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Podsumowanie

Obserwacje ogólne (1/2)
•

•

•

•

Da się dostrzec wysoką homogeniczność, jeśli chodzi o proponowane środki pomocowe. Kryzys wywołany przez pandemię COVID-19 uderzył w
podobny sposób we wszystkie gospodarki poddane analizie, pociągnął za sobą podobne problemy w tych samych sektorach. Różnice w wachlarzu
zastosowanych rozwiązań dotyczą przede wszystkim wagi, jaka jest przypisywana przez poszczególne państwa różnym rozwiązaniom, skali pomocy i
warunkom jej uzyskania. Przyczyną zróżnicowania jest w tych wymiarach jest przede wszystkim sytuacja gospodarcza kraju przed pandemią
(dostępna przestrzeń fiskalna) i struktura gospodarki (np. tylko w Holandii pojawia się rozbudowany program wsparcia sektora ogrodniczego i
kwiaciarni, Włosi różnicują warunki niektórych swoich programów w zależności od regionu i stopnia, w jakim został on dotknięty pandemią), w
mniejszym stopniu wpływ zdają się mieć jednak również uwarunkowania kulturowe i polityczne.
Obserwacje dotyczące mnogości rozwiązań poszczególnych rodzajów w poszczególnych krajach nie do końca odpowiadają skali wsparcia
udzielonego przez te państwa pod postacią gwarancji czy dotacji. Przegląd dostępnych informacji o programach pomocowych może prowadzić do
wrażenia, że o ile w Niemczech i Czechach istotną rolę odgrywają różnego rodzaju dotacje, a w Szwecji i Holandii dotacje i pożyczki, to zdaje się, że w
Wielkiej Brytanii nieco większą wagę przykłada się do gwarancji. Pomimo tych obserwacji dane MFW wskazują jednak, że to Niemcy i Włochy
udzieliły więcej gwarancji niż Wielka Brytania. W przypadku Włoch i Hiszpanii zwraca uwagę mnogość rozwiązań w zakresie polityki podatkowej.
Rozbudowane programy wsparcia pracowników da się z kolei zaobserwować w Wielkiej Brytanii, Szwecji i Hiszpanii. Wydaje się, że nieco mniejszy
nacisk kładzie się na nie w Holandii, na Węgrzech i Słowacji.
Można zauważyć, że według danych MFW w przypadku państw, w których gwarancje stanowiły więcej niż 60% całkowitej wartości pomocy,
pakiety pomocowe mieściły się w przedziale 20-40% PKB. Państwa o mniejszym udziale gwarancji oferowały pomoc o całkowitej wartości raczej nie
przekraczającej 15% PKB.
W celu zapewnienia wsparcia przedsiębiorstwom, które ucierpiały przez pandemię COVID-19, powszechne jest wykorzystywanie krajowych
instytucji rozwoju. Służą one przede wszystkim jako pożyczkodawcy, kredytodawcy i gwaranci kredytów udzielonych przez komercyjne instytucje
finansowe. Jest to o tyle naturalne, że instytucje rozwoju są podmiotami dedykowanymi do współpracy z biznesem i udzielania wsparcia
przedsiębiorcom – w wielu przypadkach na potrzeby pakietu pomocowego po prostu rozszerzono lub dostosowano programy oferowane już
wcześniej (choć są oczywiście również rozwiązania zupełnie nowe). Warto zauważyć, ze często to właśnie instytucje rozwoju ponoszą główny ciężar
pakietów pomocowych.
3

Obserwacje ogólne (2/2)
•

Udział gwarancji w całkowitej wartości pakietu pomocowego wg MFW*
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*Dane mogą nie zawierać pełnej informacji o wsparciu dostępnym w danym kraju, baza MFW jest jednak najbardziej
kompleksowym źródłem danych umożliwiających porównanie rozmiarów pomocowych poszczególnych państw
Źródło: IMF Fiscal Monitor Database of Country Fiscal Measures in Response to the COVID-19 Pandemic, stan na 11 września 2020 r.

Niektóre państwa starają się modelować warunki
programów pomocowych w taki sposób, aby przy
okazji wspierały one również transformację
gospodarek w pożądanych kierunkach, choć dotyczy to
zwykle programów o stosunkowo mniejszej wadze.
Holenderski program SET-COVID19 2.0 to dotacje dla
organizacji zdrowotnych i socjalnych mające
finansować rozwiązania z zakresu e-zdrowia. Litwa
oferuje przedsiębiorcom współfinansowanie projektów
związanych ze zmianami klimatycznymi. Rząd włoski
oferuje dotacje na zakup niskoemisyjnych samochodów
– mają one wspierać rodzimy sektor automotive.
Niektóre rządy oferują dedykowane wsparcie dużym
firmom strategicznym – da się to zaobserwować w
pakietach oferowanych przez Szwecję oraz Hiszpanię,
taką rolę pełni również niemiecki Economic
Stabilisation Fund. Bpifrance ma w swojej ofercie
Zielone Gwarancje, Zielone Pożyczki i gwarancje
zabezpieczające kredyty służące cyfryzacji małych i
średnich przedsiębiorstw.
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Instrumenty wsparcia (1/2)
•

Wsparcie o charakterze dotacyjnym trafia najczęściej do małych i średnich przedsiębiorstw oraz do samozatrudnionych.
Warunki, jakie należy spełnić, aby skorzystać ze wsparcia różnią się w zależności od państwa – podstawową przesłanką jest jednak
zwykle konieczność zawieszenia działalności lub ograniczenia jej w istotnym stopniu (co mierzy się zwykle spadkiem obrotów o
określony procent). Dalsza konstrukcja programów dotacyjnych jest zróżnicowana. O ile w Niemczech i w Wielkiej Brytanii
programy mają raczej charakter horyzontalny, rząd włoski oferuje wsparcie dotacyjne dedykowane raczej dla podmiotów z
wybranych sektorów. Wydaje się, ze dotacje są horyzontalnie ograniczone również w litewskim i słowackim pakiecie pomocowym.
Co ciekawe, w Szwecji warunkiem uzyskania wsparcia o charakterze dotacyjnym jest osiąganie określonego minimalnego obrotu
w roku 2019. Inny rodzaj ograniczenia stosuje Holandia – program dotacyjny TVL przyjmuje w tym przypadku formę zwrotu
maksymalnie połowy kosztów stałych działalności gospodarczej w wyznaczonym okresie. Co ciekawe, od 2021 roku program
zostanie ograniczony horyzontalnie i będzie dostępny tylko dla reprezentantów wybranych sektorów.

•

W celu przeciwdziałaniu skutkom COVID-19 zastosowano bardzo szeroki wachlarz rozwiązań w zakresie polityki podatkowej.
Obejmuje on przede wszystkim tymczasowe zwolnienia z obowiązku regulowania określonych zobowiązań podatkowych, przez
obniżenie stawek podatkowych (przykładowo Wielka Brytania obniżyła stawkę VAT w sektorze turystyczno-rekreacyjnym, Szwecja
poziom składek na ubezpieczenia dla samozatrudnionych a Węgry i Bułgaria stawkę podatku dochodowego od osób prawnych) i
przesunięcia wszelkich możliwych terminów zapadalności zobowiązań, aż po przyspieszenie zwrotów nadpłaconych podatków (jak
chociażby na Węgrzech, Łotwie czy w Chorwacji). System uległ też wyraźnemu uelastycznieniu - wiele państw zaoferowała
płatnikom podatków szeroką swobodę co do wyboru sposobu i momentu rozliczenia (Słowenia pozwala przedsiębiorcom
odroczyć płatność podatku dochodowego nawet o 24 miesiące albo rozłożyć zobowiązanie na 24 raty). Łotwa przyznała większą
swobodę władzom lokalnym co do wyboru stawki podatku od nieruchomości.
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Instrumenty wsparcia (2/2)
•

Do jednych z najbardziej popularnych rozwiązań należą instrumenty wspierające rynek pracy, które pomagają utrzymać
zatrudnienie lub subsydiują płace. Popularne są rozwiązania, w ramach których rządy finansują część wynagrodzenia osób
pracujących w niepełnym wymiarze czasu pracy albo rekompensują koszty pracownicze ponoszone w związku ze zwolnieniami
lekarskimi (przykładem może być niemiecki Kurzarbeit, brytyjski Coronavirus Job Retention Scheme, podobne rozwiązania mają
m.in. Słowacja, Włochy, Szwecja). Niektóre państwa bazują w tym zakresie na programach istniejących już wcześniej (Hiszpania
rozbudowała program ERTE, Włochy bazują na funduszu Cassa Integrazione, w Szwecji wydłużono okres subsydiowania kosztów
pracy w ramach programów Instegsjobb oraz Nystartsjobb). Środki pomocowe tego rodzaju na ogół bezpośrednio wspierają
przedsiębiorców ale ich ostatecznym beneficjentem są oczywiście pracownicy. Państwo zwykle rekompensuje jedynie część
wynagrodzenia przez określony okres i do ustalonej kwoty.

•

Równie popularne są rozwiązania polegające na zwolnieniach z obowiązku odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy oraz
składek na ubezpieczenia społeczne, czasem przyjmują one postać odroczenia terminu zapadalności zobowiązań podatkowych
albo obniżenia obowiązujących stawek. Tego typu rozwiązania zastosowały m.in. Hiszpania, Czechy, Węgry, Francja, Szwecja,
Włochy. Popularne są również różnego rodzaju dotacje dla pracujących rodziców, którzy w związku z zamknięciem szkół, muszą
zorganizować opiekę dla swoich dzieci. We Włoszech takim osobom przysługuje voucher o wartości 600 EUR, który można
wykorzystać na zakup usług opiekuńczych albo alternatywnie 15 dni dodatkowego urlopu rodzicielskiego. Świadczenie pieniężne
można uzyskać również w Czechach i na Litwie.
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Beneficjenci wsparcia
•

Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób samozatrudnionych jest powszechniejsze i bardziej hojne - ofertę w
tym zakresie mają wszystkie analizowane państwa. Oferta dla dużych firm jest znacznie bardziej ograniczona. Hiszpania i
Holandia ograniczają swoją ofertę dla dużych przedsiębiorców do gwarancji i pewnych rozwiązań podatkowych. W przypadku
małych i średnich przedsiębiorstw oraz samozatrudnionych, częściej stosowane są instrumenty dotacyjne. Wynika to
prawdopodobnie z oczekiwanej efektywności takiej formy wsparcia. Dotacja, która mogłaby w istotny sposób wpłynąć na sytuację
dużego przedsiębiorstwa musiałaby mieć znacznie większy rozmiar niż te oferowane mniejszym podmiotom. Przy ograniczonych
zasobach i konieczności wsparcia dużej liczby podmiotów w krótkim okresie nie może dziwić pewna powściągliwość w oferowaniu
instrumentów dotacyjnych dużym podmiotom.

