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7. Polska tarcza z poparciem Komisji Europejskiej 

8. RescEU czyli rezerwy na czas kryzysu 

9. Podsumowanie działania tarczy antykryzysowej w regionach 

10. Solidarni z Biznesem 

11. Porównanie rozwiązań wspierających biznes i zmniejszających konsekwencje  
pandemii COVID-19 w poszczególnych krajach: Czechy, Norwegia, Belgia, Luksemburg, Włochy 

 
Szkolenie online INCOTERMS® 2020 - jak rozumieć 
i stosować międzynarodowe reguły handlu 

 

Zapraszamy na szkolenie online pn. INCOTERMS® 2020 – najnowsza wersja. Jak je rozumieć, stosować 

i nie popełniać błędów. Szkolenie skierowane jest do menedżerów, specjalistów, handlowców oraz 

wszystkich zainteresowanych tematyką handlu zagranicznego. 

 

Po szkoleniu jego uczestnik będzie potrafił dokonać wyboru prawidłowej reguły Incoterms®, 

z uwzględnieniem specyfiki towaru i gałęzi transportu w kontraktach eksportowych i importowych. 

Pozwoli to na uniknięcie wielu kosztownych błędów i bezkonfliktową realizację transakcji handlowej. 

 

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

 
Misje gospodarcze KIG online 

  

https://bit.ly/2ZIVUTE
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Eksport alkoholu medycznego i przemysłowego do 
Iranu 

 

Otrzymaliśmy informację z ambasady Iranu w Polsce, że duża irańska firma poszukuje alkoholu 

etylowego i wodorotlenku etanolu o 100% czystości do zastosowania w medycynie i przemyśle.  

Firma zainteresowana jest ofertami w ilości od 10 do 40 ton miesięcznie. 

 

Kontakt: Mr. Moshen Ataelahi, I Radca 

Ambasada Iranu w Polsce / tel.: 22 6171585 / mohsenataelahi@gmail.com 

 

Eksport borówki amerykańskiej do Tajlandii 

 

Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej w Bangkoku informuje, że lokalne wymagania fitosanitarne wobec 

borówki amerykańskiej (owoce świeże i mrożone) umożliwiają polskim producentom sprzedaż owocu 

na rynek Królestwa Tajlandii. 

 

Polska placówka oferuje producentom borówki pomoc w nawiązaniu kontaktu z lokalnymi 

importerami i sieciami dystrybucyjnymi oraz zachęca do kontaktu przedsiębiorców zainteresowanych 

zbadaniem możliwości eksportowych na rynek tajlandzki. Informacji w sprawie udziela Ambasada RP 

w Bangkoku. 

 

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

 

Spotkanie ministra Jacka Czaputowicza z szefami 
dyplomacji Estonii, Litwy i Łotwy w Tallinnie 
 

Ministrowie spraw zagranicznych Polski, Estonii, Litwy i Łotwy spotkali się po raz pierwszy w tym gronie 

od wybuchu pandemii. Rozmawiali o wspólnych działaniach łagodzących skutki pandemii, polityce 

bezpieczeństwa, oraz współpracy w UE i regionie. Szefowie dyplomacji podkreślili, że tradycyjne  

 

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/tajlandia
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wyzwania w kwestiach bezpieczeństwa pozostają ciągle aktualne, a do starych wyzwań doszły nowe, 

związane z intensywną propagandą i dezinformacją, także wokół tematyki COVID-19.  

 

W ramach spotkania dwustronnego ministrowie Jacek Czaputowicz i Urmas Reinsalu omówili 

planowane uroczystości związane z obchodami 100-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych 

przez Polskę i Estonię, sytuację bezpieczeństwa w regionie oraz współpracę w ramach formatów 

bałtyckich. Ministrowie wyrazili nadzieję na wzmocnienie polsko-estońskiej współpracy ekonomicznej, 

zwłaszcza w świetle powołania Polsko-Estońskiej Izby Gospodarczej.. 

