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Nr 6/2020                         Warszawa, 2020-03-30 / poniedziałek 

 

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 

 

 

Agregator możliwości eksportowych 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uruchomiło na swojej stronie zakładkę „Możliwości 

eksportowe”. W tym miejscu, na podstawie sygnałów od polskich placówek dyplomatycznych, MRiRW 

będzie informować o nowych możliwościach eksportu polskich produktów rolno-spożywczych na rynki 

zagraniczne oraz podawać dane  kontaktowe, pod którymi będzie można uzyskać szczegółowe 

informacje. Obecnie swoje zapotrzebowanie      w tym zakresie wskazały Indonezja i Singapur. Czytaj 

więcej: 

➔ https://www.gov.pl/web/rolnictwo/mozliwosci-eksportowe3  

➔ https://www.gov.pl/web/rolnictwo/indonezja  

➔ https://www.gov.pl/web/rolnictwo/singapur  

 

 

List Prezesa EUROCHAMBRES 
30 marca 2020 Prezes zrzeszenia europejskich izb gospodarczych (EUROCHAMBRES), Christoph Leitl, 

wystosował pismo do jego członków. Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią pod poniższym 

adresem. 

➔ Więcej informacji https://mailchi.mp/c66a0f3c97f5/presidents-message-

30032020?e=cc1c17f23a 
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Porównanie rozwiązań wspierających  biznes  

i zmniejszających konsekwencje pandemii  

COVID-19 w poszczególnych krajach 
 

Czechy 
 

Rząd czeski już 9 marca zatwierdził krajowy program pożyczki COVID, przygotowany 

przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu (MIT) oraz Czesko-Morawski Bank Gwarancji i 

Rozwoju (ČMZRB). Ma on na celu ułatwienie dostępu do finansowania operacyjnego 

małym i średnim przedsiębiorstwom, których działalność gospodarcza jest ograniczona z powodu 

zakażenia koronawirusem i powiązanych środków zapobiegawczych. 

 

Program pożyczek COVID zapewnia wsparcie dla MŚP w postaci pożyczek miękkich w wysokości od 500 

000 CZK do 15 mln CZK przy zerowej stopie procentowej. Pożyczki są udzielane do 90% wydatków 

kwalifikowalnych, z możliwością odroczenia spłaty na okres do 12 miesięcy. Pożyczka może być 

wykorzystana na przykład na nabycie małych aktywów materialnych lub niematerialnych, nabycie i 

finansowanie zapasów lub na inne oraz na wydatki operacyjne. Nie ma żadnych opłat związanych z 

przetwarzaniem i udzielaniem pożyczki lub jej możliwej wcześniejszej spłaty. Wnioski można składać w 

oddziałach ČMZRB od 1 kwietnia 2020 r. 

 

➔ https://www.mpo.cz/en/guidepost/for-the-media/press-releases/interest-free-funding-for-

entrepreneurs-affected-by-coronavirus-infection-has-been-approved-by-the-government--

253418/ 

 

Chcąc zapobiec zwolnieniom państwo dopłaci od 50 do 80% wysokości wynagrodzeń pracowników 

czeskich firm, które nie mogą normalnie funkcjonować, bo przynajmniej 30% załogi znalazło się na 

kwarantannie lub pod opieką medyczną. Pomoc skierowana będzie także do pracowników firm, które 

musiały ograniczyć produkcję z powodu na przykład braku surowców lub w przypadku przerwy w 

produkcji spowodowanej spadkiem popytu. 