•

Niezależnie od analizowanego państwa, obszary najbardziej dotknięte przez pandemię COVID-19 to gastronomia (znany
brytyjski program Eat Out to Help Out), branża turystyczno-hotelarska, rozrywkowa (kina, teatry, parki rozrywki, organizatorzy
eventów), sportowa (kluby sportowe, siłownie, kluby fitness itp.), transportowa i edukacyjna. Ważnym beneficjentem
szczególnego wsparcia jest oczywiście również służba zdrowia, dla której najczęściej przewiduje się dodatkowe środki
finansowe. Co ciekawe, w Szwecji specjalną pomoc przewidziano dla przedsiębiorców zajmujących się połowem ryb, którzy musieli
zawiesić swoją działalność, a w Holandii wsparcie zaoferowano przedsiębiorcom z sektora ogrodniczego i kwiaciarniom. Dla
przedsiębiorców działających w branżach najbardziej dotkniętych przez pandemię COVID-19 najczęściej przewidywano rozwiązania
o charakterze dotacyjnym oraz różnego rodzaju zmiany w prawie podatkowym (np. obniżka stawki podatku VAT dla branży
turystyczno-rozrywkowej w Wielkiej Brytanii).
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Wybrane ciekawe aspekty programów pomocowych oferowanych w niektórych krajach
europejskich
Celowana polityka podatkowa. Rozwiązania podatkowe
specyficzne dla poszczególnych sektorów mogą być skuteczną i
relatywnie mało kosztowną formą pomocy

Modelowanie celów wsparcia:

Celowana polityka podatkowa:

Modelowanie programów pomocowych do osiągania innych
celów. Środki pomocowe mogą jednocześnie wspierać
transformację gospodarki w pożądanym kierunku.

→ Holandia. Dotacje dla organizacji
zdrowotnych i socjalnych mające finansować
rozwiązania z zakresu e-zdrowia.

→ Wielka Brytania. Tymczasowa redukcja stawki
VAT do 5% na wybrane produkty – wsparcie
dla turystyki i hotelarstwa.

→ Litwa. współfinansowanie projektów
związanych ze zmianami klimatycznymi.

Wsparcie dla całych łańcuchów dostaw. Niektóre państwa
przewidują pomoc nie tylko dla przedsiębiorców bezpośrednio
dotkniętych przez COVID-19 ale również dla ich poddostawców.

→ Włochy. dotacje na zakup niskoemisyjnych
samochodów (wsparcie rodzimego sektora
automotive).
→ Szwecja, Hiszpania, Niemcy. Wsparcie
dużych firm strategicznych.
→ Francja. Zielone gwarancje i pożyczki.
Specyficzne gwarancje:

Geograficzne zróżnicowanie wsparcia. W wielu przypadkach
określone regiony ucierpiały na pandemii COVID-19 silniej i mogą
potrzebować specjalnego wsparcia.
Specyficzne programy gwarancyjne dla wybranych branż. Ze
względu na specyfikę poszczególnych przedsiębiorstw, niektóre
państwa decydują się zaoferować im celowane programy
gwarancyjne.
Ciekawą i wyjątkową w skali europejskiej formą pomocy
zastosowaną w Polsce są gwarancje dla faktorów oferowane
przez BGK i stanowiące dodatkowe wsparcie płynności
przedsiębiorstw

→ Francja. Sektor turystyki.
→ Chorwacja. Branża morska i
transportowa.
→ Łotwa. Międzynarodowy transport
osób, wypożyczalnie samochodów,
turystyka i hotelarstwo, branża
eventowa, edukacyjna i usługi fitness
→ Estonia. Branża hotelarska,
gastronomiczna, biura podróży.
Zróżnicowanie regionalne:

Wsparcie dostawców:

→ Włochy. Różnicują warunki niektórych
programów w zależności od regionu i stopnia,
w jakim został on dotknięty pandemią.

→ Szwecja. Gwarancje dla przedsiębiorstw różnej
wielkości, z której mogą korzystać zarówno
przedsiębiorstwa eksportujące jak i ich
poddostawcy.
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Informacje dotyczące wsparcia w analizowanych krajach według form i
beneficjentów
Legenda:
Bpifrance – czerwoną czcionką w tabeli
oznaczono wsparcie oferowane przez banki
rozwoju

wsparcie rządowe – szarą czcionką w tabeli
oznaczono wsparcie rządowe lub innych
instytucji
[Institut Català de Finances] – w nawiasach
kwadratowych wskazano instytucję
oferująca dane wsparcie (jeśli jest inna niż
bank rozwoju lub wsparcie rządowe)
Rozwiązania opisane w sekcji… – kursywą
oznaczono komentarze autorów
opracowania

Zastrzeżenia:
• Przegląd obejmował wybrane państwa europejskie: Niemcy, Francję, Włochy,
Wielką Brytanię, Szwecję, Holandię, Hiszpanię, Węgry, Słowację, Czechy,
Słowenię, Bułgarię, Chorwację, Litwę, Łotwę i Estonię.
• Przegląd opiera się na danych publicznie dostępnych w oficjalnych źródłach
państwowych. Informacje zbierano w okresie od 23 do 30 listopada 2020
roku. Nie weryfikowano rzetelności, wiarygodności i aktualności
udostępnionych danych.
• Analiza nie jest wyczerpującym opisem wszystkich form pomocowych
stosowanych przez poszczególne państwa w walce z pandemią COVID-19.
Charakterystyka obejmuje tylko najważniejsze programy, co do których można
było ustalić ich podstawowe parametry.
• W ramach analizy rozważano jedynie instrumenty fiskalne i podatkowe. Nie
brano pod uwagę aktywności banków centralnych poszczególnych państw.
• Analiza działań banków rozwoju powstała w oparciu o informacje zebrane
przez Stowarzyszenie ELTI, NEFI i AECM oraz w oparciu o informacje zawarte
na oficjalnych stronach instytucji.
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Dane szczegółowe

FRANCJA 1/2
Bpifrance, wsparcie rządowe

Odbiorcy pomocy

Gwarancje

MŚP

Kredyty i pożyczki

Rekompensaty
wynagrodzeń

Granty i dotacje

Polityka podatkowa

Inne wsparcie

Gwarancje na uruchomienie/rozwój MŚP. Wielkość
gwarantowanych kredytów: 9,6 mld EUR

Zielone pożyczki na wsparcie
zielonej transformacji
przedsiębiorstw.
Finansowanie: 1,5 mld EUR.
Kwota pożyczek: 10 tyś- 1 mln
EUR.

8 mld € dotacji dla firm
poniżej przychodów 1
mln EUR, których
obrót spadł o 50%

Możliwość odłożenia w
czasie płatności
podatków CIT oraz
payroll taxes

Krótkoterminowe kredyty na
finansowanie należności
handlowych i podatkowych.
Finansowanie: 2,4 mld EUR w
2021). Konsultowane wsparcie
z EFG.

Gwarancje dla MŚP "France Investment Guarantee”.
Wielkość gwarantowanych pożyczek: 1 mld EUR

Pożyczki przeznaczone na
finansowanie dużych
inwestycji, zgodnych z Planem
Odbudowy. Finansowanie:
500 mln EUR. Kwota pożyczki:
50 tyś-5 mln EUR.

4 mld € wsparcia dla
technologicznych
start-up

Zawieszenie poboru
podatków i składek
społecznych wg
indywidualnego
rozpoznania

Dotacje dla inwestycji w
modernizację, dywersyfikację i
transformację środowiska w
sektorze przemysłowym.
Finansowanie: 1,9 mld EUR.

Program Zielonych Gwarancji. Wielkość
gwarantowanych kredytów: 1,5 mld EUR.

Pożyczki wspierające wzrost
bardzo małych
przedsiębiorstw.
Finansowanie: 200 mln EUR.

Gwarancje zabezpieczające kredyty przeznaczone na
cyfryzację MŚP. Wielkość gwarantowanych kredytów:
715 mln EUR.
Państwo gwarantuje 90% kredytu dla spółek i 1-os
działalności gospodarczych poniżej 5k zatrudnionych
oraz 1,5 mld € obrotu promujących inwestycje

Fundusz na rzecz konsolidacji
MŚP (170 mln EUR).

French Tech Bridge- fundusz
wykorzystujący pożyczki
pomostowe jako wsparcie dla
start-upów. Finansowanie: 160
mln EUR.
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FRANCJA 2/2
Bpifrance, wsparcie rządowe

DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWA LUB
NIEZALEŻNIE OD WIELKOŚCI

Granty i dotacje

Państwo gwarantuje 70%
kredytu bankowego dla
przedsiębiorstw powyżej 5k
pracowników oraz obrocie
powyżej 5 mld €. Do 100 mld
€

Pożyczki na tworzenie i przejęcie
przedsiębiorstw w trudnej
sytuacji. Finansowanie: 300 mln
EUR. Kwota pożyczki: 1-80 tyś
EUR.

Wsparcie kapitałowe:
1 - Do 3,3 mld € na operacje
związane z kapitałem (purchase,
debt-equity swap, equity backed
Duże korporacje
płacące dywidendę loan) na teraz
2 - Do 6,7 mld € ale gotowych do
i mające
wzięcia
zawieszone

Do 500 mld € dla przedsiębiorstw
w ciężkich sytuacjach

płatności składek
zapłacą karę

Gwarancje kredytów dla
przedsiębiorstw z sektora
turystyki w wysokości 6,5 mld
EUR

60 mld € pożyczki dla
specjalnego funduszu dla
poszkodowanych w wyniku
lockdownu

9,3 mld € dla sektora
turystyki, wlicza zwolnienie ze
385 mln EUR dla
składek itp.
kultury
4,5 mld EUR dla
samorządów

PRACOWNICY

Inne wsparcie

180 mld EUR wakacji kredytowych

8 mld € dla sektora
motoryzacyjnego

BRANŻE

Polityka
podatkowa

Kredyty i pożyczki

Do 500 mld € dla
przedsiębiorstw w ciężkich
sytuacjach

Odbiorcy pomocy

Rekompensaty
wynagrodzeń

Gwarancje

Turystyka: fundusz wsparcia dla
bardzo małych firm i MŚP (260 mln
EUR).
Branża motoryzacyjna: fundusz
wsparcia dla MŚP (525 mln EUR).
Branża lotnicza: fundusz wsparcia
(630 mln EUR).
Innowacje: fundusz wsparcia dla
start-upów z sektora biotechnologii,
e-zdrowia (500 mln EUR).
1 - Dodatkowa dotacja 8 mld € na
służbę zdrowia

Przedsiębiorcy, który
zawieszają zatrudnienie,
muszą płacić pracownikom co
najmniej 70% wynagrodzenia
w tym czasie, chyba że
pracują na płacy minimalnej,
to wtedy 100%.
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HISZPANIA 1/3
ICO, wsparcie rządowe
Gwarancje
I linia gwarancyjna dla MŚP na zabezpieczenie kredytów
obrotowych. Finansowanie: 100 mld EUR z budżetu
państwa.

