
 

 

GOSPODARKA W CZASACH EPIDEMII 

Raport THINKTANK i Partnerów 

 

 

Nie ma wątpliwość: skutki pandemii koronawirusa wstrząsną globalną 

gospodarką bardziej niż kryzys 2008. Jak dalece – zależy od czasu trwania 

epidemii. Rządy niemal wszystkich państw szykują się do pomocy swoim 

przedsiębiorcom i pracownikom. Polski pakiet pomocowy, czyli "tarcza 

antykryzysowa", ma być przyjęty przez Sejm w piątek, ale  cały czas ustalane są 

szczegóły. 

THINKTANK prezentuje poniżej własny przegląd pakietów pomocowych w 

wybranych krajach, a w załącznikach opracowania naszych Partnerów: 

A. Tabelaryczny przegląd działań planowanych przez polski rząd – 

przygotowany przez Agencję OneMulti 

B. Drogowskazy dla biznesu w dobie pandemii. Mapa obszarów prawnych i 

biznesowych – opracowanie Kancelarii DZP.  

Współpracująca z nami stale Fundacja Centrum Stosunków Międzynarodowych 

również na bieżąco monitoruje wydarzenia gospodarcze na świecie, a swoje 

komentarze zamieszcza na stronie https://csm.org.pl/    

Zapraszamy do lektury 

 

Warszawa, 25 marca 2020 r.  

https://csm.org.pl/


 

 

DZIAŁANIA OSŁONOWE I STYMULUJĄCE GOSPODARKI W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ KORONAWIRSUA 

W POLSCE I WYBRANYCH KRAJACH UE ORAZ W  USA I WLK. BRYTANII 

Przegląd z 25 marca 20120 r. 

Opracowanie: Zbigniew Gajewski, Partner w THINKTANK 

 

Zestawienie planów pomocowych dla gospodarek w wybranych krajach  

KRAJ BUDŻET PAŃSTWA  

NA 2020 ROK 

(wydatki) 

DEKLAROWANA 

WARTOŚĆ PAKIETU 

DLA GOSPODARKI* 

PAKIET VS BUDŻET  

w % 

Polska  100 mld Euro  48,7 mld Euro 49 

Niemcy 363 mld Euro 750 mld Euro 207 

Włochy 95 mld Euro 25 mld Euro 26 

Francja 230, 5 mld Euro 345 mld Euro 150 

Hiszpania 130 mld Euro 200 mld Euro 154 

USA 4,7 bln USD 2 bln USD 43 

Wlk. Brytania  928 mld funtów (kw. 

2020 – marzec 2021) 

350 mld funtów 38 

Źródło: opracowanie własne 

*Na wartość pakietu składają się realne środki pomocowe oraz na ogół znacznie większe gwarancje rządowe dla kredytów 

udzielanych firmom. Szczegóły w opisach pakietów poniżej  

 

Generalne wnioski 

1. Wpływ koronawirsua na gospodarki wszystkich krajów rozwiniętych jest na razie trudny do 

jednoznacznego oszacowania. Większość prognoz wskazuje, że niemal pewny jest kryzys 



gospodarczy głębszy niż ten z roku 2008. Ten scenariusz może być łagodniejszy, jeśli epidemia 

zostanie opanowana w 2-3 miesiące. 

 

2. Epidemia uruchomiła silne społeczne emocje, głównie strach, czemu próbują przeciwstawiać 

się rządy w niemal każdym państwie. Elementem strategii uspokajania obywateli są hojne 

pakiety osłonowe dla gospodarki: Francja – 345 mld Euro, Niemcy – 750 mld Euro, USA – 2 

biliony USD, Polska – 212 mld PLN. W rzeczywistości na razie nie planuje się uruchamiać aż 

tak wielkich kwot. Zaplanowana realna pomoc jest znacznie mniejsza. Większość tych kwot to 

pakiety na ogół preferencyjnych, ale zwrotnych pożyczek lub gwarancji państwa dla pożyczek 

udzielanych firmom przez banki.  

