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Nr 5/2020                         Warszawa, 2020-03-27 / piątek 

 

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 

 

  

Andrzej Arendarski: bezpieczeństwo gdzieś nam 

wyparowało 
„W ostatnich tygodniach coraz częściej słyszymy opinie, że „po kryzysie świat nie będzie już taki sam". 

Chociaż z uwagi na tragiczny wymiar ludzki, trudno obecny kryzys porównywać do wydarzeń z 2008 

roku, to warto przypomnieć, że wtedy tak samo wieszczono nowy świat po kryzysie.” 

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią artykułu pod adresem: 

➔ https://www.rp.pl/Opinie/303269906-Andrzej-Arendarski-Bezpieczenstwo-gdzies-nam-

wyparowalo.html  

 

 

Pakiet pomocy dla firm dotkniętych  

Skutkami pandemii COVID-19  
Firmy dotknięte trudną sytuacją związaną z pandemią COVID-19 będą mogły skorzystać ze specjalnych 

rozwiązań, które przygotowuje BGK we współpracy z ministerstwami i sektorem bankowym. 

 

Termin wprowadzenia poszczególnych rozwiązań z pakietu pomocowego dla firm jest uzależniony 

m.in. od przeprowadzenia zmian ustawowych, wymaganych notyfikacji KE, uzyskania zgód Komisji 

Nadzoru Finansowego oraz umów z bankami komercyjnymi i spółdzielczymi. Wszystkie zaangażowane 

instytucje intensywnie pracują nad szybkim wdrożeniem proponowanych rozwiązań. 

 

➔ Czytaj więcej: https://www.bgk.pl/pakietpomocy/  

 

Źródło: BGK 

 

https://kig.pl/nie-pozwole-ci-sie-zamknac
https://www.rp.pl/Opinie/303269906-Andrzej-Arendarski-Bezpieczenstwo-gdzies-nam-wyparowalo.html
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Porównanie rozwiązań wspierających  biznes 

i zmniejszających konsekwencje pandemii  

COVID-19 w poszczególnych krajach 
 

Zapraszamy do zapoznania się z kolejną edycją pakietu informacyjnego odnośnie antykryzysowych 

środków zaradczych, podejmowanych w różnych krajach świata. 

 

 

SZWECJA 
 

 

Rząd Królestwa Szwecji w ramach działań antykryzysowych wydzielił środki  wysokości 30 miliardów 

USD, które ma zostać przeznaczone na wsparcie gospodarki dotkniętej konsekwencjami pandemii 

COVID-19.  

 

W ramach podjętych działań władze Szwecji przejęły na sektor publiczny całość kosztów związanych ze 

zwolnieniami lekarskimi pracowników na okres od kwietnia do maja. Kolejnym krokiem są odroczenia 

podatkowe, zwłaszcza VAT. Co ciekawe, zwolnienie to będzie działać wstecz do początku roku 2020 

włącznie. Wprowadzono również zwolnienie pracowników z ubezpieczeń społecznych do kwoty 5300 

SEK. Zaproponowano również, dla sektorów wrażliwych, zmniejszenie opłat związanych z 

nieruchomościami (w tym czynsze) o 50%. 

 

Aby firmy mogły utrzymać niezmieniony poziom zatrudnienia podjęto decyzję o pokryciu w 

określonych przypadkach do 75% wynagrodzenia pracowników, których godziny pracy zostały 

skrócone i którzy czasowo nie wykonuje pracy. 

 

Rząd w Sztokholmie zwiększył dodatkowo finansowanie władz lokalnych w celu ułatwienia walki z 

konsekwencjami epidemii. Bank centralny Szwecji przekazał 50 miliardów USD na kredytowanie 

przedsiębiorstw za pośrednictwem systemu bankowego. 