Kredyty i pożyczki
Kredyty obrotowe dla osób
samozatrudnionych i MŚP.
Finansowanie: 300 mln EUR.
[Institut Català de Finances]

Odbiorcy pomocy

II linia gwarancyjna dla MŚP na zabezpieczenie kredytów Kredyty dla MŚP i spółek o
inwestycyjnych.
średniej kapitalizacji.
Finansowanie: 40 mld EUR z budżetu państwa.
Finansowanie: 700 mln EUR.
[Institut Català de Finances]

MŚP

Linia gwarancyjna dla MŚP (2 mld EUR). [CESGAR]

Dodatkowe gwarancje kredytowe dla MŚP i osób
samozatrudnionych za pośrednictwem Finansowanie: 1
mld euro, następnie zwiększone do 1,1 mld euro
[Compañía Española de Reafianzamiento]

Pożyczki płynnościowe dla
MŚP z wykorzystaniem
środków z EFRR.
Finansowanie: 70 mln EUR.
[Institut Català de Finances]

Rekompensaty
wynagrodzeń
Zasiłek nadzwyczajny
dla osób
prowadzących
działalność na własny
rachunek, w tym
pracowników
sezonowych na własny
rachunek
Finansowanie: ok 5,5
mld EUR w zależności
od czasu trwania

Granty i
dotacje

Polityka podatkowa
Odroczenie płatności podatku dla MŚP oraz
osób prowadzących działalność na własny
rachunek przez sześć miesięcy, przy czym
pierwsze cztery miesiące są zwolnione z
odsetek
Wydłużenie terminów składania deklaracji
podatkowych dla MŚP i osób
samozatrudnionych

Elastyczność dla MŚP i osób
samozatrudnionych w obliczaniu raty podatku
dochodowego i podatku VAT Finansowanie:
około 200 mln euro

Inne wsparcie
Zwolnienia ze składek na
ubezpieczenia społeczne
dla dotkniętych
przedsiębiorstw, które
utrzymują zatrudnienie w
ramach ERTE i tych, które
przywracają miejsca pracy
dla pracowników ERTE
Finansowanie: około 6,5
mld euro w zależności od
czasu trwania
Zwolnienie ze składek na
ubezpieczenie społeczne
osób samozatrudnionych
otrzymujących
świadczenia nadzwyczajne
Finansowanie: około 2,7
mld EUR lub więcej w
zależności od okresu
trwania
Odroczenie spłaty
zobowiązań z tytułu
ubezpieczeń społecznych
dla przedsiębiorstw i osób
samozatrudnionych:
Finansowanie: 533 mln
euro
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HISZPANIA 2/3
ICO, wsparcie rządowe
Gwarancje

Kredyty i pożyczki

Rekompensaty
wynagrodzeń

Gwarancje do 80% wartości
kredytu dla przedsiębiorstw
dotkniętych skutkami COVID-19
[[Institut Català de Finances]

Granty i
dotacje

Polityka podatkowa

Inne wsparcie

Zerowa stawka VAT na zakup materiałów
medycznych niezbędnych do zwalczania COVID19
Finansowanie: 70 mln EUR

Utworzenie funduszu zarządzanego
przez Państwowe Towarzystwo
Udziałów Przemysłowych (SEPI) w
wysokości 10 000 mln euro w celu
zapewnienia wsparcia finansowego
Obniżenie podatku VAT od publikacji cyfrowych
do wypłacalnych strategicznych firm
z 21 do 4 procent
niefinansowych
Finansowanie: 5 mln euro
Finansowanie: 10 mld euro

DUŻE
PRZEDSIĘBIOR
Linia gwarancji dla spółek
STWA LUB
giełdowych (1 mld euro)
NIEZALEŻNIE
OD WIELKOŚCI Wzmocnienie Funduszu

Odbiorcy pomocy

Inwestycji Zagranicznych (FIEX),
zarządzanego przez COFIDES zwiększenie kapitału z 10 do 100
mln euro
Gwarancje przedłużenia
terminu zapadalności pożyczek
dla rolników korzystających ze
specjalnych linii kredytowych z
2017 r.

BRANŻE

Pożyczki z Państwowego
Funduszu Finansowego na rzecz
Konkurencyjności Turystycznej
(FOCIT) w celu promowania
zrównoważonego rozwoju w
sektorze turystycznym
Finansowanie: 515 mln euro

Pożyczki dla sektora
przemysłowego na wspieranie
cyfrowej transformacji i
modernizacji
Finansowanie: 123,5 mln EUR

Rozszerzenie ERTE na
pracowników i firmy o
znacznym ograniczeniu
działalności w sektorach
uznanych za niezbędne;

Pomoc finansowa dla
systemu edukacji (40) i
innych sektorów oraz
przemysłu (375)
Finansowanie: 40 + 375 mln
euro

6-miesięczne zawieszenie składek na
ubezpieczenie społeczne osób
samozatrudnionych (od maja do lipca) i firm (od
kwietnia do czerwca) w wybranych branżach
Finansowanie: 24 mln euro

50-procentowe zwolnienie ze składek na
ubezpieczenie społeczne pracodawcy (od lutego
do czerwca 2020 r.) dla pracowników
zatrudnionych na stałe na czas nieokreślony w
branży turystycznej i związanej z nią działalności
Wsparcie dla krajowych producentów
materiałów sanitarnych poprzez dostosowanie
podatku VAT do obniżenia unijnych ceł na
importowane produkty
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HISZPANIA 3/3
ICO, wsparcie rządowe

Gwarancje

Kredyty i
pożyczki

Rekompensaty wynagrodzeń
Prawo do zasiłku dla pracowników tymczasowo zwolnionych w ramach programów wyrównania
zatrudnienia tymczasowego (ERTE) z powodu COVID-19, bez wymogu uprzedniej minimalnej
składki
Finansowanie: co najmniej 18 mld euro

Granty i dotacje

Polityka
podatkowa

Inne wsparcie
Moratorium na
pożyczki i kredyty
hipoteczne i inne

Odbiorcy pomocy

Podwyższenie zasiłku chorobowego dla pracowników zarażonych COVID-19 lub osób poddanych
kwarantannie z 60 do 75% podstawy regulacyjnej, opłacane z budżetu ubezpieczenia społecznego
Finansowanie: 1,4 mld euro rocznie
Rozszerzenie zasiłku dla bezrobotnych pracowników, którzy zostali zwolnieni w okresie próbnym
(od 9 marca), a także tych, którzy byli w trakcie zmiany pracy ale w związku z pandemią oferta się
zdezaktualizowała
Finansowanie: 42 mln euro

PRACOWNICY

Wzmocniona ochrona przed bezrobociem dla pracowników zatrudnionych na stałe na czas
nieokreślony, którzy nie mogą podjąć pracy, ale nie kwalifikują się do zasiłku dla bezrobotnych
Finansowanie: 85 mln EUR

Wprowadzenie nowego kryterium dochodowego „System dochodu minimalnego”
Finansowanie: ok 3 mld euro
Tymczasowy zasiłek miesięczny w wysokości około 430 EUR dla pracowników tymczasowych,
których umowa (na co najmniej dwa miesiące) wygasa w trakcie trwania stanu wyjątkowego i nie
są uprawnieni do pobierania zasiłku dla bezrobotnych
Finansowanie: 18 mln EUR
Tymczasowa dotacja dla pracowników gospodarstw domowych dotkniętych COVID-19 kwotą
równą 70% podstawy wynagrodzenia
Finansowanie: 3 mln EUR
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NIEMCY 1/3
KfW, wsparcie rządowe

Gwarancje

Kredyty i pożyczki
Kredyty dla MŚP w wysokości do 100
tyś EUR. [SAB]
Szybka pożyczka dla małych firm, w
wysokości do 100 tyś EUR. [LfA]

Odbiorcy pomocy

Pożyczka dla średnich przedsiębiorstw
usługowych/przemysłowych w
wysokości do 30 mln EUR. [LfA]

MŚP

Rekompensaty
wynagrodzeń

Granty i dotacje
Jednorazowy zasiłek pomostowy w formie
dotacji. Wysokość w oparciu o oczekiwany
spadek sprzedaży. [SAB]
Program wsparcia tymczasowego (Temporary
Aid Scheme, Überbrückungshilfe) dla MŚP.
Program ma wspierać utrzymanie płynności i
składa się z bezpośrednich grantów służących
pokryciu stałych kosztów operacyjnych
działalności.
Na wsparcie przeznaczono 25 mld EUR.
Maksymalna kwota wsparcia to 50 tys. EUR
miesięcznie w okresie do 3 miesięcy.
Przedsiębiorstwa zatrudniające do 5 albo do 10
pracowników mogą dostać odpowiednio nie
więcej niż 3 tys. EUR i 5 tys. EUR miesięcznie.

Polityka podatkowa
Przedsiębiorcy mają możliwość
wnioskowania o odroczenie
zobowiązań podatkowych
(podatek dochodowy,
dochodowy od firm i VAT) z
terminem zapadalności w 2020
roku, odroczenie jest wolne od
odsetek.

Inne wsparcie
Fundusz stabilizacyjny,
służący dokapitalizowaniu
MŚP. Finansowanie
inwestycji i kapitału
obrotowego.
[SAB]

Przedsiębiorcy mają możliwość
wnioskowania o dostosowanie
zaliczek na podatki dochodowe
do nowych okoliczności, kiedy
ich dochody są znacznie niższe
niż przewidywane na rok 2020.

Program wsparcia natychmiastowego
(Immediate Assistance, Soforthilfe)
przeznaczony dla MŚP, samozatrudnionych i
osób pracujących w wolnych zawodach Odroczono również egzekucję
jednorazowe granty mające pokryć koszty
przeterminowanych zobowiązań
działalności operacyjnej przez orkes do 3
podatkowych.
miesięcy. Granty są bezzwrotne.
Samozatrudnieni i przedsiębiorcy zatrudniający
do 5 pracowników dostają do 9 tys. EUR,
przedsiębiorcy zatrudniający do 10 pracowników
mogą liczyć na kwoty do 15 tys. EUR. Udzielone
wsparcie to 13,7 mld EUR.
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NIEMCY 2/3
KfW, wsparcie rządowe

Odbiorcy pomocy

DUŻE
PRZEDSIĘBIO
RSTWA LUB
NIEZALEŻNIE
OD
WIELKOŚCI

Rekompensaty
wynagrodzeń

Granty i dotacje

Polityka
podatkow
a

Gwarancje

Kredyty i pożyczki

Gwarancje dla dużych
przedsiębiorstw w wysokości
do 90% kredytu (maks. 30
mln EUR). [LfA]

Błyskawiczne pożyczki dla MŚP i dużych przedsiębiorstw na
finansowanie inwestycji i kapitału obrotowego. Kwota
zależna od wielkości przedsiębiorstwa: 800/500/300 tyś
EUR.

Finansowanie konsorcjalne inwestycji i
kapitału obrotowego średnich i dużych
przedsiębiorstw. KfW przejmuje do 80%
ryzyka, min. udział 25 mln EUR.

Fundusz Stabilizacji
Gospodarczej (WSF) oferuje
gwarancje dla
przedsiębiorstw różnej
wielkości. Wsparcie udzielone
w ramach Funduszu wynosi
6,5 mld EUR. Gwarancje
mogą sięgać docelowo 400
mld EUR.

Pożyczki dla MŚP i dużych przedsiębiorstw działających
powyżej 3 lat. Maks. wielkość 100 mln EUR na inwestycje i
działalność bieżącą.

Pożyczki na założenie
firmy/konsolidację przedsiębiorstwa do
5 lat w wysokości do 125 tyś EUR.

Pożyczki dla przedsiębiorstw na finansowanie inwestycji i
kapitału obrotowego w wysokości do 30 mln EUR. [LfA]

Fundusz Stabilizacji Gospodarczej (WSF)
pozwala również na wejścia kapitałowe
w firmach o znaczeniu strategicznym.
Wsparcie udzielone w ramach
Funduszu wynosi 6,5 mld EUR.
Docelowo wsparcie kapitałowe może
sięgać 100 mld EUR.