 

➔ Czytaj więcej: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/spotkanie-ministra-jacka-czaputowicza-z-

szefami-dyplomacji-estonii-litwy-i-lotwy-w-tallinnie  

 

Wizyta ministra Jacka Czaputowicza w Czechach  

i na Węgrzech 
 

Ministrowie spraw zagranicznych Polski, Estonii, Litwy i Łotwy spotkali się po raz pierwszy w tym gronie 

od wybuchu pandemii. Rozmawiali o wspólnych działaniach łagodzących skutki pandemii, polityce 

bezpieczeństwa, oraz współpracy w UE i regionie. Szefowie dyplomacji podkreślili, że tradycyjne 

wyzwania w kwestiach bezpieczeństwa pozostają ciągle aktualne, a do starych wyzwań doszły nowe, 

związane z intensywną propagandą i dezinformacją, także wokół tematyki COVID-19.  

 

W ramach spotkania dwustronnego ministrowie Jacek Czaputowicz i Urmas Reinsalu omówili 

planowane uroczystości związane z obchodami 100-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych 

przez Polskę i Estonię, sytuację bezpieczeństwa w regionie oraz współpracę w ramach formatów 

bałtyckich. Ministrowie wyrazili nadzieję na wzmocnienie polsko-estońskiej współpracy ekonomicznej, 

zwłaszcza w świetle powołania Polsko-Estońskiej Izby Gospodarczej.. 

 

➔ Źródło: MSZ 

 

 

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/spotkanie-ministra-jacka-czaputowicza-z-szefami-dyplomacji-estonii-litwy-i-lotwy-w-tallinnie
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/spotkanie-ministra-jacka-czaputowicza-z-szefami-dyplomacji-estonii-litwy-i-lotwy-w-tallinnie
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Polska tarcza z poparciem Komisji Europejskiej 
 

Komisja Europejska zatwierdziła zgodnie z zasadami pomocy państwa UE polski program pomocy, w 

ramach którego około 1,6 mld euro (7,5 mld zł) zostanie przeznaczone na częściową rekompensatę dla 

dużych przedsiębiorstw oraz niektórych małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) za straty poniesione 

w związku z pandemią koronawirusa i na zapewnienie im natychmiastowej płynności finansowej za 

pomocą pożyczek. Program ten jest częścią szerszego programu wsparcia przedsiębiorstw w Polsce, 

tak zwanej tarczy finansowej dla dużych przedsiębiorstw. Na podstawie tymczasowych ram pomocy 

państwa Komisja zatwierdziła jak dotąd 20 środków zgłoszonych przez Polskę. Ich wartość wynosi 

ponad 50 mld euro i są częściowo finansowane z funduszy strukturalnych UE. 

 

19 marca 2020 r. Komisja, w oparciu o art. 107 ust. 3 lit. b) TFUE, przyjęła tymczasowe ramy pomocy 

państwa, aby umożliwić państwom członkowskim wykorzystanie pełnej elastyczności przewidzianej w 

zasadach pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w związku z pandemią COVID-19. Tymczasowe 

ramy pomocy państwa będą obowiązywać do końca grudnia 2020 r. 

 

➔ Czytaj więcej: https://ec.europa.eu/poland/news/200530_pl_state_aid_pl  

 

RescEU czyli rezerwy na czas kryzysu 
 

Komisja Europejska proponuje, aby UE otrzymała narzędzie umożliwiające szybsze reagowanie w 

przypadku wystąpienia poważnych transgranicznych sytuacji nadzwyczajnych, takich jak epidemia 

koronawirusa, które jednocześnie dotykają państw członkowskich UE. W tym celu, rescEU, który jest 

częścią Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności, zostanie znacząco wzmocniony kwotą 2 mld euro w 

latach 2021 – 2027. Umożliwi to stworzenie rezerw sprzętu strategicznego na wypadek sytuacji 

nadzwyczajnych w zakresie ochrony zdrowia, pożarów lasów, wypadków chemicznych, biologicznych, 

radiologicznych i jądrowych, lub innych poważnych sytuacji kryzysowych. W związku z tym, całkowity 

budżet unijnego mechanizmu ochrony ludności wyniesie 3,1 mld euro. 

 

➔ Czytaj więcej: https://ec.europa.eu/poland/news/200602_rescEU_pl  

https://ec.europa.eu/poland/news/200530_pl_state_aid_pl
https://ec.europa.eu/poland/news/200602_rescEU_pl
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Podsumowanie działania tarczy antykryzysowej w 
regionach 

 

Do przedsiębiorców w całej Polsce trafiło już ponad 14,7 mld zł wsparcia w ramach tarczy 

antykryzysowej. W poniedziałek Ministerstwo Rodziny rozpoczęło cykl konferencji i spotkań w 

regionach na temat poprawy sytuacji pracodawców i ich pracowników podczas epidemii COVID-19. W 

takcie regionalnych konferencji wiceministrowie podsumowali wsparcie dla przedsiębiorców ze 

środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, pożyczek dla mikroprzedsiębiorców, 

świadczeń postojowych i dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Rozmawiali również z wojewodami i przedstawicielami firm, aby bliżej przyjrzeć się sytuacji 

przedsiębiorstw w poszczególnych regionach. 