 

3. Polski pakiet z ekonomicznego punktu widzenia jest na razie trudny do oceny, bo nie przybrał 

ostatecznego kształtu ujętego w regulacje. Wygląda raczej na to, że on również składa się w 

większości z gwarancji państwa, a  bezpośrednia pomoc finansową dla firm i pracowników to 

kwoty rządu kilkudziesięciu miliardów złotych.  

 

4. Ze względu na nieprzejrzystość omawianych tu pakietów ich rzetelne porównanie nie jest 

dziś możliwe. THINKTANK będzie śledził rozwój sytuacji i przedstawi dokładniejsze 

porównanie, kiedy tylko znane będą szczegóły działań osłonowych poszczególnych państw.  

 

POLSKA  

Ogłoszenie pakietu: 18 marca 2020; obecnie trwają konsultacje i prace legislacyjne.  

Rząd przeznaczy ok. 212 mld zł na tak zwaną tarczę antykryzysową, która składa się z pięciu 

filarów.  Jak zapewniali prezydent i premier, program wkrótce będzie przełożony na teksty projektów 

ustaw. Mają być gotowe jeszcze w tym tygodniu. 

Pierwszy filar: działania osłonowe na rynku pracy 

Państwo i przedsiębiorca w kryzysie będą finansowali po 40 proc. wynagrodzeń pracownika do 

wysokości średniej pensji. Pomoc będzie kierowana do zatrudnionych w firmach, które spełnią 

określone kryteria (chodzi o spadek obrotów lub zysku). Osoby pracujące na umowy cywilnoprawne i 

te na samozatrudnieniu mogą liczyć na wypłatę do 80 proc. minimalnego wynagrodzenia. 

Wg minister rozwoju Jadwigi Emilewicz z dopłat skorzystać może 2,2 mln osób i będzie to kosztowało 

9 mld zł. 

Jeśli szkoły będą zamknięte przez kolejne dwa tygodnie, zasiłki dla rodziców dzieci, które nie 

uczęszczają do zamkniętych szkół, przedszkoli i żłobków, będą przedłużane o kolejne dwa tygodnie. 

Rząd rozważy wtedy także wprowadzenie zasiłków dla dzieci w wieku 8-14 lat.  

Drugi filar: pomoc dla przedsiębiorców 



Nisko oprocentowane kredyty, przedłużenie kredytów obrotowych oraz pomoc państwa w spłatach 

rat leasingowych. Rząd przewiduje przesunięcie płatności składek na ZUS i innych zobowiązań. Nie 

będą egzekwowane kary umowne dla przedsiębiorstw. 

Mają być prowadzone także rozmowy o odroczeniu opłat za dostawę prądu i gazu. 

W pakiecie znajdzie się też odroczenie płatności składek ZUS do czerwca. Później, jeśli ktoś będzie 

wnioskował, zapłata będzie możliwa w ratach, nie będzie opłaty prolongacyjnej.  

Premier zapowiedział także możliwość odliczenia poniesionej straty (jeśli przychody spadną o co 

najmniej połowę) w tym roku w rozliczeniu w roku przyszłym (chodzi o podatek CIT). 

Firmom zatrudniającym do 9 osób rząd zaoferuje mikropożyczki do 5 tys. zł. 

Sektor transportowy może liczyć na przejęcie płatności rat leasingu operacyjnego, a firmy 

wycieczkowe dostaną więcej czasu na zwrócenie pieniędzy za usługi, których nie dostarczono (180 

dni zamiast 30).  

Trzeci filar: pomoc dla służby zdrowia 

Wsparcie finansowe - 7,5 mld zł - zostanie przekazane na zakup sprzętu, materiałów medycznych i 

ochronnych. 

Czwarty filar: bezpieczeństwo systemu finansowego 

Tu pewne działania już zostały wykonane - obniżono stopy procentowe i stopę rezerwy 

obowiązkowej, którą banki muszą lokować w NBP. W ten sposób w ich dyspozycji zostaje nawet 42 

mld zł. 