Zawieszenie spłaty rat dla obecnych kredytów. [LfA]
Fundusz Stabilizacji Gospodarczej (WSF) obejmuje również
część przeznaczoną na pożyczki służące refinansowaniu
specjalnych programów KfW. Docelowo wsparcie w tym
filarze może sięgać 100 mld EUR.

Inne wsparcie

Innowacje: kredyt dla innowacyjnych przedsiębiorstw w
wysokości do 5 mln EUR. [LfA]
Kultura: dofinansowanie dla podmiotu kultury
do 50 tyś EUR na lata 2020-21.[SAB]
Organizacje społeczne: dofinansowanie
bieżącej działalności do 30 tyś EUR [SAB]

BRANŻE

Służba zdrowia: Wprowadzono tarczę
chroniącą szpitale przed spadkiem przychodów
i wzrostem kosztów działalności.
Wprowadzono również rozwiązania chroniące
lekarzy prowadzących własną praktykę przed
spadkiem przychodów. Dodatkowo,
przeznaczono środki na finansowanie prac nad
szczepionką. Wg IMF wsparcie to szacuje się na
23 mld EUR.
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NIEMCY 3/3
KfW, wsparcie rządowe

Odbiorcy pomocy

Gwarancje

Kredyty i pożyczki

Rekompensaty wynagrodzeń
Program pracy w niepełnym
wymiarze czasu (Kurzarbeit).
Program obejmuje rekompensaty dla
pracowników, których godziny pracy
zostały ograniczone. Program dla
pracodawców

PRACOWNICY

Granty i dotacje

Polityka
podatkowa

Inne wsparcie
Ułatwiony dostęp do dochodu
podstawowego dla osób
samozatrudnionych.

Ułatwiony dostęp do dodatków dla
rodzin o niskich dochodach
(Kinderzuschlag)
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WŁOCHY 1/2
CDP, wsparcie rządowe

Gwarancje
Gwarancje oferowane przez SACE (spółka z grupy Cassa
depositi e prestiti)
Wartość wsparcia szacuje się na 200 mld EUR

Odbiorcy pomocy

MŚP

Rekompe
nsaty
Kredyty i pożyczki
wynagrod
zeń

Granty i dotacje

Zwiększenie
finansowania w ramach
„Piattaforma Imprese”
do 3 mld EUR na
pożyczki dla MŚP i
spółek o średniej
kapitalizacji.
Dodatkowo, 1,5 mld
EUR finansowania EBI.

Polityka podatkowa

Inne
wsparcie

Zawieszenie płatności podatku VAT w kwietniu i maju. Dla 5
najbardziej dotkniętych włoskich prowincji (Bergamo, Brescia,
Cremona, Lodi i Piacenza). Jedynym warunkiem był spadek
obrotu o 33% w marcu i kwietniu 2020 w porównaniu z
odpowiednimi miesiącami poprzedniego roku

Moratorium
na spłatę
pożyczek
Pożyczki,
których
spłata została
Niestosowanie podatku u źródła (WHT) dla podmiotów
zawieszona
prowadzących działalność profesjonalną, które w okresie od 17
szacowano
marca do 31 maja 2020 roku uzyskały przychód nieprzekraczający
na 220 mld
400 tys. EUR.
EUR.
Zawieszone
50% ulga podatkowa (tax credit) związana z kosztami
pożyczki
ponoszonymi na dezynfekcję miejsc pracy
zostały
Możliwość odliczenia darowizn poczynionych na rzecz walki z
objęte
COVID-19
częściową
gwarancją z
Ulga (tax credit) sięgająca 60% kwoty czynszu należnego za
funduszu
marzec 2020
MŚP (SME
Ulga nie stosowała się do aptek i sklepów sprzedających
fund).
podstawowe towary.

Rozszerzenie działalności Funduszu Gwarancji dla MŚP
(Central Guarantee Fund for SME)
Zniesiono jakiekolwiek opłaty i prowizje. Podniesiono
maksymalną kwotę gwarancji do 5 mln EUR, dostęp do
funduszu uzyskały również większe firmy zatrudniające do
500 pracowników.

Liczne przesunięcia terminów zapadalności zobowiązań
podatkowych

DUŻE
PRZEDSIĘBIORSTWA
LUB NIEZALEŻNIE OD
WIELKOŚCI

Digitalizacja niektórych procedur podatkowych i szersze
dopuszczenie dokumentów elektronicznych
Gwarancje do 80% na nowe kredyty dla średnich i dużych
firm. Finansowanie: ok. 10 mld EUR zabezpieczonych
kredytów.

Fundusz zapewniający
kredyty obrotowe dla
średnich i dużych
przedsiębiorstw.
Gwarancje oferowane przez SACE (spółka z grupy Cassa
Finansowanie: 4,5 mld
depositi e prestiti)
EUR. Dostępne pożyczki
krótko-, średnio- i
Rozszerzenie działalności Funduszu Gwarancji dla MŚP
(Central Guarantee Fund for SME) (Program jest dedykowany długoterminowe.
dla SME ale został rozszerzony na przedsiębiorstwa
zatrudniające do 500 pracowników)

Dotacje dla osób
kupujących
niskoemisyjne
samochody
Program ma wspierać
włoski sektor
automotive, na wsparcie
przeznaczono 500
milionów EUR.

Rozwiązania opisane w sekcji dot. MŚP obowiązywały również w
przypadku dużych przedsiębiorstw. Brak informacji o
różnicowaniu warunków lub dostępności wsparcia.
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WŁOCHY 2/2
CDP, wsparcie rządowe

Gwarancje

Kredyty i
pożyczki

Rekompensaty wynagrodzeń

Pożyczka dla
UniCredit (1 mld
EUR) na
wsparcie MŚP z
branż
szczególnie
dotkniętych
kryzysem.

Granty i dotacje
Dodatkowe wydatki na wyposażenie medyczne i pracowników
służby zdrowia (zatrudniono około 20 tys. osób) (wg IMF ok. 6 mld
EUR)

Zawieszenie płatności
podatków i składek na
ubezpieczenia za marzec
i kwiecień
Wsparcie dla branży turystycznej
Z zawieszenia mogli
Przedsiębiorcy działający w branży turystycznej w historycznych
skorzystać
miastach Włoch mogą liczyć na bezzwrotne granty, na które
przedstawiciele branży
przeznaczono łącznie 500 milionów EUR. Warunkiem jest spadek
turystycznej,
obrotów w czerwcu 2020 r.
transportowej,
gastronomicznej,
Wsparcie dla branży cateringowej
Przedsiębiorcy, których obroty pomiędzy marcem i czerwcem 2020 rozrywkowej (kina,
r. były o 3/4 mniejsze niż obroty z tego samego okresu roku 2019, teatry, parki rozrywki,
organizatorzy eventów),
Na program przeznaczono 600 milionów EUR.
sportowej, edukacyjnej.

Odbiorcy pomocy

BRANŻE

Władze lokalne i regionalne uzyskały dodatkowe środki, które mają
pozwolić im na realizowanie ich zadań
Wsparcie dla władz lokalnych sięga 5,17 mld EUR, a dla władz
regionalnych 4,3 mld EUR. Dodatkowe środki mają
rekompensować ubytki z tytułu podatku turystycznego, wspierać
lokalny transport publiczny.

PRACOWNICY

Polityka podatkowa

Rekompensata wynagrodzeń z
funduszu Cassa Integrazione
Fundusz pokrywa wynagrodzenie
osób, które straciły pracę w związku z
COVID-19 przez okres maksymalnie 18
tygodni.
Rekompensata w wysokości 600 EUR
dla osób samozatrudnionych (m.in.
pracownicy profesjonalni, artyści,
farmerzy, pracownicy sezonowi w
turystyce, pracownicy sektora
rozrywki).

Wsparcie pracujących rodziców
W związku z zamknięciem szkół pracujący rodzice mogą ubiegać się
o dodatkowe 15 dni urlopu rodzicielskiego płatnego w 50% albo o
voucher o wartości 600 EUR na zakup usług opieki nad dzieckiem.
Pracownicy, którzy zarabiają do 40 tys. EUR rocznie i którzy
utrzymali ciągłość swojej pracy w miejscu pracy w marcu (czyli nie
pracowali zdalnie) uzyskają świadczenie w wysokości 100 EUR

Zerowa stawka VAT na
wybrane wyposażenie
medyczne (wg IMF ok.
0,5 mld EUR)

Inne wsparcie
JST: renegocjacja umów pożyczek
(kwota 34 mld EUR).

Przedsiębiorstwa i władze lokalne:
plan dotacji (25 mln EUR).
Emisja obligacji społecznych: 1 mld
EUR.
Wprowadzono regulację, która
pozwala tymczasowo ograniczyć
możliwość przejścia na emeryturę
pracownikom służby zdrowia tam,
gdzie nie ma możliwości zatrudnienia
w ich miejsce nowych pracowników

Fundusz solidarnościowy (Solidarity
Fund)
Fundusz pozwala posiadaczom
kredytów hipotecznych, wziętych w
celu zakupu nieruchomości, zawiesić
spłatę na okres do 18 miesięcy.
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HOLANDIA 1/2
Netherlands Enterprise Agency, wsparcie rządowe

Odbiorcy pomocy

Gwarancje

MŚP

Kredyty i pożyczki

Gwarancje dla średnich
przedsiębiorstw, do 80% wartości
kredytu (do 135 mln EUR).

Kredyty dla MŚP w wysokości do 1,5 mln EUR. Finansowanie
za pośrednictwem banków (640 mln EUR) i instytucji
niefinansowych (25 mln EUR).

Rozszerzenie programu gwarancji
kredytowych dla MŚP (BMKB-C) zwiększona gwarancja kredytowa z 50%
do 75%, procent odsetek obniżony z
3,9% do 2% na max okres 8 kwartałów i
3% na okres od 9 do 16 kwartałów,
budżet gwarancji BMKB zwiększony z
765 mln euro do 1,5 mld euro,
akredytacja dostępna też dla
podmiotów innych niż banki

Kredyty dla małych przedsiębiorstw w wysokości 10-50 tyś
EUR. Finansowanie: 750 mln EUR.

Rozszerzenie programu gwarancji
kredytowych dla przedsiębiorstw (GO) dla DUŻYCH i ŚREDNICH
przedsiębiorstw --> patrz niżej

Rozszerzenie Mikrokredyt - Mikrokredyt to pożyczka
biznesowa do 50 000 EUR. W związku z COVID-19
przedsiębiorcy, którzy mają pożyczkę od podmiotu
udzielającego mikrokredytów Qredits, nie muszą spłacać
swojej pożyczki przez okres 6 miesięcy. W tym okresie odsetki
zostaną obniżone do 2%. Rząd wspiera Qredits kwotą 6
milionów euro

Innowacje: tymczasowe pożyczki pomostowe dla
innowacyjnych start-upów. Finansowanie: 100 mln EUR.
[InvestNL]
Tymczasowy środek pomostowy dla osób samozatrudnionych
(Tozo) - tymczasowe świadczenie na pokrycie strat dochodu
dla osób samozatrudnionych, składa się ze wsparcia dochodu i
pożyczki

Rozszerzenie programu Growth Facility Finansowanie oparte na weryfikacji koncepcji: Firmy, które
– przedłużony
korzystają z programu finansowania opartego na weryfikacji
koncepcji (VFF) lub programu kredytu na innowacje (IK), mogą
ubiegać się o przedłużenie spłaty. Ponadto VFF nie będzie
obciążony żadnymi odsetkami.