 

➔ Czytaj więcej: https://www.gov.pl/web/rodzina/podsumowanie-dzialania-tarczy-antykryzysowej-

w-regionach  

 

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://bit.ly/2ZIIgQm  

   

 

 

https://www.gov.pl/web/rodzina/podsumowanie-dzialania-tarczy-antykryzysowej-w-regionach
https://www.gov.pl/web/rodzina/podsumowanie-dzialania-tarczy-antykryzysowej-w-regionach
https://bit.ly/2ZIIgQm
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Porównanie rozwiązań wspierających  biznes  
i zmniejszających konsekwencje pandemii  
COVID-19 w poszczególnych krajach  

 
CZECHY 

 

 

Od 15.06. Czesi nie będą musieli przedstawiać negatywnego testu na obecność COVID-19 przy 

powrocie z większości krajów unijnych (poza Szwecją) oraz Norwegii i Szwajcarii. Konieczność 

wykonania testu zostanie utrzymana przy powrotach z Wielkiej Brytanii. Poszczególne kraje zostały 

podzielone na te z niskim (m.in. Polska, Niemcy, Węgry, Słowacja, Austria, Luksemburg, Słowenia, 

Chorwacja, Rumunia, Bułgaria, Grecja, Cypr, Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia), średnim (Dania, 

Holandia, Belgia, Francja, Włochy, Hiszpania, Portugalia, Irlandia) i wysokim ryzykiem zakażenia 

(Szwecja, Wielka Brytania). 

 

Organizatorzy wydarzeń sportowych, kluby sportowe i organizacje, które poniosły straty ekonomiczne 

podczas przymusowej przerwy, będą mogły złożyć wniosek o przyznanie nadzwyczajnej dotacji w 

ramach rządowego programu COVID-Sport, który ma operować kwotą 1 mld CZK. 

 

Od 8.06. mają zostać złagodzone niektóre ograniczenia związane z COVID-19 m.in. możliwe będą 

organizacje imprez masowych do 500 osób, zniesione zostaną ograniczenia w godzinach 

funkcjonowania ogródków kawiarnianych i restauracyjnych, zwiększony zostanie limit odwiedzających 

ogrody zoologiczne i  kompleksy zamkowe (250 osób/ha) oraz sale wystawowe na wewnątrz zamków 

i pałaców, teatrach, kinach, salach koncertowych itp. (500 osób). 

 

Od 1.06. rząd zdecydował o zakończeniu moratorium cenowego, które zamroziło wzrost czynszów z 

mieszkań na czas obowiązywania środków nadzwyczajnych. Celem moratorium była ochrona 

najemców w okresie ograniczonej mobilności mieszkańców, kiedy możliwości oglądania mieszkań i 

przeprowadzek były limitowane. 
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Czeskie biura podróży z zadowoleniem przyjęły fakt, że rząd przedstawił listę krajów europejskich, z 

których Czesi będą mogli podróżować bez ograniczeń od 15.06. W tej chwili przygotowywane są oferty 

obejmujące ww. państwa. Przedstawiciele biur wskazują, że równie ważna jak lista będzie ostateczna 

forma środków regulujących funkcjonowanie hoteli i świadczenie usług turystycznych w 

poszczególnych krajach. 

 

Czeski Urząd Statystyczny: spadek PKB o 2% r/r oraz 3,3% k/k. Prognozy wskazywały na spadki 2,2% r/r 

oraz 3,6% k/k/. Mimo rewizji, jest to jednak nadal największy spadek poziomu czeskiego PKB od 

początku 2010 r. 

