kluczowym czynnikiem wpływającym na skalę tegorocznej recesji, a tym 

samym czas niwelowania jej skutków, jest długość obowiązywania restrykcji nałożonych na obywateli 

i przedsiębiorstwa. Chociaż stan zamknięcia gospodarki w FI dotyczy tylko wybranych branż i jest dużo 

łagodniejszy niż w większości państw UE, przedstawiciel MF w mocnych słowach odniósł się do 

negatywnych skutków jego przedłużania. Będzie to istotny argument dla zwolenników przyspieszenia 

procesu normalizacji w rządzie premier Marin oraz wsparcie stanowiska organizacji pracodawców. 

Warty odnotowania jest, zawarty w publikacji MF, opis implikacji pandemii dla dotychczasowego 

układu sił gospodarczych na świecie tj. niższy spadek PKB oraz szybsza ścieżka wychodzenia z recesji w 

państwach rozwijających się (również w Chinach), niż w państwach rozwiniętych, a także spadek 

handlu międzynarodowego w 2020 r. oraz jego możliwy, szybszy wzrost w Azji w następnych latach. 

 

Zastosowane środki zaradcze 

 

20.03. br. rząd ogłosił pakiet przeciwkryzysowy o wartości 15 mld euro, co oznacza wzrost o 10 mld 

euro w stosunku do zapowiedzi z 16.03. Celem pakietu jest zapobieganie bankructwom oraz wzrostowi  
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bezrobocia i innych niekorzystnych zjawisk na rynku pracy. Środki te dostępne będą dla wszystkich 

sektorów gospodarki. Pakiet obejmuje następujące działania: 

 

1) Obniżenie części składki emerytalnej uzależnionej od dochodów o 2,6%. 

2) Zwiększenie mandatu gwarancyjnego państwowej agencji finansującej Finnvera o 10 mld euro, do 

łącznej kwoty 12 mld euro. 

3) Zwiększenie o 150 mln euro funduszy pomocowych Business Finland, wykorzystanych do 

szybkiego wsparcia zagrożonej działalności gospodarczej. 

4) Zniesienie okresu karencji zasiłku dla bezrobotnych w przypadku zwolnień i przymusowych 

bezpłatnych urlopów. 

5) Skrócenie minimalnego okresu na poinformowanie pracowników o tymczasowym zwolnieniu. 

6) Przyznanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych wszystkim przedsiębiorcom i freelancerom. 

7) Udzielenie Finnair gwarancji w wysokości 600 mln euro. 

8) Zwiększenie funduszy na kontrolę chorób zakaźnych o 26 mln euro. 

9) Zwiększenie budżetu Policji o 5,6 mln euro na dodatkowe wydatki związane z pandemią 

koronawirusa. 

10) Przeznaczenie 200 mln euro na niesprecyzowane wydatki związane z pandemią koronawirusa. 

 

8.04. br. Minister Finansów K. Kulmuni przedstawiła już drugi w tym roku projekt nowelizacji budżetu. 

Jego główne założenia to zwiększenie wydatków o 3,6 mld euro (razem z pierwszą nowelizacją o 4,1 

mld euro) i spadek przychodów o 5,8 mld euro. Nowelizacja przewiduje spadek PKB w tym roku o 5,5%, 

z powodu równoczesnego załamania się konsumpcji wewnętrznej i eksportu.  

 

Pozostałe kluczowe zmiany: 

 

- zwiększenie wydatków na zasiłki dla bezrobotnych, zasiłki mieszkaniowe i pomoc społeczną o 1,1 mld 

euro, 

- przeznaczenie 600 mln euro na zakup wyposażenia ochrony osobistej, 

- rekompensata przez rząd utraconych dochodów z podatków i danin publicznych jednostkom 

samorządu terytorialnego w wysokości 547 mln euro, 

- przyznanie zasiłku opiekuńczego, w wysokości 723 euro miesięcznie, dla rodziców dzieci poniżej 10 

r.ż. nie otrzymujących wynagrodzenia, 

- zwiększenie budżetów operacyjnych policji, straży granicznej i innych służb obciążonych 

dodatkowymi zadaniami, a także przeznaczenie środków na zakup przez nie wyposażenia ochrony 

osobistej. 
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Komentarz 

 

Wzrost wartości rządowego pakietu jest zgodny z oczekiwaniami przedsiębiorców i związków 

zawodowych oraz świadczy o rosnącym poczuciu zaniepokojenia skutkami pandemii koronawirusa dla 

fińskiej gospodarki, charakteryzującej się wysokim poziomem internacjonalizacji oraz proeksportowym 

charakterem. Zdecydowana większość środków (10 z 15 mld euro) przeznaczona została na 

zapewnienie płynności dla przedsiębiorstw w państwowej agencji finansującej Finnvera. 

 

➔ Źródło: Ambasada RP w Helsinkach, MSZ RP 

 