Rekompensaty
wynagrodzeń
Tymczasowy awaryjny
środek pomostowy na
rzecz trwałego
zatrudnienia (NOW) rekompensata z tytułu
wynagrodzeń
pracowników dla
pracodawców, którzy
odnotują ponad 20%
utratę obrotów.

Granty i dotacje

Polityka podatkowa

Utworzenie z EFI Funduszu
Dutch Future Fund,
zapewniającego
finansowanie dla
innowacyjnych MŚP
(wielkość: 300 mln EUR).
[InvestNL]

Przedłużenie płatności podatku
do administracji podatkowej i
celnej

Zwrot kosztów stałych dla
MŚP (TVL) - wolny od
podatku zwrot utraconych
obrotów do 30.06.2021. Dla
MŚP, które straciły 30%
obrotów w okresach 3miesięcznych (od 1.10.2020
do czerwca 2021), aby
pomóc im w pokryciu
kosztów stałych.

Można ubiegać się o
przedłużenie płatności kilku
innych podatków i opłat: akcyzy,
podatków środowiskowych,
podatku od składek
ubezpieczeniowych i podatku od
zakładów i loterii

Tymczasowy środek
pomostowy dla osób
samozatrudnionych (Tozo) tymczasowe świadczenie na
pokrycie strat dochodu dla
osób samozatrudnionych, w
okresie od października 2020
do lipca 2021.

Przedłużenie płatności podatku
energetycznego i dopłaty do
zrównoważonej energii
Stopa procentowa poboru
podatków została obniżona z 4%
do prawie 0%.

Inne wsparcie
Zwrot do 90 tyś. EUR na
pokrycie kosztów stałych w
przypadku strat
poniesionych przez decyzje
rządu.

Brak podatku od TOGS i TVL
Gwarancja małych kredytów dla MŚP
(KKC) - pożyczka pomostowa dla MŚP o
stosunkowo niewielkich potrzebach
finansowych (do 50 tys EUR)

Rząd przedłużył zakres ubezpieczenia kredytu eksportowego

Administracja podatkowa
pozwoli firmom odliczać straty
od zysków w zeznaniu
podatkowym za 2019 rok
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HOLANDIA 2/2
Netherlands Enterprise Agency, wsparcie rządowe
Gwarancje

Odbiorcy pomocy

DUŻE
PRZEDSIĘBIOR
STWA LUB
NIEZALEŻNIE
OD WIELKOŚCI

Rekompensaty
wynagrodzeń

Granty i dotacje

Rozszerzenie programu gwarancji kredytowych dla
przedsiębiorstw (GO) - dla DUŻYCH i ŚREDNICH
przedsiębiorstw, wspomaga pożyczanie znacznych kwot
pieniędzy, dostawcy kapitału otrzymują 50% gwarancji od
rządu. Kwota, której rząd jest gwarantem została
zwiększona do 150 mln euro, max procent gwarancji
zwiększony z 50% do 80% dla dużych przedsiębiorstw i do
90% dla MŚP. Pułap gwarancji GO podniesiona do 10 mld
euro.
Rozszerzenie Programu Gwarancji Kredytowych dla
Rolnictwa (BL-C, odpowiednik BMKB-C) - dla
przedsiębiorstw w sektorze rolnictwa, ogrodnictwa,
rybołówstwa i akwakultury, program (BL) został
rozszerzony o dodatkowy moduł, gwarancję kredytu
pomostowego. Mniejsza prowizja niż w BL, pożyczka
pomostowa w maksymalnej wysokości 1,5 mln euro

BRANŻE

Kredyty i
pożyczki

Polityka podatkowa

Inne wsparcie

jw.

Rolnictwo i branża
ogrodnicza: kredyt
w wysokości do 2,5
mln EUR z
gwarancją państwa
do 70%.

Tymczasowe
wsparcie dla
mediów lokalnych

Wsparcie TVL będzie dedykowane konkretnym
branżom po 1.1.2021. Obecnie o wsparcie TVL
wzbogacone o dodatkowe profity mogły ubiegać się
firmy hotelarskie, firmy zajmujące się organizacją
imprez, sektor kultury

Branża hotelarska - podatek
turystyczny za zapewnienie
zakwaterowania gościom spoza
swojej miny (płacony w gminie)
może zostać zapłacony w
późniejszym terminie lub jego
SET-COVID19 2.0 - dotacja dla organizacji
wymiar może zostać obniżony (w
zdrowotnych i socjalnych na rozwijanie rozwiązań w gestii gminy)
zakresie e-zdrowia.
Rekompensata dla ogrodnictwa i kwiaciarni - O
rekompensatę mogą ubiegać się przedsiębiorcy z
sektora ogrodniczego, zarówno z podsektora
ogrodnictwa ozdobnego (kwiaciarstwo), jak i
warzywnego, którzy utracili obroty w wyniku
kryzysu Na tę rekompensatę dostępna jest kwota
600 mln euro.
Zwrot kosztów dla przedsiębiorców dotkniętych
COVID-19 (TOGS) - jednorazowy ustalony zwrot w
wysokości 4 000 euro (bez podatku) dla
przedsiębiorców z konkretnych sektorów

PRACOWNICY

Właściciele gruntów, budynków,
rezerwatów przyrody, użytkownicy
lokali komercyjnych - tymczasowe
przedłużenie płatności podatku
wodnego (w gestii regionalnych
władz)

NL Werkt Door - witryna oferująca lub
poszukująca pracowników tymczasowych
NL Leert Door - rządowa strona
pomagająca w rozwoju kariery
zawodowej, oferująca bezpłatne kursy
online, porady dotyczące samorozwoju,
szkolenia
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SŁOWENIA 1/2
SID Banka, wsparcie rządowe
Gwarancje

Kredyty i pożyczki

Gwarancje dla kredytów bankowych z
Kredyty obrotowe dla MŚP.
dopłatą do oprocentowania. Finansowanie: Finansowanie: 50 mln EUR.
38,2 mln EUR).[SEF]

Odbiorcy pomocy

Kredyty dla MŚP z funduszy unijnych.
Finansowanie: 87,6 mln EUR.

MŚP

Wsparcie płynności korporacyjnej zostało
udzielone w postaci dotacji, zakupu
kapitału oraz gwarancji rządowych i linii
kredytowych otwartych dla
przedsiębiorstw
Finansowanie: 600 mln EUR

Ustawa zezwalająca na odroczenie spłaty
pożyczki na co najmniej 12 miesięcy
obejmującą przedsiębiorstwa i część
gospodarstw domowych borykających się
z problemami płynnościowymi
Pożyczki dla MŚP i dużych firm
dotkniętych skutkami COVID-19.
Finansowanie: 80 mln EUR.

Rekompensaty
wynagrodzeń

Granty i dotacje
Zapewnienie
miesięcznego dochodu
podstawowego dla osób
prowadzących
działalność na własny
rachunek
Wspieranie
samozatrudnionych i
mikroprzedsiębiorstw
poprzez miesięczną
rekompensatę
dochodów

Rekompensaty dla
przedsiębiorstw, które
tracą dochody z powodu
pandemii
Gwarancje dla przedsiębiorstw, niezależnie Pożyczki dla MŚP i dużych firm
od wielkości.
dotkniętych skutkami COVID-19.
Finansowanie: 80 mln EUR.

DUŻE
PRZEDSIĘBIORSTW
A LUB
Władze utworzyły również gwarancję
publiczną w wysokości 2,2 mld euro na
NIEZALEŻNIE OD
pożyczki udzielone przedsiębiorstwom
WIELKOŚCI
pozabankowym w celu ułatwienia dostępu
do pożyczek

Polityka podatkowa

Odroczenia podatkowe
na okres do 24 miesięcy.
lub płatności podatku w
ratach w ciągu 24
miesięcy

Inne wsparcie
W ustaleniach: Fundusz
Private Equity wspierający
rozwój MŚP (dostępne 50
mln EUR).

Odroczenie podatku
dochodowego od osób
prawnych i składek na
ubezpieczenie społeczne

jw

Fundusz Ventue Capital dla
start-upów: I (45 mln EUR),
II (40 mln EUR)

95 mln euro z istniejących środków w
funduszu COVID-19 posłuży na
sfinansowanie mikropożyczek i pożyczek
na badania, rozwój i innowacje
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SŁOWENIA 2/2
SID Banka, wsparcie rządowe
Gwarancje

Kredyty i pożyczki

Rekompensaty
wynagrodzeń

Granty i
dotacje

Polityka podatkowa

Inne wsparcie

Turystyka: pożyczki dla firm. Finansowanie: 160 mln EUR.
Sektor RDI: pożyczki dla MŚP i dużych firm (finansowanie: 70 mln
EUR) oraz pożyczki z funduszy unijnych (finansowanie: 7,5 mln EUR).

BRANŻE

Pożyczki i kredyty obrotowe za pośrednictwem banków
komercyjnych dla MŚP oraz inwestycje w inne projekty.
Finansowanie: 600 mln EUR.

premie dla pracowników
służby zdrowia

Odbiorcy pomocy

Kredyty dla gmin na inwestycje infrastrukturalne. Finansowanie: 100
mln EUR.

Dotacje dla
przedszkoli

selektywne zwolnienia
podatkowe i
współfinansowanie
składek na
ubezpieczenia
społeczne

Przemysł drzewny: Kredyty dla MŚP i dużych przedsiębiorstw.
Finansowanie: 20 mln EUR.

dotacje na skrócenie czasu
pracy

PRACOWNICY

Przedłużenia urlopu i
pełnego wynagrodzenia do
końca 2020 r.
wsparcie pracowników,
którzy muszą zostać
poddani kwarantannie z
pełnym wynagrodzeniem
zastępstwo

Dopłaty do
wynagrodzeń dla
zawieszonych
pracowników z
powodu zamknięć w
związku z pandemią i
osób poddanych
kwarantannie
Finansowanie: około
50 mln EUR
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WĘGRY
MFB, wsparcie rządowe

Gwarancje

MŚP

Program gwarancji dla MŚP, mikro firm oraz dużych
przedsiębiorstw. Finansowanie: 1,5 mld EUR.
[Garantiqa (Grupa MFB)]

Odbiorcy pomocy

Gwarancje dla MŚP prowadzących działalność w
sektorze rolnym, produkcji spożywczej, obszarów
wiejskich. Finansowanie: 291 mln EUR). [AVHGA]

DUŻE
Program gwarancji dla MŚP, mikro firm oraz dużych
PRZEDSIĘBIOR przedsiębiorstw. Finansowanie: 1,5 mld EUR.
[Garantiqa (Grupa MFB)]
STWA LUB
NIEZALEŻNIE
OD WIELKOŚCI

BRANŻE

PRACOWNICY

Kredyty i pożyczki

Rekompensaty
wynagrodzeń

Granty i dotacje

Program pożyczek dla MŚP
na finansowanie inwestycji i
bieżącej płynności .
Finansowanie: 508 mln EUR.

Obniżka CIT z 12% do 11%

Pożyczki na rozwój
technologii. Finansowanie:
308 mln EUR.

Na czas pandemii niektóre
zostały zwolnione z płacenia
części składek i podatków

Pożyczki na rzecz
konkurencyjności dla MŚP i
dużych przedsiębiorstw.
Finansowanie: 424 mln EUR.