  

https://www.mpo.cz/en/guidepost/for-the-media/press-releases/interest-free-funding-for-entrepreneurs-affected-by-coronavirus-infection-has-been-approved-by-the-government--253418/
https://www.mpo.cz/en/guidepost/for-the-media/press-releases/interest-free-funding-for-entrepreneurs-affected-by-coronavirus-infection-has-been-approved-by-the-government--253418/
https://www.mpo.cz/en/guidepost/for-the-media/press-releases/interest-free-funding-for-entrepreneurs-affected-by-coronavirus-infection-has-been-approved-by-the-government--253418/
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23 marca ogłoszony został program o nazwie Technology COVID 19. Rząd czeski wspierać będzie 

działania biznesowe ukierunkowane na produkcję wyrobów medycznych, w szczególności projekty 

będące bezpośrednio związane z walką z dalszym rozprzestrzenianiem się koronawirusa poprzez zakup 

nowego sprzętu i sprzętu technologicznego. Mali i średni przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o 

wsparcie w wysokości do 20 milionów CZK.  

 

➔ https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/mpo-podporuje-ceske-firmy-v-

boji-s-covid-19--schvaleny-nove-programy--253656/ 

 

Rząd czeski przygotował także szereg innych środków antykryzysowych, aby wesprzeć pracodawców, 

rolników i osoby prowadzące działalność na własny rachunek.  

W związku z działaniami podjętymi w celu pomocy czeskiej gospodarce i pracownikom znowelizowano 

ustawę budżetową   

 

➔ (https://www.mfcr.cz/en/aktualne/tiskove-zpravy/2020/vlada-schvalila-novelu-zakona-o-

statnim-37959 ) 

 

Dla osób prowadzących działalność na własny rachunek wprowadzono półroczną abolicję dot. 

obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne i emerytalnych  

 

➔ https://www.mpsv.cz/web/cz/-/stat-zrejme-odpusti-zivnostnikum-cast-povinneho-

duchodoveho-pojisteni-schvalila-to-vlada  

 

Dla rolników umożliwiono na przykład odroczenie spłaty pożyczek komercyjnych udzielanych przez 

Fundusz Wsparcia i Gwarancji Rolnych i Leśnych lub zapewnienie gwarantowanego wsparcia na 

finansowanie operacyjne.  

 

➔ http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2020_ministr-toman-musime-

udrzet-chod.html 

 

Z kolei Zarząd Narodowego Banku Czech na posiedzeniu w dniu 26 marca obniżył dwutygodniową 

stopę repo o 75 punktów bazowych do 1,00%. Jednocześnie obniżył stopę lombardową do 2,00%,  

a stopę dyskontową do 0,05%. Nowe poziomy stóp procentowych wchodzą w życie z dniem 27 marca 

2020 r.  Zarząd Banku przyjął również dodatkowe środki w celu ustabilizowania gospodarki krajowej.  

 

➔ https://www.cnb.cz/en/cnb-news/press-releases/CNB-cuts-interest-rates-and-adopts-additional-

measures/ 

 

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/mpo-podporuje-ceske-firmy-v-boji-s-covid-19--schvaleny-nove-programy--253656/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/mpo-podporuje-ceske-firmy-v-boji-s-covid-19--schvaleny-nove-programy--253656/
https://www.mfcr.cz/en/aktualne/tiskove-zpravy/2020/vlada-schvalila-novelu-zakona-o-statnim-37959
https://www.mfcr.cz/en/aktualne/tiskove-zpravy/2020/vlada-schvalila-novelu-zakona-o-statnim-37959
https://www.mpsv.cz/web/cz/-/stat-zrejme-odpusti-zivnostnikum-cast-povinneho-duchodoveho-pojisteni-schvalila-to-vlada
https://www.mpsv.cz/web/cz/-/stat-zrejme-odpusti-zivnostnikum-cast-povinneho-duchodoveho-pojisteni-schvalila-to-vlada
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Aktualne informacje o działaniach czeskiego rządu na rzecz biznesu można znaleźć na stronie 

internetowej Ministerstwa Przemysłu i Handlu Republiki Czeskiej  

➔ www.mpo.cz 

 

 

Wielka Brytania 
 

Coraz więcej sektorów gospodarki UK sygnalizuje problemy z płynnością finansową. 