NBP ma zapewnić płynność systemowi finansowemu. Służyć temu będą operacje repo dostarczające 

bankom gotówki i skup obligacji od banków. Te dwie operacje będą w najbliższym czasie bardzo 

nasilone. Prezes NBP zapewnia, że bank ma to wystarczające ilości gotówki. 

Piąty filar: inwestycje publiczne 

Zostanie na nie przekazane 30 mld zł. Pieniądze pójdą między innymi na drogi, cyfryzację, 

infrastrukturę i energetykę, niezależnie od pieniędzy z Unii Europejskiej. Jest to pośrednia firma 

wsparcia gospodarki, bo zadania te będą wykonywać firmy publiczne i prywatne.  

Opinie ekspertów i organizacji przedsiębiorców 

Rząd ogłaszając pakiet podał, że 212 mld zł zbierze sprzedając papiery skarbowe, co dla większości 

społeczeństwa nic nie znaczy. W rzeczywistości rząd powiększy i tak już ogromny dług publiczny, 

http://wyborcza.pl/7,75398,24262153,afera-knf-sad-odrzucil-wszystkie-wnioski-nbp-o-usuniecie-artykulow.html#anchorLink


który zostawi swoim następcom i kolejnym pokoleniom. W dodatku dodruk pustego pieniądza grozi 

znacznym wzrostem inflacji, o wiele większym niż obecna.  

Wg Konfederacji Lewiatan w pakiecie zabrakło  wielu rozwiązań, które są oczekiwane tu i teraz, żeby 

firmy mogły w ogóle funkcjonować: 

 zawieszenie terminów procesowych, 

 zawieszenie obowiązku badań lekarskich dla pracowników, skoro nie działa medycyna pracy, 

 przedłużenie oświadczeń o zatrudnieniu cudzoziemców, 

 uwolnienie środków z kont split payment VAT, 

 odsunięcie podatków sankcyjnych, 

 zabezpieczenie przed odpowiedzialnością za niezrealizowanie umów. 

 brakuje też realnych rozwiązań dających wsparcie firmom z branż, które już dziś znalazły się 
na granicy upadłości; gwarancje i wakacje kredytowe nie wystarczą. 

Pracodawcy RP oczekują zawieszenia nie na 3, a na 6 miesięcy obowiązku zapłaty składek ZUS, PIT i 

CIT. To pozwoliłoby utrzymać firmom płynność finansową.  

Związkowcy z OPZZ oczekują odroczeniu wprowadzania PPK w mniejszych firmach, co wymaga 3,5 

proc. składki odprowadzanej i od firm i z pensji pracowników. Zabrakło im w tym pakiecie 

podwyższenia zasiłku dla bezrobotnych. Dziś to niecałe 800 zł netto, podczas gdy minimum socjalne 

to 1 tys zł. 

Do poszczególnych rozwiązań Tarczy krytycznie odnosi się też NSZZ Solidarność. Związek uważa, że 

kwota dofinansowania w okresie przestoju ekonomicznego oraz kwota dofinansowania do 

wynagrodzeń w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy przez trzy miesiące przy obecnym stanie 

Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (750 mln zł) wystarczy dla  141 400 

pracowników i domaga się dofinansowania funduszu. 

 

NIEMCY 

Rząd ogłosił 13 marca, że przewiduje wsparcie gospodarki na kwotę 750 mld Euro (w 2008 było to 

500 mld Euro).  



W ramach tej kwoty na bezpośrednie wsparcie przedsiębiorców ma pójść ok. 156 mld Euro, 100 mld 

euro przeznaczono na rządowy fundusz stabilizacji gospodarki, który będzie mógł obejmować 

bezpośrednio akcje i udziały spółek, co w praktyce oznaczać będzie częściową nacjonalizację 

gospodarki. Fundusz stabilizacji gospodarki otrzyma 400 mld Euro na przyznawanie rządowych 

gwarancji dla kredytów zaciąganych przez przedsiębiorstwa.  