450 mld HUF na zapłatę
odsetek i 3423 mld HUF na
spłaty kapitałowe

2 bln HUF gwarantowane
przez MF
Rząd zadeklarował, że skupi
150 mld HUF obligacji
emitowanych przez banki,
aby nie zakłóciło to ich akcji
kredytowej

Polityka podatkowa

Można składać aplikacje o
obniżenie podatków do 5
mln HUF
Przyspieszenie zwrotów VAT
z 75 do 30 dni

Obniżenie składek
płaconych przez
pracodawcę w najbardziej
dotkniętnych sektorach

Inne wsparcie
Fundusz wsparcia
kapitałowego dla MŚP (116
mln EUR)
Wakacje kredytowe

Fundusz wsparcia
kapitałowego dla startupów (85 mln EUR)
Fundusz wsparcia
kapitałowego dla MŚP i
dużych firm (424 mln EUR).
Wakacje kredytowe

Dodatkowe 245 mld HUF
dla służby zdrowia

Obniżenie stawek składek
socjalnych o 2 p.p.
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BUŁGARIA 1/2
Bulgarian Development Bank, wsparcie rządowe

Gwarancje

Rekompensaty
wynagrodzeń

Kredyty i pożyczki

Gwarancje dla MŚP dotkniętych skutkami COVID-19 na wsparcie
płynności. Finansowanie: 255 mln EUR. Kwota gwarancji: do
80% kwoty pożyczki.
3 fundusze wsparcia Seed/Acceleration and Start-up Fund w
ramach Programów Operacyjnych UE na rzecz Innowacji i
konkurencyjności. SASF I 21,1 mln EUR, SASF II 25,9 mln EUR,
SASF III 21,7 mln EUR. [FMFIB (Fund of Funds in Bulgaria)]

Granty i dotacje

Polityka podatkowa

Dopłaty do minimalnego
wynagrodzenia na okres
trzech miesięcy dla firm
zatrudniających
bezrobotnego

Realokacja odpowiednio
173 i 200 mln BGN z
funduszu UE na wsparcie
małych i średnich
przedsiębiorstw oraz
większych firm (roczny
obrót powyżej 1 mln BGN),
które odnotowały co
najmniej 20-procentową
utratę przychodów w
wyniku pandemii
Finansowanie: 373 mln
BGN

Odroczenie podatku
od osób prawnych do
30 czerwca
Finansowanie: ok 0,5%
PKB z 2019 r

jw

jw

jw

Odbiorcy pomocy

Fundusz Venture Capital w ramach Programów Operacyjnych na
rzecz Innowacji i konkurencyjności (38,5 mln EUR). [FMFIB (Fund
of Funds in Bulgaria)]

MŚP

Gwarancje ograniczone dla MŚP w wysokości do 80% pożyczki.
Finansowanie: 80 mln EUR. [FMFIB (Fund of Funds in Bulgaria)]

Inne
wsparcie

Gwarancje dla MŚP działających w gminie Sofia. Finansowanie:
130,7 mln EUR. [MGF Sofia (Municipal Guarantee Fund for SMEs
of Sofia)]
Alokacja 800 mln BGN na wspólną inicjatywę Europejskiego
Funduszu Inwestycyjnego i Komisji Europejskiej w celu
zapewnienia gwarancji / kredytu dla MŚP
Finansowanie: 800 mln BGN

DUŻE
PRZEDSIĘBIORSTWA
LUB NIEZALEŻNIE
OD WIELKOŚCI

Pożyczki za pośrednictwem
JOBS Micro Financing
Institution dla
przedsiębiorstw
dotkniętych skutkami
COVID-19. Kwota pożyczki:
24,9 tyś EUR.
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BUŁGARIA 2/2
Bulgarian Development Bank, wsparcie rządowe
Gwarancje

Kredyty i
pożyczki

Rekompensaty wynagrodzeń

Granty i dotacje

Polityka
podatkowa

Inne wsparcie

Przeznaczenie 418 mln BGN na Fundusze Rozwoju Obszarów Miejskich,
którymi zarządza Fundusz Funduszy, na inwestycje długoterminowe i
kapitał obrotowy, skierowane do gmin, PPP i przedsiębiorstw dotkniętych
kryzysem, w tym turystyki i transportu
Finansowanie: 418 mln BGN

BRANŻE

Gwarancje na
pożyczki dla osób
niezdolnych do
pracy.
Finansowanie:
200 mln EUR.

Od 1 lipca miesięczne dofinansowanie w wysokości 290 BGN (do
sześciu miesięcy) na każde utrzymane zatrudnienie w turystyce,
hotelarstwie i transporcie
Finansowanie: 40 mln BGN

Dotacja państwowa w wysokości 35 euro na miejsce dla organizatorów
wycieczek, którzy korzystają z przewoźników lotniczych
Finansowanie: 0,05 proc. PKB z 2019 r.
Dodatkowe wydatki w sektorze zdrowia i opieki społecznej
Finansowanie: 0,4% PKB w 2019 r.

Odbiorcy pomocy

Wsparcie systemu opieki zdrowotnej w walce z COVID - w tym płatności dla
lekarzy ogólnych, ośrodków leczenia COVID i szpitali oraz testy
antygenowe.
Finansowanie: 81 mln BGN
Pokrycie 60% wynagrodzeń pracowników w dotkniętych sektorach, w
tym składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawców
Finansowanie: ok 0,9% PKB z 2019 r.
Dodatkowe wynagrodzenia w resortach zdrowia, spraw wewnętrznych
i obronności
Finansowanie: 0,4% proc. PKB w 2019 r.

PRACOWNICY

Wypłaty premii dla personelu medycznego i socjalnego oraz
rozszerzenie usług mecenatu społecznego
Wsparcie dla różnych grup szczególnie wrażliwych, takich jak
freelancerzy w dziedzinie kultury, jednorazowe transfery do rodziców
zmuszonych do bezpłatnego urlopu w stanie wyjątkowym
30% podwyżka wynagrodzeń pracowników w 28 organach
administracji od 1 września. Rząd motywował wzrost płac
koniecznością nagradzania osób odpowiedzialnych za działania
związane z pandemią COVID-19 i jej konsekwencjami

Zniżka VAT na usługi
restauracyjne, książki
i żywność dla
niemowląt do 9 proc.
(z 20 proc.) do końca
2021 r. Ostatnio
zakres obniżonego
podatku VAT został
poszerzony o wino,
piwo,
touroperatorów i
wycieczki
turystyczne, siłownie
i obiekty sportowe

Bony turystyczne na
bułgarskie wybrzeże w
wysokości 210 BGN dla
osób, które bezpośrednio
przeprowadziły lub
prowadzą działania
związane z leczeniem,
zapobieganiem
rozprzestrzenianiu się i /
lub przezwyciężaniem
skutków COVID - 19
Finansowanie: 0,01
proc.PKB 2019
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CZECHY
CMZRB, wsparcie rządowe
Gwarancje
Gwarancje z dopłatą do oprocentowania dla
MŚP ze słabiej rozwiniętych regionów (za
wyjątkiem regionu Pragi). Finansowanie: 552
mln EUR.

MŚP

Gwarancje z dopłatą do oprocentowania dla
MŚP działających w regionie Praga.
Finansowanie: 59 mln EUR.

Kredyty i pożyczki

Rekompensaty wynagrodzeń

Granty i dotacje

Nieoprocentowane
pożyczki na kapitał
obrotowy, finansowane z
budżetu państwa i
funduszu EFS.
Finansowanie: 34 mln
EUR.

Polityka podatkowa

Inne wsparcie

Zwłoka w zapłacie
podatków albo ich
odroczenie na czas
późniejszy

6 miesięcy zwolnień od
składek społecznych

Odbiorcy pomocy

150 mld CZK

DUŻE
PRZEDSIĘBIOR
900 mld CZK kredytów
STWA LUB
NIEZALEŻNIE
OD WIELKOŚCI

od 5m CZK do 1,4 mld
CZK dla firm o
zatrudnieniu >250 i
eksporterów (udział
sprzedaży za granicę
>20%)

100 mld CZK

1 mld CZK dla kultury

BRANŻE

PRACOWNICY

3,3 mld CZK dla
rolników
80% wynagrodzenia w branżach nie
COVIDowych, 100% w branżach
COVIDowych
100% wynagrodzenia, jeżeli duża
część pracowników przebywa na
zwolnieniach chorobowych
80% wynagrodzenia, jeżeli
zaburzone łańcuchy dostaw
60% wynagrodzenia, jeżeli spadek
popytu na produkty

Obniżka VAT z 15 do 10%

Dodatkowe 5 mld
CZK dla służby
zdrowia

500 CZK dla rodziców
dzieci, którzy zostają w
domu

Pokrycie części kosztów
wynajmu mieszkań
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SŁOWACJA 1/2
SIH/SZRB, wsparcie rządowe
Gwarancje
Gwarancje na kredyty pomostowe dla MŚP za
pośrednictwem banków komercyjnych (do 90%).
Dodatkowo, dopłata do oprocentowania.
Finansowanie z EFSI i budżetu państwa. [SIH]

Pożyczki dla MŚP w kwocie
10-350 tyś. EUR.
Finansowanie: 35 mln EUR.
[SZRB]

Gwarancje państwowe w wysokości 80% kwoty
pożyczki udzielanej przez SZRB dla MŚP dotkniętych
skutkami COVID-19. [SZRB]

Odroczenie płatności
oprocentowania kredytów
maks. na 1 rok. [SZRB]

Odbiorcy pomocy

MŚP

DUŻE
PRZEDSIĘBIOR
STWA LUB
NIEZALEŻNIE
OD WIELKOŚCI

Rekompensaty
wynagrodzeń

Kredyty i pożyczki

Pożyczki zamienne dla
innowacyjnych
przedsiębiorstw
finansowanych kapitałem
wysokiego ryzyka. Kwota
pożyczki: 200-714 tyś. EUR.
Finansowanie z EFSI i
budżetu państwa [SIH]

Świadczenie dla
pracodawców, dodatek ma
na celu zwrot części
wynagrodzenia pracownika,
którego pracę utrzymuje, w
zależności od wysokości
spadku obrotów. Wysokość
świadczenia:
- wypłata wynagrodzenia
pracownika w wysokości
80% całkowitej ceny pracy,
w maksymalnej wysokości
1100 euro, lub
- ryczałt na pokrycie części
wynagrodzenia pracownika
w związku ze spadkiem
obrotów pracodawcy

jw

Granty i dotacje
Zasiłek dla jednoosobowej
działalności gospodarczej z
tytułu utraty dochodu z
działalności zarobkowej
powiązany spadkiem
sprzedaż
Zryczałtowany zasiłek
rekompensujący utratę
dochodu z pracy zarobkowej
w wysokości 315 EUR dla
jednoosobowych
działalności gospodarczych,
które nie mają innych
dochodów
Odroczenie i uchylenie
płacenia przez pracodawcę
składek na ubezpieczenie
zdrowotne i ubezpieczenie
społeczne

Polityka podatkowa

Inne wsparcie

Przesunięcie płatności
niektórych podatków, min.
podatku samochodowego, VAT,
podatków lokalnych (podatku
od nieruchomości, podatku od
psów, podatku od automatów
do sprzedaży lub podatku od
maszyn do gier),

Odroczenie spłaty kredytu
na określonych warunkach
Odroczenie płatności rat
leasingowych

Przedłużenie okresu na złożenie
zeznania podatkowego na
podatek dochodowy do końca
okresu pandemii (czas upłynął
2.11.2020)
Dodatkowe możliwości zwrotu
podatku VAT i zmiany terminu
płatności podatku, odroczenie
płatności zaległości
podatkowych i nadmiernych
odliczeń podatkowych.
jw
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SŁOWACJA 2/2
SIH/SZRB, wsparcie rządowe
Gwarancje

Kredyty i
pożyczki

Rekompensaty
wynagrodzeń
Przedszkola - Wypłata części
wynagrodzenia pracownika
(pracownicy pedagogiczni,
zawodowi i niepedagogiczni
przedszkoli) w wysokości 80%
całkowitej ceny pracy ,
maksymalnie w wysokości 1100 €
na pracownika miesięcznie.

