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WTO: rolnictwo to priorytet 

 

Unia Europejska i 21 innych członków Światowej Organizacji Handlu zobowiązują się do zapewnienia 

dobrze funkcjonujących globalnych łańcuchów dostaw żywności w czasie kryzysu wywołanego 

koronawirusem. Wszelkie środki nadzwyczajne związane z rolnictwem i produktami rolno-

spożywczymi powinny być proporcjonalne, przejrzyste, tymczasowe i zgodne z zasadami WTO. 

Sygnatariusze wspólnego oświadczenia zobowiązują się zapewnić dobrze funkcjonujące globalne 

łańcuchy dostaw produktów rolnych i rolno-spożywczych oraz unikać środków mających potencjalnie 

negatywny wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe, odżywianie i zdrowie innych członków organizacji 

i ich populacji. 

 

➔ Czytaj więcej: https://bit.ly/2KYVKyI  

 

Powołanie Forum Odbudowy Polskiej Gospodarki 

 

Przedstawiciele Unii Metropolii Polskich, Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” oraz Rady 

Przedsiębiorczości, której członkiem jest Krajowa Izba Gospodarcza, powołali w czwartek 30 kwietnia 

Forum Odbudowy Polskiej Gospodarki (FOPG), które ma być odpowiedzią m.in. na szwankujący dialog 

społeczny pomiędzy rządem a samorządami i przedsiębiorcami. Działalność FOPG ma być skupiona  

https://bit.ly/2KYVKyI
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wokół trzech celów - efektywnego docierania z rozwiązaniami eksperckimi do rządu i parlamentu, 

monitorowania skutków regulacji wprowadzanych przez państwo oraz dyskusji o efektywnym sposobie 

podziału ograniczonych środków budżetowych pomiędzy tych, którzy najbardziej ucierpieli w wyniku 

epidemii koronawirusa. Członkami Rady Przedsiębiorczości są Związek Liderów Sektora Usług 

Biznesowych, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Rada Biznesu, Business Centre Club, Federacja 

Przedsiębiorców Polskich, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP oraz Związek Rzemiosła Polskiego. 

 

➔ Czytaj więcej: https://bit.ly/3c4zfEo 
➔ Czytaj więcej: https://bit.ly/2ytN1Sx  

 

Jak złożyć wniosek o wsparcie z FGŚP i pożyczkę 
dla mikroprzedsiębiorcy? Praktyczny poradnik 
krok po kroku 

 

Masz problem ze złożeniem wniosku o wsparcie do wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych 

Świadczeń Pracowniczych lub o niskooprocentowaną pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców? 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało praktyczny poradnik, który krok po 

kroku przeprowadzi przez proces składania wniosków o dofinansowanie do wynagrodzeń z Funduszu 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz o pożyczki dla mikroprzedsiębiorców. 

 

➔ Czytaj więcej: https://bit.ly/3b2jz3n  

 

Solidarni z Biznesem 

 

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

organizowaną przez KIG (#SolidarnizBiznesem). Akcja objęta została patronatem Ministerstwa 

Rozwoju RP. 

 

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

https://bit.ly/3c4zfEo
https://bit.ly/2ytN1Sx
https://bit.ly/3b2jz3n
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  

 
SZWECJA 

 

 

Minister Finansów zaprezentowała (30.04.) kolejny pakiet wspomagający szwedzkie firmy podczas 

kryzysu (39 mld SEK - ok. 16,5 mld PLN). Ma on wspomóc szwedzkie firmy, które odnotowały 30 % 

spadek w obrotach. Pakiet będzie obejmować firmy z rocznymi obrotami wyższymi niż 250.000 SEK 

(ok. 100.000 PLN). Maksymalna pomoc, na jaką firmy mogą liczyć wynosi 150 mln SEK (63,7 mln PLN).  

