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Nr 7/2020                         Warszawa, 2020-03-31 / wtorek 

 

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 

 

 

Realizujesz inwestycję ze wsparciem UE i masz 

problemy przez koronawirusa? Rozwiązaniem 

funduszowa specustawa 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowało projekt ustawy, o szczególnych 

rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 

w 2020 roku. Ustawa ma na celu ułatwienie w prowadzeniu i rozliczaniu inwestycji w nowej 

rzeczywistości oraz skierowanie pieniędzy unijnych na walkę z koronawirusem. Więcej na temat 

projektu ustawy oraz propozycjach wsparcia ze strony Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej  

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

 

 

Tarcza antykryzysowa: wsparcie dla 

przedsiębiorców 
Sejm przyjął specustawę, w której znalazł się pakiet rozwiązań dla firm będących w trudnej sytuacji w 

związku z epidemią koronawirusa, mający pomóc przedsiębiorcom przetrwać  tę trudną i dynamicznie 

zmieniającą się sytuację oraz uchronić pracowników przed utratą pracy. Ministerstwo Rodziny, Pracy i 

Polityki Społecznej przedstawia propozycje wsparcia dla przedsiębiorców, w tym także 

przedsiębiorców społecznych, które mają na celu zabezpieczyć miejsca pracy i dochody pracowników.  
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Czytaj więcej:  

➔ https://www.gov.pl/web/rodzina/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-dla-przedsiebiorcow 

➔ https://www.gov.pl/web/rodzina/liczne-ulatwienia-dla-najwiekszych-przedsiebiorstw-na-czas-

epidemi 

➔ https://www.gov.pl/web/rodzina/ochrona-srednich-przedsiebiorstw-i-miejsc-pracy-w-ramach-

pakietu-tarczy-antykryzysowej 

➔ https://www.gov.pl/web/rodzina/male-i-mikro-przedsiebiorstwa-w-czasie-epidemii-nie-zostana-

bez-pomocy 

 

 

Wsparcie EU dla MŚP 

 
Jak zostało wspomniane w poprzednich komunikatach dotyczących środków zaradczych w odniesieniu 

do Covid19 by wspierać MŚP Komisja Europejska w ramach Inicjatywy Inwestycyjnej w Odpowiedzi na 

Koronawirusa przekaże Państwom członkowskim 37 miliardów Euro. 

 

 Łącznie 8 miliardów pochodzić będzie z niewydatkowanych środków za rok 2019 z funduszy 

strukturalnych. Nowe środki pozwolą krajom członkowskim działać na rzecz osłabienia konsekwencji 

pandemii zamiast zwracać je do budżetu EU. Kolejne 29 miliardów zostanie wypłacone wcześniej z 

przydziałów, które byłyby należne pod koniec tego roku. 

 

Rada przyjęła dziś dwa akty ustawodawcze w celu szybkiego uwolnienia środków z budżetu UE na 

rozwiązanie kryzysu COVID-19.  

 

Jeden z tych aktów zmienia zasady dotyczące funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, a drugi zmienia 

zakres Funduszu Solidarności UE, tak aby obejmował sytuacje nadzwyczajne związane ze zdrowiem 

publicznym oprócz klęsk żywiołowych.  

 

Z uwagi na pilną sytuację oba akty ustawodawcze zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej 31 marca i wejdą w życie 1 kwietnia 2020 r.  

 

Źródło: EUROCHAMBRES 

 

https://www.gov.pl/web/rodzina/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-dla-przedsiebiorcow
https://www.gov.pl/web/rodzina/liczne-ulatwienia-dla-najwiekszych-przedsiebiorstw-na-czas-epidemi
https://www.gov.pl/web/rodzina/liczne-ulatwienia-dla-najwiekszych-przedsiebiorstw-na-czas-epidemi
https://www.gov.pl/web/rodzina/ochrona-srednich-przedsiebiorstw-i-miejsc-pracy-w-ramach-pakietu-tarczy-antykryzysowej
https://www.gov.pl/web/rodzina/ochrona-srednich-przedsiebiorstw-i-miejsc-pracy-w-ramach-pakietu-tarczy-antykryzysowej
https://www.gov.pl/web/rodzina/male-i-mikro-przedsiebiorstwa-w-czasie-epidemii-nie-zostana-bez-pomocy
https://www.gov.pl/web/rodzina/male-i-mikro-przedsiebiorstwa-w-czasie-epidemii-nie-zostana-bez-pomocy
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Porównanie rozwiązań wspierających  biznes  

i zmniejszających konsekwencje pandemii  

COVID-19 w poszczególnych krajach 

 
FRANCJA 

 
Zastosowane środki zaradcze 

Rząd FR planuje wprowadzenie poniższych środków, o większym niż wcześniej przewidywano zakresie: 