Odbiorcy pomocy

BRANŻE

Pracownicy dostają
wynagrodzenie za pośrednictwem
pracodawcy (pracodawca jest
wnioskodawcą)

Granty i dotacje
Program pomocy turystycznej - zwrot 10%
przychodów z analogicznego okresu ubiegłego
roku Dla obiektów turystycznych, których
sprzedaż spadła o 40% w danym okresie
Transport autobusowy (dla MŚP) - dotacja mająca
na celu zrekompensowanie utraty przychodów
utraconych. Wnioskodawca może otrzymać
dofinansowanie w wysokości maksymalnie 60%
obliczonego spadku sprzedaży, ale maksymalnie
1000 euro na autobus miesięcznie

Polityka podatkowa

Inne wsparcie
Procentowe obniżenie stawki opłat
dla przewoźników (transport
ciężarowy), przedłużenie ważności
dokumentów w zakresie transportu
drogowego

Różne ułatwienia (najczęściej
opóźnienie terminów różnych
płatności) dla różnych branż odbiorcy tantiem, biura podróży,
organizatorzy wydarzeń
kulturalnych, nadawcy radiowi,
producenci filmowi, dostawcy usług
społecznych, organizacje sportowe

Grant SOS - obywatele, którzy pozostali bez
dochodów. Za październik i kolejne miesiące
wypłacana jest dotacja w wysokości 300 euro
miesięcznie

PRACOWNICY
Dopłaty do czynszu dla wynajmujących lub
najemców
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CHORWACJA 1/2
HBOR, wsparcie rządowe
Gwarancje

Kredyty i pożyczki

Rekompensaty wynagrodzeń

Kredyty obrotowe dla MŚP na finansowanie działalności bieżącej Pomoc mikroprzedsiębiorstwom do końca grudnia,
(maks. kwota pożyczki 4,5 mln EUR).
także w wysokości 2000 kun na pracownika, jeśli
pracodawca odnotował spadek obrotów o ponad
Kredyty obrotowe z gwarancją chorwackiej agencji HAMAG50%
BICRO na finansowanie działalności bieżącej. Kwota: 187,5 tyś- 2
mln EUR.

MŚP
Kredyty obrotowe dla MŚP dotkniętych skutkami COVID-19.
Finansowanie: 95 mln EUR. [HAMAG-BICRO (chorwacka
agencja)]

Odbiorcy pomocy

Polityka podatkowa

Inne wsparcie

W zależności od obrotów i
strat przedsiębiorstw
istnieje możliwość obniżenia
lub umorzenia zobowiązań
podatkowych
Przedłużony termin
składania sprawozdań
finansowych do 30.06

Nienaliczanie płatności VAT
do czasu otrzymania
płatności od klientów

Mikrokredyty dla MŚP Finansowanie: 20 mln EUR. [HAMAGBICRO (chorwacka agencja)]

DUŻE
PRZEDSIĘBIORST
WA LUB
NIEZALEŻNIE OD
WIELKOŚCI

Granty i
dotacje

Część środków unijnych przesunięto na mikropożyczki,
Subsydiowanie płacy minimalnej netto przez trzy
wprowadzono nową linię kredytową, której towarzyszą działania miesiące w celu zachowania miejsc pracy, z
ułatwiające szybsze wypłaty kredytów o niższych stopach
możliwością przedłużenia o kolejne trzy miesiące
procentowych, i większe gwarancje częściowego ryzyka
Pracodawcy, którzy będą musieli wprowadzić
krótsze godziny pracy ze względu na spadek
aktywności gospodarczej, będą uprawnieni do
pomocy na wypłatę część wynagrodzenia
pracowników (dzięki programowi finansowanemu
z EU SURE). Środek jest przeznaczony dla
wszystkich sektorów i dla wszystkich
przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 10
pracowników.
Dla wszystkich sektorów rząd będzie
współfinansował krótszy tydzień pracy,
maksymalnie 2000 kun na pracownika plus składki

jw

Moratorium dla
firm dotkniętych
skutkami COVID19, potwierdzone
przez FINA do
12.2020

Termin wpłaty
zysku do budżetu
przez
przedsiębiorstwa
państwowe
przedłużono do
15 stycznia.
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CHORWACJA 2/2
HBOR, wsparcie rządowe

Odbiorcy pomocy

Gwarancje

BRANŻE

PRACOWNICY

Branża morska i
transportowa:
gwarancje na pożyczki
płynnościowe dla MŚP
i dużych
przedsiębiorstw. Do
90% bazowego
kapitału pożyczki.

Kredyty i pożyczki

Rekompensaty
wynagrodzeń

Przetwórstwo drewna i produkcja mebli: kredyty na
W przypadku działań
kapitał obrotowy dla średnich i dużych przedsiębiorstw. szczególnie zagrożonych
Min. kwota pożyczki: 800 tyś. EUR
(przewóz osób,
hotelarstwo, biura
podróży i firmy związane
z rekreacją, a także
Rolnictwo i przetwórstwo rolne: kredyty obrotowe dla
imprezy kulturalne,
przedsiębiorców. Kwota od 25-200 tyś. EUR.
biznesowe i sportowe)
wsparcie w wysokości
4000 kun na pracownika
Turystyka: kredyty obrotowe dla MŚP. Kwota pożyczki: do końca grudnia, jeżeli
100 tyś- 1,25 mln EUR.
ich spadek obrotów
przekracza 60 proc.

Granty i dotacje

Polityka
podatkowa
nieoprocentowane
pożyczki dla
samorządów lokalnych,
chorwackiego zakładu
ubezpieczeń
zdrowotnych i
chorwackiego zakładu
ubezpieczeń
emerytalnych na
pokrycie odroczonych
płatności

Inne wsparcie
Turystyka:
Moratorium dla
przedsiębiorstw do
06.2021.

Rząd zakupił
niesprzedane zapasy
produktów gotowych
w rolnictwie,
przemyśle
spożywczym, sprzęcie
medycznym i
podobnych dóbr
strategicznych.

Wcześniejszy zwrot
podatków dla osób
fizycznych
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ŁOTWA
ALTUM, wsparcie rządowe
Gwarancje

Kredyty i pożyczki

Rekompensaty
wynagrodzeń

Granty i
dotacje

Polityka podatkowa

Inne wsparcie

MŚP
Gwarancje dla MŚP i dużych
przedsiębiorstw, umożliwiające
odroczenie spłaty kredytu.

Pożyczki pozwalające sfinansować
działalność operacyjną o wysokości do 1
mln EUR na firmę. Wymogi dot.
zabezpieczeń zostały ograniczone a
DUŻE
PRZEDSIĘBIORS Dwuletnie gwarancje sięgające do 50% oprocentowanie ma charakter
wartości finansowania (z ograniczeniem preferencyjny.
TWA LUB
na poziomie 5 mln EUR na firmę).

Odbiorcy pomocy

NIEZALEŻNIE
OD WIELKOŚCI

BRANŻE

PRACOWNICY

Przyspieszenie zwrotu
nadpłaconego podatku
VAT, przesunięte
rozliczenia podatku PIT,
większa swoboda władz
lokalnych w
kształtowaniu stawek
podatków od
nieruchomości, obniżka
akcyzy na alkohol służący
do produkcji środków
dezynfekujących

Eksport: gwarancje eksportowe dla
przedsiębiorstw (do 2 mln EUR, do 90%
ryzyka handlowego i 95% ryzyka
politycznego).
Największa część wsparcia jest
przeznaczona dla przedsiębiorstw
najsilniej dotkniętych kryzysem – 1,2
mld EUR przeznaczono na pożyczki i
gwarancje dla takich podmiotów. Do
najbardziej dotkniętych sektorów
zalicza się m.in. międzynarodowy
transport osób, wypożyczalnie
samochodów, turystyka i hotelarstwo,
branża eventowa, edukacyjna i usługi
fitness.

Fundusz inwestycyjny dla dużych,
innowacyjnych przedsiębiorstw.
Finansowanie inwestycji i kapitału
obrotowego (kwota finansowania
do 10 mln EUR).
Kredyt dla dużych firm, które
udokumentują wpływ COVID-19 lub
eksport stanowi 30% obrotów.
Kwota: do 25% przychodów za
2019 r.

Kredyt obrotowy dla przedsiębiorców,
rolników i sektora rybackiego. Kwota: do
1 mln EUR.
Największa część wsparcia jest
przeznaczona dla przedsiębiorstw
najsilniej dotkniętych kryzysem – 1,2 mld
EUR przeznaczono na pożyczki i
gwarancje dla takich podmiotów. Do
najbardziej dotkniętych sektorów zalicza
się m.in. międzynarodowy transport
osób, wypożyczalnie samochodów,
turystyka i hotelarstwo, branża
eventowa, edukacyjna i usługi fitness.
Państwo pokrywa 75%
kosztów zwolnień
lekarskich albo
obniżonego czasu pracy
(do 700 EUR na
pracownika)
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LITWA
INVEGA, wsparcie rządowe
Gwarancje
Gwarancje dla rolników i MŚP
(1,3 mld EUR)

Kredyty i pożyczki
Pożyczki dla na finansowanie inwestycji/kapitału
obrotowego. Wysokość: do 200 tyś EUR.

Rekompensaty
wynagrodzeń

Granty i dotacje

Inne wsparcie

Wsparcie dla osób samozatrudnionych (250
mln EUR)

Kredyty dla małych
firm na płatność
faktur. Wysokość: 500
EUR-500 tyś EUR.

Pożyczki z funduszu pomocy przedsiębiorcom
(wartość 1 mld EUR)

Współfinansowanie projektów związanych ze
zmianą klimatyczną (ok 20% z 250 mln EUR)

Dopłaty do czynszu
dla przedsiębiorców
(50% kwoty płaconej
przez najemcę).

Specjalne tanie pożyczki dla sektorów szczególnie
dotkniętych pandemią (transport, hotelarstwo i
turystyka, usługi)

Dodatkowe środki dla służby zdrowia i systemu
zarządzania kryzysowego (500 mln EUR)

Pożyczki dla MŚP, których obroty spady o 30%.
Wysokość: do 1 mln EUR.

MŚP

Polityka
podatkowa

Pożyczki łączone z crow-fundingiem, do 10 tyś
EUR.