 

Źródło: Ambasada RP w Pradze, MSZ RP 

 
NORWEGIA 

 

 

• Wsparcie finansowe dla firm i subsydiowanie płac będzie działać równolegle. Premier Erna 

Solberg w wypowiedzi dla Politisk Kvarter NRK Radio zapowiedziała, że program wsparcia 

finansowego dla przedsiębiorstw będzie kontynuowany do sierpnia br. „Wciąż istnieje wiele 

firm, które znajdują się w trudnej sytuacji, szczególnie w branży turystycznej”. Stanowisko 

zaprezentowane przez p. Solberg jest sprzeczne z ustaleniami Komisji Holdena, wnioskującej, 

że program powinien zakończyć się tak szybko, jak to możliwe. Zalecenia Komisji wywołały 

natomiast protesty Federacji Norweskich Przedsiębiorstw (Virke): „Obecny model wsparcia 

jest jak respirator, propozycja Holdena to rehabilitacja” powiedział Ivar Horneland Kristensen, 

dyrektor zarządzający Virke: „Musimy utrzymać przy życiu zdrowe przedsiębiorstwa dotknięte 

kryzysem wywołanym przez pandemię koronawirusa, ale także musimy stymulować firmy do 

zwiększenia aktywności i ponownego zatrudnienia osób, które zostały zwolnione. ” Dagens 

Næringsliv informuje, że rząd zapowiedział także, iż zacznie wdrażać swój plan dopłat do 

wynagrodzeń. Będą one wypłacane przedsiębiorstwom, które ponownie zatrudniają w całości 

lub częściowo zwolnionych pracowników zarejestrowanych w NAV wg stanu na 28.05 i, którzy 

są nadal zatrudnieni w firmie do 31.08. Program jest ograniczony do 15.000 NOK na 

pracownika i szacuje się, że będzie kosztować państwo 4 mld NOK.  

 

• Pakiet kryzysowy dla sektora naftowego. Partia Pracy chce wydłużyć okres, w którym nie 

będzie opodatkowana część zysków spółek naftowych w stosunku do propozycji rządowej. 

Związki zawodowe z zadowoleniem przyjęły oświadczenie Ap. „Ważne jest, aby Partia Pracy  
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jasno powiedziała, że chroni norweskich robotników i sektor naftowy” - powiedział 

przewodniczący związku Fellesforbundet, Jørn Eggum. Partia Postępu i Partia Centrum (SP) 

również popierają propozycję. Przewodniczący SP uważa, że kontrpropozycja Ap zdobędzie 

większość w Stortingu. Ze swojej strony Socjalistyczna Partia Lewicy (SV) uważa, że 

finansowanie zielonych projektów powinno być traktowane priorytetowo w stosunku do 

przemysłu naftowego.  

 

• Zastępca prezesa Norges Bank o powrocie gospodarki do stanu sprzed pandemii. 

„Spowolnienie gospodarcze jest już za nami, a poziom aktywności znów rośnie, ale osiągnięcie 

tego samego poziomu, co przed pandemią, potrwa” – stwierdziła Ida Wolden Bach, dodając, 

że jakiekolwiek prognozy potrzebują więcej danych i ich ocen ze strony ekspertów. Kolejna 

decyzja w sprawie stóp procentowych ma nastąpić 18.06. br. Wolden Bache powtórzyła, że 

stopa referencyjna prawdopodobnie pozostanie w najbliższej przyszłości na poziomie 0%. 

Stwierdziła, że Norges Bank jest sceptycznie nastawiony do stosowania stóp ujemnych. 

Niepewność wśród przedsiębiorstw wiązała się przede wszystkim z ryzykiem ponownego 

pojawienia się koronawirusa i (terminu) opracowania szczepionki i/lub metod leczenia. Z tego 

powodu oczekuje się, że pracodawcy będą ostrożnie podejmować decyzję o przywracaniu do 

pracy osób czasowo zwolnionych. Prognozy banku z maja przewidują, że bezrobocie osiągnie 

średnio 6,3% w 2020 r. (w porównaniu z 2,3% w 2019 r.), a następnie spadnie do 3,8% w 2021 

r. Obecnie wynosi ono 13,3%.  