Rząd w Berlinie porozumiał się w sprawie obszernego pakietu służącego złagodzeniu skutków kryzysu 

wywołanego koronawirusem. Chodzi m.in. o ograniczenie przeszkód w pobieraniu wynagrodzenia za 

pracę w skróconym wymiarze godzin. Pracodawcy mają (inaczej niż dotychczas) otrzymywać pełny 

zwrot składek na ubezpieczenie społeczne za utracone godziny pracy.  

W ub. piątek niemiecki parlament w ekspresowym tempie uchwalił nowelizację ustawy o pracy w 

skróconym wymiarze godzin. Ustawa ta umożliwia dotowanie płac przez urząd pracy. W ten sposób 

pracownicy firm mają być chronieni przed zwolnieniami. Nowelizacja ułatwia firmom korzystanie z 

tych możliwości. 

Firma, która nie będzie miała zleceń, będzie mogła zmniejszyć wymiar pracy przynajmniej 10% załogi, 

a Federalna Agencja Pracy wypłaci pracownikom 60% utraconej płacy netto. Państwo w takim 

wypadku przejmie też zobowiązania zapłaty składek socjalnych od obniżonej części pensji. Ponadto 

rząd RFN wprowadzi ograniczone ułatwienia podatkowe (obniżenie podatku od zysków z zagranicy z 

25% do prawdopodobnie 15%, możliwość odpisania od podatków tzw. cyfrowych dóbr 

gospodarczych, możliwość wyboru formy opodatkowania przez spółki osobowe 

Koalicja rządowa CDU/CSU i SPD chce ponadto przeznaczyć dodatkowe miliardy na pakiet 

inwestycyjny. Inwestycje federalne w latach 2021-2024 mają wzrosnąć co roku o 3,1 mld euro, by 

poszerzyć w ten sposób uzgodnione ścieżki inwestycyjne i nowe priorytety w wysokości 12,4 mld 

Euro.  

 

WŁOCHY 

Rząd Włoch przeznaczył 25 miliardów euro na walkę z koronawirusem i skutkami epidemii – dekret 

w tej sprawie ogłoszono w nocy 17 marca. . 

10 mld euro przeznaczono na pomoc dla firm i pracowników, a 3 mld na służbę zdrowia i Obronę 

Cywilną. 85 mln euro wyasygnowano na wsparcie trwającego w całym kraju nauczania na odległość w 

tygodniach zamknięcia szkół wszystkich szczebli. 

Płatności podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne dokonywane przez firmy i osoby 

samozatrudnione, których dochód jest mniejszy niż dwa miliony euro rocznie, mogą zostać 

odroczone lub rozłożone na raty. Podobna sytuacja dotyczy firm z sektorów najbardziej dotkniętych 

przez pandemię koronawirusa takich jak m.in. transport, hotelarstwo i gastronomia. 

https://www.dw.com/pl/16-mln-w%C5%82och%C3%B3w-obj%C4%99tych-kwarantann%C4%85-w-niemczech-minister-zdrowia-liczy-si%C4%99-z-ograniczeniami-w-%C5%BCyciu-publicznym/a-52682907
https://www.dw.com/pl/16-mln-w%C5%82och%C3%B3w-obj%C4%99tych-kwarantann%C4%85-w-niemczech-minister-zdrowia-liczy-si%C4%99-z-ograniczeniami-w-%C5%BCyciu-publicznym/a-52682907


 

Przez kolejne dwa miesiące wystąpią ograniczenia w sferze polityki zatrudnienia prowadzonej przez 

firmy. Nie będą one mogły zwolnić pracowników. 

 

Od 5 marca z powodu zamknięcia szkół pracownicy sektora prywatnego i samozatrudnieni mają 

prawo do 15-dniowego urlopu rodzicielskiego. Dotyczy to rodziców dzieci do 12. roku życia. 

Alternatywą jest voucher w wysokości do 600 euro na skorzystanie z usług opiekunki. Dla 

pracowników służby zdrowia ta kwota może wynieść do 1000 euro. 

 

Zostanie utworzony fundusz w wysokości 500 milionów euro (2 miliardy 250 milionów złotych) na 

wsparcie sektora lotniczego. 