• 45 mld euro pomocy bezpośredniej; 

• 300 mld euro w formie gwarancji państwa odnośnie do pożyczek bankowych na rzecz 

przedsiębiorstw. 

Ww. 45 mld euro będzie przeznaczone na finansowanie przez państwo bezrobocia technicznego  

w przedsiębiorstwach, a także odroczenia płatności podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 

minimum w marcu, ewentualnie w kolejnych 2 m-cach. BLM zapowiedział, że jeżeli przedsiębiorstwo 

nie będzie w stanie po 3 m-cach zwrócić odroczonych płatności, to zostaną one anulowane, gdyż „nie 

chcemy upadłości firm”. Dodatkowo Min. Finansów poinformował o 1000 mld euro dostępnych w 

formie gwarancji bankowych na poziomie europejskim.  

 

Kolejny środek to utworzenie Funduszu Solidarności w wys. minimum 1 mld euro przeznaczonego dla 

mikroprzedsiębiorstw, najmniejszych przedsiębiorstw i niezależnych (małe sklepy, restauracje, teatry, 

rzemieślnicy itd.), które straciły 70% przychodów między marcem 2019 a marcem 2020, a ich 

przychody nie przekraczają miliona euro – również tych które po prostu musiały zamknąć działalność.  

 

 

Mechanizm pomocy ma mieć uproszczony charakter: przewiduje się comiesięczną ryczałtową płatność 

w wys. 1500 euro dla każdego przedsiębiorstwa spełniającego kryteria.  

Uruchomiona zostanie publiczna reasekuracja ryzyka związanego z ubezpieczeniem kredytów na 

ogólną kwotę w wys. 10 mld euro. Na wzór mechanizmu wprowadzonego podczas kryzysu 2008, 

obecny instrument ma na celu pomoc przedsiębiorstwom zarówno w przypadku zmniejszenia lub 

anulowania gwarancji kredytowych w wyniku pogorszenia sytuacji ekonomicznej niektórych 

przedsiębiorstw. W celu wsparcia eksporterów podwojone zostaną środki przeznaczone na 

reasekurację krótkoterminowych kredytów eksportowych do kwoty 2 mld euro, w ramach istniejącego  
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od 2018 instrumentu Cap Francexport. Instrument ten pozwala na objęcie ochroną komplementarnie 

w stosunku do ubezpieczenia prywatnego lub przejęcia w całości ochrony przez państwo. Dodatkowo 

zasięg instrumentu zostanie poszerzony o nowe rynki zagraniczne. 

 

Komisja Europejska zatwierdziła plan wsparcia dla firm - ogłosiła swoją pozytywną decyzję w sobotę 

21.03, tzn. niedługo po przyjęciu przez parlament nowelizacji ustawy budżetowej z 19 bm., która dała 

podstawy prawne dla głównych środków wsparcia gospodarki FR w celu ochrony pracowników  

i przedsiębiorstw. Zgoda KE obejmuje 3 rodzaje wsparcia na łączną kwotę 300 mld euro w celu 

zagwarantowania płynności finansowej przedsiębiorstw dotkniętych kryzysem.  

Decyzja Komisji Europejskiej została podjęta w obliczu nadzwyczajnych okoliczności związanych  

z pandemią koronawirusa oraz w ramach tymczasowych uregulowań dot. pomocy państwa w 

kontekście COVID-19, które KE przyjęła 19.03.2020. Tym samym FR znalazła się w pierwszej grupie 

państw UE (obok DK, DE, IT, PT), które najszybciej wystąpiły i dostały od Komisji Europejskiej zgodę na 

pomoc publiczną dla swoich przedsiębiorstw w związku z kryzysem wywołanym koronawirusem. 