 

• Koszt walki z pandemią mniejszy o połowę w stosunku do prognoz. Rządowa Komisja Holdena 

opublikowała nowy raport na temat konsekwencji gospodarczych wprowadzonych obostrzeń 

związanych z pandemią, najcięższych jakie kiedykolwiek zostały wdrożone przez rząd w czasie 

pokoju w Norwegii. W pierwszym raporcie z początku kwietnia br. grupa ekspertów 

oszacowała, że środki podjęte by walczyć z rozprzestrzenianiem się COVID-19 kosztować będą 

społeczeństwo 27 mld NOK miesięcznie. Na początku maja zmniejszono kwotę do 14 mld NOK 

miesięcznie. Różnica wynika z czynników związanych z rozluźnieniem obostrzeń, takich jak 

dosyć szybkie otwarcie przedszkoli i szkół, stwierdził przewodniczący komisji, profesor Steinar 

Holden z Uniwersytetu w Oslo. „Obraz jest znacznie bardziej pozytywny niż wtedy, gdy 

opublikowaliśmy nasz pierwszy raport w kwietniu. Koszty są znacznie mniejsze, a 

podejmowane wsparcie – rozległe.” Komisja Holdena twierdzi również, że istnieją silne 

przesłanki do zakończenia programu wsparcia finansowego dla przedsiębiorców. Jednym z 

powodów jest brak zachęt dla firmy do ponownego zatrudnienia osób czasowo zwolnionych w 

czasie pandemii.  
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Tymczasem minister pracy i spraw społecznych Torbjørn Røe Isaksen ostrzega, że rząd 

zaproponuje przepisy umożliwiające ściganie przedsiębiorstw za nadużywanie przepisów 

dotyczących tymczasowych zwolnień.  

 

• Optymistyczne prognozy dla gospodarki i biznesu. W swoim najnowszym raporcie 

gospodarczym (Nordea Economic Outlook), Nordea Markets przewiduje spadek PNB dla 

Norwegii o 6% w 2020 r. i jednocześnie jego wzrost o 2–6% w 2021 r. Jeśli ponowne otwarcie 

nastąpi zgodnie z planem, norweska gospodarka do końca 06.2020 r. nadrobi połowę strat z 

czasu epidemii koronawirusa. Nordea Markets oczekuje, że polityka finansowa rządu w postaci 

3 fazy pakietu naprawczego, który zostanie ogłoszony do końca maja, pomoże pobudzić 

gospodarkę pod warunkiem, że epidemia pozostanie pod kontrolą. Szybki wzrost bezrobocia 

wynikał głównie z czasowego zwalniania pracowników, którzy są obecnie ponownie 

zatrudniani. Nordea Markets twierdzi, że trend ten utrzyma się w 2020 r. i bezrobocie spadnie 

z 10,4% w marcu do 4,5% na początku 2021 r. Przewiduje także, że wzrost płac wyniesie mniej 

niż 2% w tym i następnych latach. Tymczasem z ankiety członkowskiej Konfederacji 

Norweskiego Przemysł (NHO) wynika, że 43% liderów firm uważa, że „biznes wróci do normy 

w ciągu roku”. W ankiecie zapytano, jak długo potrwa powrót do normalnego działania firm; 

16% stwierdziło, że 1-6 m-cy, 27% - 7-12 miesięcy, 35% - 1-2 lata, 14% - ponad 2 lata, a 8% 

stwierdziło, że pytanie nie jest istotne.    

 

Źródło: Ambasada RP w Oslo, MSZ RP 

 
BELGIA 

 

 

• 29.05. br. odbyło się spotkanie Rady Ministrów w formacie KERN (premier i wicepremierzy), 

którego tematem było określenie zarysu trzeciego federalnego pakietu wsparcia społeczno-

ekonomicznego - kontynuacja trwania dotychczasowych pakietów ochronnych, mających na 

celu wsparcie zatrudnienia i działalności gospodarczej przez najbliższe kilka miesięcy. Środki 

wsparcia przyjęte w ostatnich miesiącach (ramach I i II pakietu), zostaną przedłużone: m.in. 

tymczasowe bezrobocie, prawa pomostowe, urlop rodzicielski tzw. „Corona”. Rząd federalny 

zamierza w silniejszy sposób odpowiedzieć na trudności, jakie napotykają niektóre sektory, w 

tym hotelarstwo i gastronomia (horeca), kultura i organizacja wydarzeń, które - ze względu na 

swoją działalność - szczególnie ucierpiały z powodu nałożonych restrykcji (planowane jest 

obniżenie podatku VAT, ustanowienie ‘czeku Horeca’ lub zwiększenie możliwości odliczenia  
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kosztów prowadzenia działalności gospodarczej). Rząd chce również zaoferować jednorazową 

premię w wysokości 250 EUR osobom niepełnosprawnym oraz emerytom i rencistom. 