 

Magdalena Anderson, Minister Finansów Szwecji oceniła, że kraj wchodzi w kryzys w relatywnie dobrej 

kondycji gospodarczej ze względu na najniższy dług publiczny od roku 1970. 
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➔ Czytaj więcej: https://www.government.se/government-policy/the-governments-work-in-

response-to-the-virus-responsible-for-covid-19/  

➔ https://www.government.se/press-releases/2020/03/crisis-package-for-small-enterprises-in-

sweden/  

➔ https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-sweden-budget/sweden-launches-

coronavirus-crisis-package-worth-more-than-30-billion-idUSKBN21311G  

➔ https://sifted.eu/articles/coronavirus-support-startups/  

 

  Źródło: Government.SE, Reuters, Sifted 

 

 

 

TURCJA 
 

 

„Ekonomiczna Tarcza Ochronna”:  pakiet ok. 20 propozycji działań finansowych przedstawiony przez 

prezydenta Turcji: wyzwania 

 

Pandemia Covid-19 stawia przed turecka gospodarką wyzwania m.in. w związku z: 

-  jej stosunkowo wysokimi zagranicznymi zobowiązanymi  finansowymi (64 mld. długów 

krótkoterminowych); 

- ograniczonymi rezerwami finansowymi (ok. 73.5 mld USD oraz 27.5 mld USD w złocie); 

- znacznym osłabieniem tureckiej liry (pomimo sprzedaży na rynku 30 mld USD); 

- wysoką inflacją (oficjalnie 12,5%, inne dane: 13,7%).  

 

Ubiegłoroczny efekt wzrostu gospodarczego na poziomie 6% jest konfrontowany z rzeczywistością 

rosnącej w Turcji pandemii (wg. danych na 23 marca tendencja rozwoju zakażeń w Turcji jest zbieżna 

z tempem jaki miał miejsce na początkowym stadium we Włoszech).  

Niestabilność tureckiej gospodarki charakteryzują rozbieżności w korygowanych obecnie ocenach 

wzrostu:  Moody’s przewiduje tempo na poziomie 2,2%, Fitch obniżył poziom wzrostu gospodarczego 

Turcji na koniec 2020 r. do poziomu 1,3% , inne dane (brytyjskie) wskazują nawet na poziom 0,6%. 

Minister finansów Albayrak, zięć prezydenta, zapowiada możliwość utrzymania 5 – 4 procentowego 

wzrostu gospodarczego Turcji.  

Decyzją Rady Pieniężnej Banku Centralnego (PKK) Stopa procentowa została obniżona o 100 punktów 

bazowych tj. po raz pierwszy od 3 lat do jednocyfrowego poziomu: 9,75% (wobec 24% w lipcu 2019 r.) 

Reakcja największych banków prywatnych i korporacyjnych (Ziraat Bank, Halkbank and Vakifbank, 

IsBank, Akbank, Ziraat Katilim i Vakif Katilim) na decyzje BC jest pozytywna.  W intencji twórców „Tarczy  

https://www.government.se/government-policy/the-governments-work-in-response-to-the-virus-responsible-for-covid-19/
https://www.government.se/government-policy/the-governments-work-in-response-to-the-virus-responsible-for-covid-19/
https://www.government.se/press-releases/2020/03/crisis-package-for-small-enterprises-in-sweden/
https://www.government.se/press-releases/2020/03/crisis-package-for-small-enterprises-in-sweden/
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-sweden-budget/sweden-launches-coronavirus-crisis-package-worth-more-than-30-billion-idUSKBN21311G
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-sweden-budget/sweden-launches-coronavirus-crisis-package-worth-more-than-30-billion-idUSKBN21311G
https://sifted.eu/articles/coronavirus-support-startups/
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Ochronnej” jest zapewnienie sektorowi bankowemu gwarancji obsługi 165 mld USD ich zobowiązań 

zagranicznych. W celu zapewnienia tanich kredytów dla sektora produkcyjnego swap walutowy (FX 

swap) został podwyższony, co umożliwia bankom udzielenie kredytów w tureckiej lirze.  

Zawieszone zostają na okres 6 miesięcy płatności VAT za okres najbliższych 3 miesięcy (kwiecień – 

czerwiec) oraz płatności na rzecz zobowiązań ubezpieczeniowych w sektorach handlu detalicznego, 

produkcji samochodów i pojazdów, przem. stalowego, logistyki i transportu, kin oraz teatrów, 

produkcji napojów, produkcji tekstylnej oraz sektora org. konferencji i wydarzeń masowych 

(społeczno-promocyjno-kulturalnych).  