 

Utworzony zostanie specjalny fundusz z początkowym budżetem w wysokości 150 milionów euro na 

pozostałe miesiące bieżącego roku. Ma on wzmocnić instytucjonalne mechanizmy działające na rzecz 

promocji Włoch oraz włoskich produktów eksportowanych w wielu krajach świata. 

 

FRANCJA 

16 marca prezydent Emmanuel Macron zapowiedział, że rząd przeznaczy 45 mld Euro na 

bezpośrednie wsparcie gospodarki, a ponadto zagwarantuje pożyczki o wartości 300 miliardów 

euro, aby pomóc firmom przetrwać kryzys związany z koronawirusem.  

Rząd ma wkrótce przedstawić projekt nowelizacji ustawy budżetowej, w którym wpisze "jako 

prognozę wzrostu na 2020 rok -1 proc., czyli wzrost ujemny".  

Tego dnia Bruno Le Maire, minister gospodarki i finansów zapowiedział natychmiastowe 

uruchomienie puli 45 mld euro w ramach środków kryzysowych dla krajowych firm, aby ograniczyć 

wpływ koronawirusa na gospodarkę.  

Duża część z tej kwoty to odroczenie wszystkich płatności podatkowych i kosztów wynagrodzeń, 

które firmy miały zapłacić w tym miesiącu, oraz anulowanie takich płatności dla firm zagrożonych 

upadłością. Od 17 marca firmom, które mają problemy finansowe, zawieszono obowiązek płatności 

rachunków za gaz i prąd, czynszów oraz podatków i składek na ubezpieczenia społeczne. Mają także 

zostać powiększone środki dla osób bezrobotnych. Zawieszone zostają także wszelkie reformy w 

kraju. 

Ekonomista Xavier Timbeau, szef Francuskiego Obserwatorium Koniunktury Gospodarczej uważa, że 

w wyniku epidemii spowodowanej koronawirusem Francja traci miesięcznie od dwóch do trzech 

procent dochodu narodowego. W przeliczeniu straty sięgają siedemdziesięciu miliardów euro. 

Według Xaviera Timbeau, koronawirus będzie miał nacznie poważniejsze konsekwencje gospodarczo-

finansowe niż grypa „hiszpanka” w 1918 roku. 

 

https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/koronawirus-w-polsce-liczba-zakazonych-sars-cov-2-epidemia/3xlzc4r


HISZPANIA 

Rząd w Madrycie ogłosił 17 marca, że wyda na walkę z ekonomicznymi skutkami epidemii 

koronawirusa kwotę 200 mld euro. 

 

Program pomocy przewiduje: 

 niskooprocentowane kredyty dla przedsiębiorstw poszkodowanych przez epidemię, 

 zawieszanie obowiązku spłaty kredytów hipotecznych przez osoby, które nie są w stanie 

zwrócić pożyczki z powodu utraty pracy lub innych negatywnych skutków sytuacji 

nadzwyczajnej; będzie ono obowiązywać do czasu ustania epidemii w Hiszpanii, 

 gwarancję ciągłości dostaw wody, prądu, gazu oraz usług telekomunikacyjnych dla wszystkich 

obywateli, 

 wsparcie dla rodzin najbardziej dotkniętych kryzysem, zapewnienie ciągłości świadczeń 

socjalnych ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych oraz niezdolnych do pracy, 

 prawo do przeorganizowania godzin pracy lub jej ograniczenia dla wszystkich pracowników 

tak, by mogli opiekować się dziećmi, które w czasie kwarantanny społecznej nie uczęszczają 

do szkoły; przedsiębiorstwa mają w miarę swoich możliwości zapewniać warunki do pracy 

zdalnej, 

 rekompensatę za korzyści utracone w czasie pandemii dla osób samozatrudnionych, jeśli 

będą musiały zamknąć swoje zakłady pracy lub zawiesić swoje usługi; najczęściej dotyczy to 

osób prowadzących działalność indywidualną lub niewielkie firmy; szacuje się, że ich obroty 

spadną nawet o 75 procent, 

 zawieszenie składek na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców tak, aby uniknąć 

zwalniania pracowników i zapewnić firmom płynność finansową, 

 zwiększenie finansowania działań wspierających cyfryzację oraz wdrożenie planów 

badawczych na rzecz promocji i rozwoju technologii umożliwiającej pracę zdalną.  