Dyskusja na ten temat będzie kontynuowana w najbliższym tygodniu. 

 

• Wg badań Narodowego Banku BE (NBB) aktywność w sektorze budownictwa mieszkaniowego 

spadnie w tym roku o 10%, a sprzedaż nowych domów spadła o 47% od początku kryzysu 

COVID-19. Konfederacja Budownictwa i Federacja Budowniczych Domów apelują o szybkie 

wprowadzenie ukierunkowanego i tymczasowego obniżenia podatków obowiązujących przy 

budowie obiektu mieszkalnego lub zakupu nowej konstrukcji, zarówno na użytek własny, jak i 

na inwestycję. – Podobny środek został podjęty w 2008 r. i przyniósł korzyści całej gospodarce, 

ponieważ budownictwo stanowi potężny efekt dźwigni w bardzo dużej liczbie sektorów 

działalności – przypomniał szef Konfederacji Budownictwa. 

 

• Faza II łagodzenia wprowadzonych ograniczeń rozpoczęła się 18.05. Nastąpił częściowy powrót 

do szkół, wznowiła działalność branża fryzjerska i kosmetyczna. Targi i bazarki powróciły 

warunkowo do swojej działalności (max. 50 handlowców), otwarto niektóre muzea, biblioteki 

i niektóre miejsca kultury, parki zoologiczne i przyrodnicze. Są również możliwe regularne 

treningi sportowe na świeżym powietrzu, w obecności trenera, w grupach max. 20 os.  

 

• 25.05. br. rozpoczęła się II faza stopniowego powrotu do szkół frankofońskich. Uczniowie z 1 i 

2 klasy szkoły podstawowej oraz z klasy 2 szkoły średniej mogą powrócić do zajęć, o ile dyrekcje 

zapewniły właściwe warunki lokalowe i sanitarne.  

 

• Od 2.06. władze zezwoliły na otwarcie przedszkoli (decyzje podejmują władze lokalne i 

dyrekcje poszczególnych przedszkoli). Od 8 czerwca otwarte zostaną szkoły podstawowe.  

 

• Rozpoczęcie fazy III odmrażania gospodarki (przede wszystkim otwarcie restauracji, kawiarni, 

barów, umożliwienie organizacji różnych zajęć wakacyjnych) zaplanowane jest na 8.06. br. 

 

Źródło: Ambasada RP w Brukseli, MSZ RP 
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LUKSEMBURG 

 

 

Zgodnie z raportem przedstawionym przez Ministra Finansów Pierre Gramegna, deficyt finansów 

publicznych Wielkiego Księstwa Luksemburga wynosi 1,6 miliardów euro (stan na koniec kwietnia 

2020). Przyczyną takiej sytuacji są bezpośrednie wydatki państwa związane z pandemią Covid-19. W 

porównaniu do trzech pierwszych miesięcy 2019 r., wpływy do budżetu państwa obniżyły się w 2020 

roku o 0.8%, a wydatki wzrosły o 19,4%. Deficyt jest wynikiem wprowadzenia przez Luksemburg 

licznych inicjatyw pomocowych mających na celu stabilizację kraju w obliczu kryzysu sanitarnego. W 

porównaniu do roku 2019, wydatki w okresie styczeń-kwiecień wrosły w 2020 roku o 28,5%, a 

przychody zmniejszyły się o 8,4%. W stosunku do prognoz budżetowych na 2020, odnotowano spadek 

przychodów o 12% i wzrost wydatków o 8%, co stanowi znaczne pogorszenie sytuacji budżetowej. 

Wpływy z podatku  dochodowego od osób prawnych obniżyły się o 23% w porównaniu do 2019 roku, 

a dochody z VAT o 17%. Podsumowując, zwroty w okresie czterech pierwszych miesięcy 2020 wynoszą 

734 miliony euro, czyli więcej o 160 milionów euro w porównaniu do roku 2019. Wpływy z opłat 

celnych i akcyzy znacznie się obniżyły z powodu częściowego zamknięcia granic, co wpłynęło na spadek 

sprzedaży benzyny (19%), oleju napędowego (22%) i innych produktów. Wszystkie wpływy z podatków 

wyniosły w kwietniu 5,2 mld euro, co uwidacznia pogorszenie o 284 milionów euro w porównaniu do 

2019. 