Producenci samochodów w Turcji (Ford Otosan, Toyota, Honda, Mercedes-Benz i MAN) wstrzymali 

produkcję – 36 tys. pracowników jest urlopowanych.  Rodzime fabryki podległe głownie sektorowi 

obronnemu (Oyak, Renault, Tofas oraz Hyundai Assan) kontynuują produkcję.  

Sektor turystyczny sygnalizuje już obecnie poważne straty (jego udział w GDP w 2019 r. to 31 mld USD). 

Główne instytucje tego sektora wskazują na możliwość spadku dochodów do 7 mld USD. Do listopada 

br.  zawieszony zostanie podatek dla hoteli (accommodation tax). Udział podatku w biletach lotniczych 

na liniach wewnętrznych obniżony zostanie w okresie 3 miesięcy (od kwietnia) z 18% do 1%. Już 

obecnie uziemione jest ok. 85% floty państwowego przewoźnika THY. Pod znakiem zapytania stoją 

zobowiązania finansowe rządu tureckiego wobec wykonawców nowego portu lotniczego – Istanbul 

Airport. Rozpoczęta w tym roku, wstępnie oceniana na 22 miliardową inwestycję budowa 45 

kilometrowego Kanal Istanbul, jak na razie nie jest przedmiotem jakichkolwiek deklaracji rządu 

odnośnie jej przyszłości.  

Firmy w sektorze produkcji poddane efektowi powstrzymywania epidemii (np. płatne urlopy 

pracowników) skorzystają z możliwości odroczenia płatności kredytowych na 3 miesiące bez 

dodatkowych odsetek. Zwiększone zostaną także możliwości finansowania eksporterów: Fundusz 

Gwarancji Kredytowych zostanie zwiększony z 3,8 mld USD do 7,4  mld USD dla małych i średnich 

przedsiębiorstw. Niemniej jego zasoby (ok. 50 mld USD w 2018 r.) zostały w znacznym stopniu 

wykorzystanie na cele stabilizacji gospodarczej, w związku z politycznymi celami realizowanymi przez 

prezydenta Erdogana na rzecz łagodzenia efektów próby puczu, referendum konstytucyjnego, cyklu 

wyborów  w latach 2017/2018 r.) 

 

Osiągnięty już obecnie deficyt budżetowy na poziomie 5% (dewaluacja/osłabienie tureckiej liry, 

transfery socjalne) stanowi poważną barierę fiskalną dla pogłębionych działań ochronnych na rzecz 

ludności oraz 15 milionów zatrudnionych w sektorze usług (sektor ten to ok. 60% wkładu w GDP). 

Pakiet dotyczy głównie sfery produkcyjnej, natomiast nie zwiera istotnych społecznych mechanizmów 

ochrony dochodów ludności i wsparcia budżetów domowych.  Utrzymanie zatrudnienia poprzez 

odroczenie składek na ubezpieczanie społeczne oraz subsydiowanie zatrudnienia w niepełnym 

wymiarze czasu pracy to główne mechanizmy w tej sferze. Prezydent zapowiedział rozluźnienie 

rygorystycznego systemu pracy w niepełnym wymiarze czasu. 308 mln. USD przeznaczonych zostanie 

na pomoc najuboższym rodzinom . Najbardziej wrażliwej społecznie grupie – emerytom, podniesione  
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zostaną miesięczne uposażania do poziomu ok. 230 USD. Dodatkowe transfery (bonusy emerytalne) z 

okazji np. świat religijnych zostaną przyspieszone – wypłaty jeszcze w kwietniu (wobec planowych na 

maj). Poszerzona zostanie opieka domowa nad osobami powyżej 80 roku życia oraz materialne 

wsparcie (darmowe maseczki oraz turecka odmiana wody kolońskiej powszechnie używana w tym 

kraju do celów dezynfekcyjnych)  

 

Badania opinii publicznej: 

Z badań sondażowych przeprowadzonych na początku i w drugiej dekadzie marca wynika, iż: 

- 86%  pracowników sfery usług i handlu obawia się utraty pracy; 

- 46% przedsiębiorstw deklaruje posiadanie planów kryzysowych, niemniej 48% zatrudnionych w nich 

pracowników uważa, iż ich pracodawcy nie są przygotowani na rozwiązania kryzysowe.  