 

USA 

Biały Dom ogłosił pakiet stymulacyjny 17 marca. Jego wartość jest szacowana na 1,3 bln USD. 

Stosowne ustawy zaakceptowała Izba Reprezentantów, teraz czekają na akceptacje Senatu.  

Połowa tej kwoty ma być przeznaczona na bezpośrednie wypłaty gotówki dla Amerykanów, 350 mld 

USD na odroczenie podatków płaconych przez małe firmy oraz na zasiłki dla bezrobotnych. 

Dodatkowo na zakup sprzętu medycznego i wynagrodzenia na służby zdrowia planuje się przeznaczyć 

100 mld dol., dla administracji medycznej i weteranów wojennych  - prawie 50 mld dol., a na 

ratunkowe pożyczki i gwarancje kredytowe dla przewoźników lotniczych jeszcze 58 mld dol. 

Wcześniej amerykański bank centralny Fed dla wsparcia gospodarki przed skutkami pandemii 

postanowił dodatkowo kupić obligacje za ponad 700 mld dol., w tym papiery skarbowe za 500 mld 

dol. Faktycznie oznacza to wpompowanie takiej kwoty w gospodarkę USA.  



W niedzielę sekretarz skarbu USA Steven Mnuchin zapowiedział, że przeciętna 4-osobowa 

amerykańska rodzina dostanie jednorazowo czek na 3 tys. dol., a FED będzie mógł zaciągnąć aż 4 bln 

dol. pożyczek na wspieranie amerykańskiej gospodarki w okresie pandemii.  

Amerykańskie przedsiębiorstwa mogą się ubiegać o odroczenie do 90 dni spłat podatków na łączną 

kwotę do 300 mld USD. Obowiązują limity: do 1 mln USD dla osób fizycznych, 10 mln USD dla 

korporacji. 

Ponadto Kongresowi przedstawiono do akceptacji plan bodźców gospodarczych: wsparcie płynności 

małych przedsiębiorstw (np. hoteli i linii lotniczych), a także pomoc dla pracowników sektora biznesu 

w formie czeków o łącznej wartości 250 mld USD, które mają być wystawione w ciągu najbliższych 

dwóch tygodni jako forma płatnego urlopu. Władze rozważają rozesłanie do trzech transz czeków, a 

ich wysokość ma zależeć od indywidualnych dochodów.  

Pomoc skierowana do małych i średnich przedsiębiorstw (500 pracowników i mniej):  

 Płatny urlop rodzinny: ustawa przewiduje 12 tygodni płatnego urlopu rodzinnego lub 

zwolnienia lekarskiego - z czego pierwszych 14 dni jest bezpłatne. Pracownicy mogą w tych 

pierwszych 2 tygodniach skorzystać z płatnego urlopu lub płatnego zwolnienia chorobowego, 

ale pracodawca nie może ich do tego zmusić. Ponadto pracownicy mogą skorzystać z 

płatnego urlopu w celu spełnienia wymagań lub zaleceń dotyczących kwarantanny, w celu 

opieki nad członkami rodziny, którzy są izolowani z powodu kwarantanny oraz w celu opieki 

nad dzieckiem, którego szkoła została zamknięta z powodu epidemii. Po pierwszych 14 

dniach pracodawcy muszą wypłacić pracownikom rekompensatę w wysokości nie mniejszej 

niż dwie trzecie regularnej stawki wynagrodzenia pracownika. 

 Płatny urlop chorobowy: pracodawcy zatrudniający mniej niż 500 pracowników będą 

zobowiązani do zapewnienia pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze godzin 2 

tygodni (80 godzin) płatnego zwolnienia chorobowego w szczególnych okolicznościach 

związanych z COVID-19 (np. izolacja, wizyty lekarskie itp.). Pracownicy zatrudnieni w 

niepełnym wymiarze godzin mają prawo do płatnego zwolnienia lekarskiego równej liczbie 

godzin przepracowanych średnio przez okres 2 tygodni. Pracodawcy muszą wypłacać 

pracownikom wynagrodzenie za każdy przestój chorobowy wg ich normalnych stawek.  

 Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia: ustawa zapewnia stanom 1 miliard dolarów ulgi na 

ubezpieczenie na wypadek bezrobocia w nagłych wypadkach: 500 milionów dolarów na 

koszty związane ze zwiększoną administracją programu i 500 milionów dolarów 

utrzymywanych w rezerwie, na wypadek wzrostu bezrobocia.   

Amerykańska Administracja Małych Przedsiębiorstw (SBA) oferuje wyznaczonym stanom i terytoriom 

niskooprocentowane federalne kredyty obrotowe dla małych przedsiębiorstw, które doznały 

znacznych szkód gospodarczych z powodu koronawirusa. Takie firmy mogą pożyczyć do 2 mln USD, 

na 30 lat. Pożyczki te można wykorzystać na spłatę stałych zobowiązań, w tym wynagrodzeń,  których 

firmy nie mogą zapłacić z powodu epidemii. Stopa procentowa wynosi 3,75% dla małych firm.  



Niezależnie od programu federalnego własne pakiety ustanawiają poszczególne stany i duże miasta. 

Np. San Francisco stworzyło dla firm mikro specjalny fundusz wsparcia. Firmy zatrudniające 1-5 osób 

mogą wnioskować o dotację 10 tys. USD  na płace i czynsz, jeśli  ich przychód roczny nie przekracza 

2,5 mln USD, a z powodu epidemii ich przychody spadną o więcej niż 25%.  

 

WIELKA BRYTANIA 

Pakiet przedstawiony 17 marca 2020 przez Kanclerza Skarbu ma wartość 350 mld funtów, z czego 

pomoc bezpośrednia dla gospodarki to 20 mld funtów, a 330 mld funtów to fundusz pożyczek 

zwrotnych dla firm.     

 330 miliardów funtów na łatwo dostępne kredyty dla firm ze wszystkich branż (aby 

podtrzymać ich płynność finansową); gwarantuje je państwo,  

 20 miliardów funtów innej pomocy,  

 wakacje podatkowe dla najbardziej poszkodowanych firm oraz dotacje dla detalistów i 

pubów.  

 rozważana jest również pomoc dla linii lotniczych. 

Kanclerz zapowiedział, że każda firma, która potrzebuje dostępu do gotówki, aby opłacić czynsz, 

wynagrodzenie, faktury dostawców, będzie mogła uzyskać na 12 miesięcy dostęp do 

nieoprocentowanej pożyczki lub kredytu. Fundusz pożyczkowy będzie w razie potrzeby zwiększony.  

Firmy, które z powodu epidemii nie mogą normalnie funkcjonować, mogą się zwrócić o pomoc do 

rządu, a ten pokryje 80 proc. wynagrodzenia ich pracowników do kwoty 2500 funtów miesięcznie 

na osobę. Ponadto minister finansów ogłosił wstrzymanie pobierania podatku VAT od wszystkich 

firm do czerwca, co oznacza zastrzyk dla gospodarki w wysokości 30 mld funtów.   

Wreszcie podniesiony zostanie o tysiąc funtów na najbliższe 12 miesięcy próg uprawniający do 

zasiłków, a także zawieszony zostanie próg dochodowy dla osób pracujących na własny rachunek 

dotkniętych skutkami wirusa, co oznacza, że będą one mogły uzyskać zasiłki odpowiadające stawce 

ustawowego wynagrodzenia chorobowego. 

Wakacje podatkowe przewidziane są dla firm z sektora hotelarsko-gastronomicznego i będą na to 

przyznawane granty  w wysokości od 10 000 do 25 000 funtów.  

Ponadto dla osób mających trudności ze spłatą kredytów hipotecznych z powodu koronawirusa 

przewidziano trzymiesięczne wakacje hipoteczne. 
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