 

Łączna pula środków z budżetu państwa przeznaczona na inicjatywy stabilizacyjne związane z kryzysem 

wyniosła w kwietniu 2,2 mld euro. Do tej kwoty dojdą środki dodatkowe (700 - 800 milionów euro) w 

ramach planu pomocowego „Neistart Letzebuerg”. Wśród wydatków najwyższą kwotę stanowią koszty 

związane z częściowym bezrobociem (566 milionów euro). Minister Gramegna zaznaczył, że kryzys 

związany z Pandemią Covid-19 stanowi prawdziwe wyzwanie dla Luksemburga i wszystkich krajów Unii 

Europejskiej. Priorytetem rządu była ochrona zdrowia mieszkańców i gospodarki. Niestety, 

wprowadzone w okresie czterech pierwszych miesięcy 2020 roku inicjatywy stabilizacyjne wpłynęły 

negatywnie na finanse publiczne. W związku z faktem, iż kryzys sanitarny będzie w przyszłych 

miesiącach nadal wpływał na finanse Luksemburga, należy ostrożnie monitorować sytuację i znaleźć 

właściwą równowagę miedzy ambitną polityką mającą na celu wznowienie inwestycji a 

odpowiedzialnym działaniem na rzecz ogólnego interesu państwa. 

 

Źródło: Ambasada RP w Luksemburgu, MSZ RP 
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WŁOCHY 

 

 

Premier G. Conte przedstawił 7-punktowy plan ożywienia kraju po kryzysie wywołanym pandemią 

koronawirusa: 

1. Modernizacja kraju. Wprowadzenie „zachęt na rzecz digitalizacji, płatności elektronicznych i 

innowacji” poprzez upowszechnianie tożsamości cyfrowej, wzmacnianie połączeń publicznych 

baz danych i tworzenie łączy szerokopasmowych.  

2. Wspieranie innowacji. Zwiększenie liczby „narzędzi potrzebnych do wzmocnienia kapitalizacji i 

konsolidacji przedsiębiorstw”, wspieranie łańcuchów produkcji, ze szczególną uwagę na te, które 

najbardziej odczuły skutki kryzysu Covid-19. 

3. Ożywienie inwestycji publicznych i prywatnych, oraz drastyczna redukcja biurokracji (z 

wykorzystaniem funduszy europejskich). Można je wykorzystać do tworzenia infrastruktury 

strategicznej, takiej jak sieci danych, sieci wodnych i energetycznych. Rząd już podjął prace nad 

odblokowaniem robót publicznych poprzez wprowadzenie tymczasowych przepisów 

interwencyjnych. Z jednej strony konieczne będzie ograniczenie biurokracji, z drugiej strony 

sprawdzenie legalności procesów, tak aby uniemożliwić infiltrację organizacjom przestępczym. 

4. Zdecydowane przejście w kierunku gospodarki zrównoważonej zgodnie z europejskim planem 

Green Deal, ale równocześnie mając na uwadze ochronę i promocję IT z punktu widzenia 

krajobrazu i kultury. Włoskim priorytetem będzie transformacja sektora energetycznego. 

5. Wzrost inwestycji w oświatę i nauczanie uniwersyteckie, tak aby „Włochy znalazły się wśród 

najlepszych miejsc w Europie dla młodych ludzi z wyższym wykształceniem”. By to osiągnąć 

potrzebny jest publiczno-prywatny plan badań nad technologiami cyfrowymi, transformacją 

ekologiczną, spersonalizowaną medycyną oraz dobrostanem i włączeniem społecznym. 

6. Skrócenie czasu postępowań wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych i cywilnych. 

Udoskonalenie prawa spółek, oprócz zwiększenia konkurencyjności włoskiego systemu 

prawnego, przyciągnie także inwestorów, nie tylko włoskich, ale także zagranicznych. 

7. Reforma systemu podatkowego, który jest niesprawiedliwy i nieefektywny, a obecne przepisy 

podatkowe są niekończącym się labiryntem.  

Prezentacja tego planu miała miejsce w dniu, kiedy Komisja Europejska przyjęła propozycję pakietu 

finansowego na odbudowę gospodarki UE. 172,7 mld euro - zaproponowanych przez KE Włochom w 

ramach pakietu Recovery Fund - stanowi najwyższa kwotę przeznaczoną dla jednego kraju (81,7 mld 

euro w grantach i 90 mld euro w pożyczkach). 

 

Źródło: Ambasada RP w Rzymie, MSZ RP 