- w grupie przedsiębiorstw posiadających plany kryzysowe, 38% wskazało, iż nie jest przygotowane do 

wdrożenia zdalnej pracy. Natomiast w grupie przedsiębiorstw wskazujących iż mają trudności z 

przygotowaniem i wprowadzaniem planów kryzysowych odsetek wskazujących na brak rozwiązań 

przygotowania do zdalnej pracy wynosi 82%. 

 

Źródło: 

Bank Centralny Turcji (MBS.news), Industry and Business Association (TUSIAD), Dunya.com, 

Sabah.com.tr, Anadolu Ajansi, Al-Monitor.com, StratejiCo., ERA Araştırma, Ahaval.news, 

YetkinReport.com, Investing.com, Capital Econimics , Institute of International Finance (IIF) 

 

 

 

NIEMCY 
 

 

Początkowo niemieckie władze unikały zdecydowanej reakcji, trzymając się doktryny zrównoważonego 

budżetu, jednak wobec  coraz większego wpływu rozszerzającej się wewnętrznej epidemii coronavirusa 

na gospodarkę Niemiec  rząd RFN przygotował następujący program antykryzysowy - tzw. plan 

„ochronnej tarczy” (Schutzschild) dla zatrudnionych i firm. 

 

1/ Skrócenie czasu pracy - Pierwszym punktem  strategii rządu RFN  jest „praca w skróconym wymiarze” 

(Kurzarbeit, KA), dzięki któremu firmy doświadczające problemów mogą skrócić czas pracy 

pracowników i ograniczyć im wynagrodzenia, a różnicę w płacach netto pokrywa rząd. Program 

zakłada, że od kwietnia br. dostęp do KA będzie łatwiejszy. Będą mogły korzystać z niego np. firmy, w 

których redukcją czasu pracy dotknięte jest tylko 10% załogi. KA ma również objąć pracowników 

pracujących na podstawie kontraktów na czas określony. Dodatkowo koszty składek na ubezpieczenia  
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społeczne pracowników objętych programem przejmie Federalna Agencja Pracy (Bundesagentur für 

Arbeit, BfA). 

 

2/ Podatki-  Kolejny obszar działań rządu dotyczy obowiązków podatkowych, w szczególności 

odroczenia płatności danin, obniżenia zaliczek oraz zawieszenia postępowań egzekucyjnych do końca 

2020 r. Ma ono dotyczyć nie tylko podatków dochodowych, ale także danin pośrednich, jak podatek 

od energii, ubezpieczeniowy, obrotowy itd. 

 

3/ Plynność  finansowa .Trzecia  grupa instrumentów kryzysowych ma na celu ochronę płynności 

finansowej firm zagrożonych przez np. zatory płatnicze lub bankructwo kooperantów. Rząd zamierza 

rozbudować istniejące programy tanich kredytów i gwarancji oferowanych przez publiczny bank KfW 

(Kreditanstalt für Wiederaufbau) za pośrednictwem banków komercyjnych. Zaplanowano  na ten cel 

przeznaczyć 460 mld euro rezerw, które mogą być szybko powiększone o 93 mld euro. 

 

Pandemia COVID-19 niesie ze sobą ryzyko załamania gospodarczego w Niemczech. Rząd postanowił je 

zminimalizować, ogłaszając program wsparcia płynnościowego dla firm i ochrony zatrudnienia. 

Zwiększa on szanse na łagodniejszy przebieg kryzysu i szybsze odbicie w drugiej połowie roku. Decyzje 

rządu Angeli Merkel otwierają przy okazji trudną dyskusję o konieczności wspólnych działań fiskalnych 

w strefie euro. 

 

➔ Czytaj więcej: 

https://pism.pl/publications/Financial_Shield_Germanys_Actions__to_Face_the_PandemicF

uelled_Economic_Crisis  

 

Źródło: PISM 
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