 

25 bm. ministerstwo gospodarki i finansów podało informację o wdrożeniu kolejnych środków 

wsparcia, na łączną kwotę 4 mld euro, dla start-upów, które ze względu na ich model biznesowy oparty 

na kolejnych zbiórkach funduszy, szybkim wzroście, osiąganiu rentowności dopiero po kilku latach 

działalności oraz oferowaniu produktów i usług o charakterze wysoce innowacyjnym, stanowią sektor 

szczególnie wrażliwy na obecny kryzys. Rozwiązania dostarczane przez start-upy, np. w zakresie 

telekonsultacji medycznych, telepracy, nauczania on-line, pomagają wszystkim w walce z pandemią 

koronawirusa. Z uwagi na powyższe start-upy, obok środków skierowanych do wszystkich małych  

i średnich przedsiębiorstw, będą mogły dodatkowo skorzystać z poniższych środków: 

 

1)    Finansowanie pośrednie dot. okresów (bridges) między zbiórkami funduszy na łączną kwotę 80 

mln euro. Środki pochodzić będą z programu inwestycji przyszłości zarządzanego przez bank publiczny 

Bpifrance. Skorzystać z niego będą mogły te start-upy, które były w trakcie przeprowadzania zbiórki 

funduszy lub miały to zrobić w najbliższym czasie, a obecnie napotykają z tym problemy z uwagi na 

niedostępność środków venture capital. Finansowanie będzie miało formę obligacji, jego warunkiem  

będzie kofinansowanie ze strony inwestorów prywatnych, tak by łącznie osiągnąć kwotę co najmniej 

180 mln euro. 

2)     Pożyczki płynnościowe gwarantowane przez państwo, których wielkość uzależniona będzie od 

liczby zatrudnionych lub sumy rocznych przychodów. Pożyczki będą dystrybuowane przez banki 

prywatne oraz przez Bpifrance. Gwarancje będą pokrywać do 90% kwoty pożyczki i będą oferowane 

po obniżonej cenie. Łączna kwota gwarancji dla start-upów ma sięgnąć 2 mld euro jako część wsparcia 

państwowego w wys. 300 mld euro w formie gwarancji państwa dot. pożyczek bankowych na rzecz 

przedsiębiorstw. 
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3)    Przyśpieszenie refundacji ulg podatkowych z tytułu badań naukowych. Rząd przyznał prawo 

wszystkim przedsiębiorstwom do szybkiej ścieżki zwrotu podatku VAT oraz podatku od przedsiębiorstw  

 

(refundacja w ciągu kilku dni), natomiast start-upy jako MSP i/lub „młode przedsiębiorstwa 

innowacyjne” będą mogły też skorzystać z natychmiastowego zwrotu z tytułu ulg podatkowych na 

badania naukowe. W ten sposób przyśpieszone mają zostać płatności na łączną kwotę 1,5 mld euro. 

4)     Przyśpieszenie przekazania dopłat na innowacje w ramach programu inwestycji przyszłości. Chodzi 

o już przyznane, ale jeszcze nie przelane dopłaty. Bpifrance i Ademe przyśpieszą przekazanie dopłat na 

łączną kwotę 250 mln euro.  

 

Relacje gospodarcze z Polską 

W dalszym ciągu trudno na tym etapie oszacować statystycznie wpływ koronawirusa na relacje 

gospodarcze z Polską. Można oczekiwać jednak znacznego spadku obrotów handlowych oraz wymiany 

turystycznej. W krótkim okresie należy oczekiwać także anulowania większości, jak nie wszystkich 

większych i wymagających bezpośredniego kontaktu dwustronnych inicjatyw gospodarczych. W 

przypadku nasilenia się epidemii koronawirusa w Polsce lub przedłużającego się spadku popytu, 

wysoce prawdopodobne jest także zamykanie fabryk francuskich firm na terenie naszego kraju 

(podobne decyzje podjęte zostały już w przypadku fabryk na terenie FR). Nie jest jednak wykluczone, 

że jeżeli Polsce uda się skuteczniej niż we Francji opanować rozwój epidemii, staniemy się 

beneficjentem gospodarczym tej sytuacji, gdyż francuskie firmy (np. PSA) będą szukały wolnych mocy 

produkcyjnych. 