Odbiorcy pomocy

Pożyczki z funduszu pomocy przedsiębiorcom
(wartość 1 mld EUR)
Gwarancje indywidualne dla
MŚP i dużych firm: do 80% dla
pożyczek i leasingu, do 90% dla
gwarancji eksportowych. Min.
kwota: 5 tyś EUR.

DUŻE
PRZEDSIĘBIORS
TWA LUB
Gwarancje dla MŚP i dużych
NIEZALEŻNIE
przedsiębiorstw, dotkniętych
OD WIELKOŚCI skutkami COVID-19. Wysokość
gwarancji: do 80% kwoty
pożyczki.

BRANŻE

PRACOWNICY

Wsparcie dla osób opiekujących się chorymi i
niepełnosprawnymi, a także dla rodziców
opiekujących się dziećmi w okresach
zamknięcia szkół (250 mln EUR)
Subsydia płacowe dla osób wracających z
bezrobocia lub przestojów (380 mln EUR)
200 EUR zasiłku dla poszukujących pracy
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ESTONIA
Instytucja rozwoju, wsparcie rządowe
Gwarancje

Rekompensaty
wynagrodzeń

Granty i dotacje

Polityka
podatkowa

Inne wsparcie

Potencjalnie do MŚP stosują się wszystkie formy przewidziane dla przedsiębiorstw

MŚP
Gwarancja dla przedsiębiorstw ubiegających się
o nowe kredyty zapewniające płynność.
Wysokość gwarancji: do 90% kwoty kredytu

Gwarancje dla małych pożyczek, zawieranych
przez przedsiębiorstwa. Wysokość gwarancji: do
100% kwoty kredytu, ale nie więcej niż 150 tyś
EUR.

Odbiorcy pomocy

Kredyty i pożyczki

DUŻE
PRZEDSIĘBIORS
TWA LUB
Gwarancje pożyczek bankowych pozwalające na
NIEZALEŻNIE
zmianę terminów płatności (1 mld EUR)
OD WIELKOŚCI

Kredyty obrotowe i inwestycyjne dla
przedsiębiorców realizujących
inwestycje znaczące dla gospodarki
(min. 10 mln EUR).

Wydłużenie okresu
karencji oraz
terminu
zapadalności dla
obecnych
pożyczek.

Kredyty obrotowe dla przedsiębiorców
do 10 mln EUR +karencja do 28
miesięcy.
Kredyty inwestycyjne dla
przedsiębiorstw do 10 mln EUR.
Pożyczki wspierające utrzymanie
płynności przedsiębiorstw (500 mln
EUR)
Pożyczki inwestycyjne (50 mln EUR)

BRANŻE

PRACOWNICY

Gwarancje dla firm z branży hotelarskiej,
Pożyczki dla przedsiębiorstw
gastronomicznej, biur podróży i touroperatorów. działających w sektorze rolniczym (200
Wysokość gwarancji: do 100% kwoty spłacanej
mln EUR)
pożyczki (do 700 tyś. EUR na przedsiębiorstwo).

Wsparcie dla władz lokalnych (130 mln EUR)
Rekompensata bezpośrednich kosztów
anulowanych wydarzeń kulturalnych i
sportowych (3 mln EUR)
Wsparcie funduszu dla bezrobotnych
(Unemployment Insurance Fund) w celu
pokrycia zredukowanych wynagrodzeń (250
mln EUR)
Wsparcie funduszu ubezpieczeń zdrowotnych
(213 mln EUR)
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SZWECJA 1/2
ALMI, wsparcie rządowe
Gwarancje
Gwarancje oferowane przez
Swedish National Debt Office
– Państwowe gwarancje
oferowane małym i średnim
przedsiębiorstwom obejmują
70% wartości pożyczki.

Odbiorcy pomocy

MŚP

DUŻE
PRZEDSIĘBIOR
STWA LUB
NIEZALEŻNIE
OD WIELKOŚCI

Wsparcie finansowe oferowane przez Riksbank
Riksbank zdecydował o zaoferowaniu bankom
komercyjnym pożyczek, które mają pozwolić na
utrzymanie podaży kredytu dla szwedzkich
przedsiębiorstw. Program ma obejmować pożyczki
o łącznej wartości 500 mld SEK.

Pożyczki oferowane przez Almi Invest. Almi Invest
to szwedzki publiczny inwestor typu venture
capital. MŚP, których działania wpisują się w ideę
zrównoważonego rozwoju oferuje pożyczkę
Brygglån, która jest połączona z dodatkowym
doradztwem

Zwiększone gwarancje dla
kredytów eksportowych
(wartość zabezpieczonych
kredytów do 50 mld EUR).
[Swedish Export Credit
Agency]

Rekompensaty
wynagrodzeń

Kredyty i pożyczki

Pożyczki pomostowe dla przedsiębiorstw.
Finansowanie: 280 mln EUR.
Eksport: zwiększenie puli finansowania z 12 do 20
mld EUR na udzielenie kredytów firmom
eksportowym. [Swedish Export Credit Corporation]

Pożyczka jest przeznaczona dla dużych szwedzkich
eksporterów oraz dla ich poddostawców. [Swedish
Export Credit Agency]

Wydłużony okres
subsydiowania kosztów
miejsc pracy dla nowych
pracowników (programy
Instegsjobb oraz
Nystartsjobb)
Programy oferują zwrot
kosztów pracy
pracodawcom

Granty i dotacje
Przedsiębiorcy prowadzący
jednoosobową działalność
gospodarczą (sole traders),
których obroty spadły w
związku z pandemią COVID19 mogą liczyć na dotację
rządową sięgające 75%
straty

Polityka podatkowa

Inne wsparcie

Zwolnienie podatkowe od
prezentów i innych benefitów
uzyskiwanych od pracodawcy
Możliwość korekty
dotychczasowych zaliczek na
podatek dochodowy
Możliwość przesunięcia
płatności części podatku
dochodowego za rok 2020 na
kolejne lata
Możliwość odroczenia innych
zobowiązań podatkowych i
opłat

jw

Subsydia na pokrycie
kosztów stałych
(Reorientation support)
Wsparcie jest udzielane
jeżeli w maju, czerwcu i
lipcu przedsiębiorstwo
doświadczyło spadku
obrotów o 40-50%

Symulacja finansowa dla
przedsiębiorstw dot.
przyszłej kondycji
finansowej.
Zmiana przepisów
dotyczących zawieszania
działalności – możliwość
zawieszenia działalności
więcej niż jeden raz w
okresie 5 lat, o ile zamierza
się rozpocząć działalność
ponownie w przyszłości.
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SZWECJA 2/2
ALMI, wsparcie rządowe
Gwarancje

Kredyty i pożyczki

Rekompensaty
wynagrodzeń

Granty i dotacje

Polityka podatkowa

Inne wsparcie

Rząd zdecydował o
przeznaczeniu 1 mld SEK na
wsparcie sektora
sportowego (związków
sportowych)
Przewidziano
rekompensaty dla osób
żyjących z profesjonalnego
połowu ryb, które musiały
zawiesić swoją dzialalność

Odbiorcy pomocy

BRANŻE

Przewidziano wsparcie w
wysokości 1,5 mld SEK dla
sektora kultury i rozrywki
Zasiłek pracowniczy dla
osób pracujących w
niepełnym wymiarze czasu
pracy

PRACOWNICY

Zwrot za zasiłki chorobowe

Obniżone składki dla
samozatrudnionych,
obowiązuje jedynie składka na
ubezpieczenie emerytalne
(10,21%).

Świadczenia dla
pracowników z grup
szczególnie zagrożonych
przez COVID-19
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Informacje i zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja (dalej: „Publikacja”) stanowi „publikację handlową” w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do
wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy (dalej: „Rozporządzenie 565”). Publikacja nie została przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność
badań inwestycyjnych ani nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania badań inwestycyjnych.
Niniejsza Publikacja nie stanowi (a) badań inwestycyjnych w rozumieniu art. 36 ust. 1 Rozporządzenia 565; bądź (b) doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 69 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; bądź (c) usługi badawczej w
rozumieniu § 2 pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych, bądź (d)
zachęty do nabywania, zbywania, działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji; bądź (e) porady inwestycyjnej, podatkowej, prawnej, lub innego typu; bądź (f) oceny lub zapewnienia opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe nią objęte; bądź (g) oferty w
rozumieniu kodeksu cywilnego.
Publikacja jest przeznaczona do rozpowszechniania wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Niniejsza Publikacja wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na moment jej sporządzenia i mogą ulegać zmianie. Autorzy nie uwzględniają w Publikacji jakichkolwiek indywidualnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej, ani potrzeb czy żądań potencjalnych
adresatów Publikacji. Zawarte w Publikacji opinie autorów zostały sporządzone przez nich w sposób samodzielny. Publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności oraz na podstawie informacji dostępnych publicznie w momencie jej sporządzenia lub
pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Banku aktualnych na moment jej sporządzenia i nie będzie podlegać aktualizacji. Bank nie gwarantuje kompletności, prawdziwości lub dokładności danych źródłowych.

Bank nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej Publikacji ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku takich decyzji inwestycyjnych. Publikacja nie może być traktowana jako zapewnienie lub gwarancja uniknięcia
strat, lub osiągnięcia potencjalnych lub spodziewanych rezultatów, w szczególności zysków lub innych korzyści z transakcji realizowanych na jej podstawie lub w związku z powstrzymaniem się od realizacji takich transakcji.
Brak jest powiązań oraz okoliczności, które mogłyby mieć negatywny wpływ na obiektywność Publikacji. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów w ramach świadczenia Usług Inwestycyjnych lub Usług Dodatkowych przez Bank zawiera opis faktycznych wewnętrznych
rozwiązań organizacyjnych i administracyjnych oraz wszelkich barier informacyjnych ustanowionych w celu zapobiegania konfliktom interesów.
Niniejsza Publikacja jest prawnie chroniona zgodnie z ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszej Publikacji, w całości lub w części, lub wykorzystywanie materiału do własnych
opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Banku jest zabronione.
Ewentualne oceny formułowane w Publikacji zostały dokonane po zastosowaniu kombinacji metod, w szczególności analizy fundamentalnej, porównawczej, rynkowej i technicznej. Analiza fundamentalna zmierza do określenia przyszłych parametrów rynkowych bazując na
obiektywnych czynnikach. Wynikom analizy fundamentalnej towarzyszy ryzyko, że zmiany rynkowe bywają determinowane również przez niefundamentalne czynniki. Analiza porównawcza polega na porównywaniu wycen rynkowych aktywów o podobnych
charakterystykach w celu zidentyfikowania bezwzględnego i względnego przewartościowania lub niedowartościowania. Analiza porównawcza niesie ryzyko związane z wyciąganiem błędnych wniosków przy porównywaniu nietożsamych aktywów. Analiza rynkowa jest
zorientowana na przewidywaniu zmian popytu i podaży na dane aktywo. Bazuje ona jednak na częściowej wiedzy rynkowej oraz często opóźnionych danych, co przekłada się na ryzyka dla formułowanych wniosków. Analiza techniczna polega na badaniu wykresów
obrazujących historyczne kształtowanie się cen i innych parametrów rynkowych w celu określenia, w jaki sposób ukształtują się one w przyszłości. Niesie ona jednak ryzyko wynikające z tego, że zjawiska z przeszłości nie muszą się powtórzyć w przyszłości.
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Organem sprawującym nadzór nad działalnością Banku jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20.