Wypłatą wsparcia dla firm będzie zarządzał Szwedzki Urząd Podatkowy, który również będzie miał 

możliwość przeprowadzenia kontroli wsparcia finansowego. Przypadki wyłudzeń wsparcia będą 

natychmiast kierowane do prokuratury. 

 

➔ Źródło: Ambasada RP w Sztokholmie, MSZ RP 

 
NIDERLANDY 

 

 

Dodatkowe 93 mld euro na sfinansowanie deficytu budżetowego - rząd będzie zmuszony jeszcze w tym 

roku do zaciągnięcia pożyczek na łączną kwotę 93 mld euro w celu pokrycia rekordowego (najwyższego 

w czasach pokoju) deficytu budżetowego. Podlegająca Ministerstwu Finansów holenderska Agencja 

Skarbu Państwa spodziewa się „zebrać” w br. 134 mld euro, co byłoby największym wyzwaniem 

finansowym w całej jej historii (za pomocą tzw. instrumentów rynku pieniężnego, głównie pożyczek 

krótkoterminowych). Holenderski dług publiczny wzrośnie w tym roku do co najmniej 65% PKB, 

podczas gdy założenia budżetowe mówiły o mniej niż 48%. 
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Rządowy program pomocowy dla start-up’ów - pakiet wsparcia zakłada, że start-upy i firmy działające 

na większą skalę będą mogły ubiegać się o pożyczkę pomostową i przeznaczoną dla firm, które nie 

kwalifikują się do innych programów wsparcia. Wynosi on w sumie 200 mln euro, z czego połowa 

pochodzi od rządu, a połowa od firmy inwestycyjnej InvestNL. Ubiegać się o środki z nowego funduszu 

będą mogły oprócz start-upów i małych firm, także te małe i średnie firmy, które na co dzień pracują 

nad innowacyjnymi rozwiązaniami. 

 

➔ Źródło: Ambasada RP w Hadze, MSZ RP 

 
STANY ZJEDNOCZONY 
 

 

W I kw. 2020 r. gospodarka amerykańska skurczyła się w ujęciu rocznym o 4,8%. Spadek ten miał 

głównie odzwierciedlenie w drastycznym ograniczeniu wydatków na konsumpcję indywidualną oraz w 

spadku inwestycji. Spadki te zostały częściowo zrekompensowane dodatnią kontrybucją ze strony 

inwestycji w sektorze budowlano-mieszkaniowym, a także zwiększonymi wydatkami publicznymi. 

Ostatni raz tak znaczny spadek aktywności gospodarczej w USA odnotowano w IV kw. 2008 r., kiedy to 

mieliśmy do czynienia z redukcją PKB na poziomie -8,4%. Sytuacja ta jest w dużej mierze spowodowana 

wprowadzonymi w marcu br. ograniczeniami w przemieszczaniu się obywateli amerykańskich. 

Skutkiem wprowadzenia nakazu pozostania w domach i obowiązku dystansowania społecznego było 

zamknięcie szkół, przejście na pracę zdalną większości pracowników, a także bezprecedensowe 

ograniczenie działalności gospodarczej, co doprowadziło do znacznego ograniczenia popytu, tak 

korporacyjnego, jak i indywidualnego. 

 

Wydatki na konsumpcję indywidualną, które dotychczas były głównym składnikiem wzrostu PKB w 

USA, spadły o 7,6%. Warto jednak zaznaczyć, że wydatki na tzw. dobra trwałe, takie jak np. nowe 

samochody, czy wszelkiego rodzaju urządzenia, zmniejszyły się o 16,1%, podczas gdy wydatki na tzw. 

towary nietrwałe, m.in. żywność i środki higieny osobistej,  wzrosły o 6,9%. Najprawdopodobniej było 

to spowodowane gromadzeniem zapasów na wypadek konieczności pozostania w kwarantannie. 

 

➔ Źródło: Ambasada RP w Waszyngtonie, MSZ RP 