 

➔ Źródło: Ambasada RP w Paryżu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 
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NORWEGIA 

 
Zapowiedziane środki zaradcze 

W ramach dotychczasowych zmian prawnych, w tym przede wszystkim tzw. pakietu wspierającego 

norweski biznes (ułatwień i instrumentów wsparcia dla podmiotów prywatnych w NO w związku z 

kryzysem epidemiologicznym), przyjęto następujące rozwiązania: 

 

• obniżenie podatku płaconego przez pracodawcę o 4 pkt. procentowe przez okres dwóch miesięcy; 

• rekompensaty dla Urzędu ds. Pracy i Spraw Społecznych (NAV), gmin i służby zdrowia;  

• obniżenie stawek podatku VAT (transport pasażerski, działalność hotelowa, kultura i sport, parki 

rozrywki itp.) z 12 do 8 procent w okresie od 20.03.2020 r. do 31.10.2020 r.; 

• termin płatności podatku VAT - odroczony z 14.04 na 10.06.2020 r.; 

• termin płatności zaliczki podatkowej przez przedsiębiorstwa - przesunięty z 15.04 na 1.09.2020r.; 

• termin płatności składek pracodawców jest przesunięty z 15.05 na 15.08.2020 r. 

• Kasa Pożyczkowa wspierać będzie tymczasowo studentów, którzy stracili źródło dochodów;  

• rząd przedstawi propozycję czasowych redukcji opłat za przejazdy promami uzupełniającymi 

połączenia drogowe; 

• wypłata rekompensat za straty dochodów w sektorze kultury (300 mln NOK) i sportu (600 mln 

NOK);  

• 40 mln NOK miesięcznie na wsparcie linii lotniczej Widerøe na utrzymanie regionalnych połączeń 

lotniczych (dotyczy głównie rejsów w miejsca o ograniczonej dostępności komunikacyjnej, gdzie 

regularne połączenia są nieopłacalne – gł. w północnej Norwegii). 

 

Ministerstwo Finansów szacuje, że nowe środki będą kosztować 117 miliardów NOK z łącznej kwoty 

280 mld NOK przeznaczonych na walkę z konsekwencjami kryzys epidemiologicznego. Zgodne z 

zapowiedzią p. E. Solberg środki te przeznaczone będą przede wszystkim na przeciwdziałanie utracie 

dochodów oraz wsparcie poprawy płynności norweskich firm i gospodarstw domowych. Rząd szacuje, 

że norweska gospodarka mierzona jako PKB na kontynencie skurczy się o 1% w wyniku pandemii i 

wdrożonych środków. Minister finansów nie wyklucza możliwości odstąpienia od dotychczasowych 

zasad i wykorzystania zasobów finansowych zgromadzonych w funduszu ropy w większej skali, by 

wspierać gospodarkę w kryzysie. W związku z bardzo złą kondycją przewoźników, rząd NO zapowiedział 

przekazanie pakietu ratunkowego dla norweskiej branży lotniczej w wysokości 6 mld NOK. 
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Rząd NO przeznaczy 10-20 mld NOK miesięcznie na ratowanie biznesu - zaproponowano stworzenie 

systemu, polegającego na pokryciu części kosztów stałych ponoszonych przez norweskie firmy,  w 

związku ze znaczącym spadkiem obrotów spowodowanych  epidemia i wdrożonymi mechanizmami 

zapobiegawczymi. Ocenia się, że tysiące norweskich podmiotów doświadcza drastycznego spadku 

wpływów, jednocześnie ponosząc nadal zobowiązania finansowe związane z wynajmem, 

ubezpieczeniami i innymi kosztami, które nie znikną nawet w sytuacji, gdy firma zdecyduje się na 

redukcję etatów i ograniczenie działalności. Schemat został opracowany w ścisłej współpracy ze 

stowarzyszeniami biznesu oraz bankami. 

 

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

 
KANADA 

 
Parlament Kanady przyjął w środę pakiet pomocowy wart 107 mld CAD. Zawiera się w nim również 

bezpośrednia pomoc finansowa dla obywateli, którzy przez epidemię koronawirusa stracili pracę. 

Wyniesie 2 tys. CAD miesięcznie. Wnioskować o jej przyznanie można od pierwszego tygodnia kwietnia. 