Zdaniem brytyjskiego biznesu, dotychczasowe 7 mld GBP ogłoszonych przez rząd UK  

w nowym budżecie na wsparcie w związku z koronawirusem będzie zdecydowanie 

niewystarczające, żeby złagodzić negatywny wpływ koronawirusa na kondycję finansową 

przedsiębiorstw. Na pierwszy plan wysuwa się w tym kontekście sektor transportowy. Stowarzyszenie 

brytyjskich linii lotniczych AirlinesUK już wystosowało prośbę do rządu o pomoc finansową w wysokości 

co najmniej 7,5 mld GBP. 

 

Zastosowane środki zaradcze  

• zapewnienie 330 mld GBP (ok. 15% PKB) w formie gwarantowanych przez rząd pożyczek dla 

przedsiębiorstw, z możliwością podwyższenia tej sumy w razie konieczności; 

• w odniesieniu do mniejszych firm, zapewnienie płynności finansowej poprzez udzielanie 

nieoprocentowanych przez pierwsze 6 miesięcy pożyczek do wysokości 5 mln GBP w związku 

z przerwą w działalności (Business Interruption Loan Scheme); 

• w odniesieniu do wszystkich przedsiębiorstw sektora detalicznego, hotelarskiego  

i rozrywkowego: zawieszenie pobierania w bieżącym roku tzw. business rate, czyli podatku od 

nieruchomości przeznaczonej na cele gospodarcze; 

• w odniesieniu do wybranych przedsiębiorstw sektora detalicznego, hotelarskiego  

i rozrywkowego: możliwość otrzymania bezpośredniego wsparcia finansowego w wysokości 

do 25 tys. GBP;  

• dotacje o wartości do 10 tys. GBP dla ok. 700 tys. najmniejszych przedsiębiorstw; 

• specjalny program pomocowy dla linii lotniczych, którego szczegóły mają zostać przedstawione 

jeszcze w tym tygodniu. 

 

Działania podjął także Bank Centralny Anglii (Bank of England - BoE), który wydał w ubiegłym tygodniu 

niespodziewaną decyzję o obniżce stóp procentowych z 0,75% do 0,25%.   

  

http://www.mpo.cz/
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Brytyjski minister finansów (kanclerz skarbu) Rishi Sunak ogłosił w piątek, 20 marca pakiet wsparcia 

mający na celu ochronę pensji pracowników oraz milionów miejsc pracy. Rząd gwarantuje wypłatę 

pensji pracownikom w wysokości do 80 % ich zarobków (jednak nie więcej niż 2500 GBP) o ile są oni 

niezdolni do pracy z powodu koronawirusa. Program wsparcia dotyczyłby okresu 3 miesięcznego, licząc 

od początku marca, przy czym minister Sunak nie wykluczył przedłużenia go, o ile byłaby taka 

konieczność. Dzięki temu pracownicy będą w stanie utrzymać pracę nawet jeśli pracodawców nie 

będzie na to stać. Jest to rozwiązanie podobne do tego zastosowanego np. w Danii, gdzie władze 

zagwarantowały wsparcie 75% wynagrodzeń, jeśli firmy nie zwolnią pracowników. 

 

Już sama zapowiedź większej pomocy państwa dla firm została dobrze przyjęta przez rynek: 

spowodowała wzrost kursów akcji na londyńskiej giełdzie: indeks FTSE 100 i FTSE 250 wzrosły  

w pewnym momencie o ok. 5%. Brytyjski funt umocnił się o 3,3% do dolara (do 1,18 USD) w stosunku 

do odnotowanego w tym tygodniu poziomu najniższego od 35 lat. Równocześnie premier Boris 

Johnson wzywa przedsiębiorców do niezwalniania pracowników, wskazując, że w przyszłości będą oni 

potrzebni do funkcjonowania firm.  

 

Mimo tak radykalnych i bezprecedensowych kroków podczas rozmów ministra finansów  

z przedstawicielami grup biznesowych i związków zawodowych uzgodniono, że są to działania 

niewystarczające i należy zrobić więcej, aby chronić teraz miejsca pracy pracowników. 

 

➔ Źródło: Ambasada RP w Londynie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 