Kwota będzie przeznaczona także na m.in. 1 mld CAD dla prowincji, 10 mld CAD na wsparcie dla 

zachowania płynności finansowej firm i 82 mld CAD przeznaczonych m.in. na uruchomienie linii 

kredytowych, dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, zasiłki dla przebywających na 

kwarantannie, gwarancje kredytowe itp. Dodatkowe wypłaty dla ludności wprowadzają też 

poszczególne prowincje, np. Quebec. Niektóre miasta – jak Toronto – odraczają terminy płatności 

podatków od nieruchomości. 

 

Kryzys odczuwa sektor surowców energetycznych, dla którego rząd szykuje pakiet pomocowy w wys. 

15 mld CAD jako wsparcie dla przemysłu naftowo-gazowego w Albercie. W praktyce będzie to 

kredytowanie oraz na finansowanie miejsc pracy dla pracowników zwalnianych przez firmy 

wydobywcze. Kanadyjscy producenci – głównie z Alberty – ucierpieli w związku ze sporami o rozmiary 

wydobycia, jakie wyniknęły między Arabią Saudyjską a Rosją. Międzynarodowy Fundusz Walutowy w 

maju ub.r. podał, że w latach 2015-2016 subsydia dla sektora naftowo-gazowego w Kanadzie - tak 

podatkowe, jak polegające np. na nieobciążaniu opłatami środowiskowymi - sięgnęły 43 mld USD. 

 

W nocy z wtorku na środę wszystkie firmy w Ontario i Quebecu, które nie są niezbędne, muszą zawiesić 

działalność w związku ze stanem wyjątkowym wprowadzonym przez rządy tych kanadyjskich prowincji. 

Za niezbędne uznano m.in. sklepy z alkoholem., co wśród społeczeństwa wywołało liczne spory. W tych  
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dwóch najludniejszych prowincjach liczącej 38 mln mieszkańców Kanady (Ontario – 14,5 mln, Quebec 

– prawie 8,5 mln) różnie np. patrzono na działalność budowlaną. W Quebecu od środy nakazano 

zamknięcie wszystkich budów, w Ontario – nie. Obie prowincje zgodnie jednak stwierdziły, że 

pozostawienie otwartych sklepów z alkoholem jest niezbędne. 

 

Kanada nie zgodziła się na propozycję USA polegającą na rozmieszczeniu żołnierzy wzdłuż granicy, co 

w zamyśle miałoby pomóc w zwalczaniu wirusa. Rząd kanady stwierdził, że jest to działanie 

niepotrzebne i szkodliwe dla wzajemnych relacji na linii USA – Kanada. Kanada nie przyjmuje już 

imigrantów przybywających z USA pieszo, przez "zieloną granicę" - osoby takie są odsyłane do USA. 

Waszyngton chce odsyłać takich imigrantów do ich krajów pochodzenia. Planowane jest zamknięcie 

granicy pomiędzy Kanadą i USA. W poniedziałek Kanada zablokowała możliwość wjazdu na swoje 

terytorium osobom bez kanadyjskiego obywatelstwa lub prawa stałego pobytu. Jedynymi wyjątkami 

są dyplomaci, załogi samolotów, bezpośredni członkowie rodzin Kanadyjczyków oraz do chwili 

zamknięcia granic osoby z paszportem USA. 

 

Źródła: 

➔ https://www.dhs.gov/news/2020/03/23/fact-sheet-dhs-measures-border-limit-further-spread-

coronavirus  

➔ https://www.rp.pl/Koronawirus-SARS-CoV-2/200329327-Kanada-nie-chce-rozmieszczac-wojska-

na-granicy-z-USA.html  

➔ https://www.nytimes.com/reuters/2020/03/26/us/26reuters-health-coronavirus-canada-

factbox.html  

 

https://www.dhs.gov/news/2020/03/23/fact-sheet-dhs-measures-border-limit-further-spread-coronavirus
https://www.dhs.gov/news/2020/03/23/fact-sheet-dhs-measures-border-limit-further-spread-coronavirus
https://www.rp.pl/Koronawirus-SARS-CoV-2/200329327-Kanada-nie-chce-rozmieszczac-wojska-na-granicy-z-USA.html
https://www.rp.pl/Koronawirus-SARS-CoV-2/200329327-Kanada-nie-chce-rozmieszczac-wojska-na-granicy-z-USA.html
https://www.nytimes.com/reuters/2020/03/26/us/26reuters-health-coronavirus-canada-factbox.html
https://www.nytimes.com/reuters/2020/03/26/us/26reuters-health-coronavirus-canada-factbox.html

