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Synteza

Warsaw Enterprise Institute przyjrzał się pakietom antykryzysowym, 
które w trakcie pandemii koronawirusa Sars-Cov2 wdrożyły świato-
we rządy. Okazuje się, że właściwie każdy rząd takowe wdrażał i, co 
więcej, bez względu na rodzaj i efektywność prowadzonej polityki 
epidemiologicznej (z lockdownem, czy bez), sposoby na łagodzenie 
skutków gospodarczych pandemii były i są bardzo podobne. Wynika to 
zapewne z faktu, że kryzysy tego typu w zglobalizowanej gospodarce 
uderzają nawet społeczeństwa łagodniej potraktowane przez wirusa 
oraz z faktu, że w reakcji na recesję rządy przyjęły strategię robie-
nia „wszystkiego, co się da” i używały pełnego arsenału dostępnych 
polityk. Przy wsparciu banków centralnych zapewniano płynność 
akcji kredytowej w gospodarce, organy fiskalne liberalizowały swoje 
podejście do ściągania podatków, a ministerstwa finansów hojnie roz-
dawały zasiłki i dopłaty do pensji. Krótkofalowo te polityki osiągnęły 
prawdopodobnie zamierzony skutek, powstrzymując pogłębianie 
się recesji, ale w długim terminie ich efektywność będzie spadać. Co 
więcej, im dłużej rządy utrzymają programy pomocowe, tym więcej 
negatywnych skutków ubocznych one wygenerują, w tym ryzyka dla 
stabilności finansów publicznych. WEI rekomenduje zatem:

1. Ograniczenie niepewności politycznej. Realizacja polityki antykry-
zysowej w oparciu o już istniejące mechanizmy prawne.

2. Otwartość na handel i inwestycje. Rezygnacja z obostrzeń na gra-
nicach jako elementu polityki epidemiologicznej.

3. Zaprzestanie pomocy kryzysowej branżom niedostosowanym, 
które muszą przejść modernizację (np. energetyka, lotnictwo).

4. Pomoc dla tych, co bez winy: pomagajmy branżom, które powrócą 
do normalnego funkcjonowania po pandemii (np. turystyka, hotele, 
gastronomia, sport, widowiska).

5. Pomoc bezpośrednią osobom szczególnie dotkniętym pandemią 
(pozbawionym środków do życia).

6. Monitoring kosztów polityki antykryzysowej i ryzyk dla finansów 
publicznych. 
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Wstęp 

Pandemia – nie taki czarny łabędź

Pierwsze przypadki infekcji koronawirusem Sars-Cov-2 wykryto w grudniu 2019 r.  
w Chińskim mieście Wuhan. 31 grudnia Municypalna Komisja Zdrowia poinformowała 
oficjalnie, że w mieście pojawił się nieznany wirus, wywołujący zapalenie płuc. W styczniu 
bakcyla zidentyfikowano i stwierdzono, że jego transmisja od zwierzęcia (prawdopodob-
nie nietoperza) do człowieka nastąpiła na targu mięsnym w Wuhan. 30 stycznia 2020 r. 
Międzynarodowa Organizacja Zdrowia Ogłosiła stan zagrożenia zdrowia publicznego na 
skalę międzynarodową, a pandemię 11 marca.

Światowe rządy nie były przygotowane na taki rozwój wydarzeń, co znalazło odbicie 
w statystykach śmiertelności1. 17 kwietnia odnotowano w skali globalnej 8514 zgonów 
z powodu – jak nazwano chorobę wywoływaną przez koronawirusa – Covid-19, przy 
zaledwie 82201 wykrytych tego dnia nowych zakażeniach i w sumie 1,5 mln aktywnych 
przypadkach. Nawet biorąc pod uwagę fakt, że z początku procedury wykonywania 
testów były, delikatnie mówiąc, niedoskonałe, co zaniżało liczbę wykrywanych infekcji,  
i tak była to śmiertelność zatrważająca. Widzimy to, porównując pierwsze miesiące pan-
demii z chwilą obecną (październik 2020 r.), gdy wykrywa się ok. 400-500 tys. nowych 
zakażeń dziennie, aktywnych przypadków w sumie jest 10,6 mln, a liczba dobowych 
zgonów wynosi ok. 6-7 tys. Nieprzygotowanie rządów na wypadek pandemii objawiło 
się głównie w braku procedur i zaplecza zasobowego ochrony zdrowia zarówno pod 
względem sprzętowym, jak i personelu.
 
W ramach walki z pandemią rządy zastosowały powszechnie lockdown, tj. zamknięcie 
gospodarek. Wstrzymano działalność lokali gastronomicznych, uczniom kazano uczyć się 
zdalnie, a pracownikom korzystać z możliwości telepracy. Nakazano powszechne noszenie 
maseczek i ograniczenie wyjść poza miejsce zamieszkania. Robiono to, by osiągnąć dwa 

1 https://www.worldometers.info/coronavirus/

1.
Raport przygotowano na zlecenie 
Związku Przedsiębiorców 
i Pracodawców

https://www.worldometers.info/coronavirus/
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główne cele: spłaszczyć krzywą przyrostu zachorowań, by epidemię wygasić oraz by dać 
sobie czas na wzmocnienie ochrony zdrowia. Drugi cel osiągnięto częściowo. Dzisiaj sek-
tor ochrony zdrowia radzi sobie, zwłaszcza w krajach najsilniej z początku dotkniętych 
pandemią, lepiej. Niestety, nie udało się osiągnąć celu pierwszego. Lockdown przyczynił 
się tylko do chwilowego spłaszczenia krzywej. Jesienią nadeszła druga fala epidemii,  
w niektórych krajach, np. w przypadku Polski, groźniejsza niż pierwsza. W tej sytuacji 
służba zdrowia, która latem uczyła się powoli radzić sobie ze stałym przyrostem zacho-
rowań, znów traci wydolność. Z tej przyczyny ponownie rozważa się wprowadzenie 
lockdownu, a w niektórych krajach (m.in. Wielka Brytania) już to zrobiono.

Pandemia ma, rzecz jasna, olbrzymie koszty gospodarcze. Zgodnie z szacunkami Mię-
dzynarodowego Funduszu Walutowego2, większość państw świata odnotuje w tym roku 
ujemną dynamikę wzrostu PKB (W przypadku Polski ma to być -3,6 proc.), co przełoży 
się na globalny jej spadek o 4,4 proc. To o jeden punkt procentowy głębsza recesja niż  
w szczycie kryzysu finansowego lat 2008-2009. Jest tak, ponieważ pandemia koronawiru-
sa uderzyła w gospodarkę w wyjątkowy sposób: była szokiem zarówno popytowym, jak  
i podażowym. Ludzie przestali kupować, bo nie wychodzili z domu oraz bo – w wyniku 
ograniczenia produkcji – tracili pracę. Dodatkowo restrykcje związane z transportem 
międzynarodowym (zamknięcia granic) rozerwały globalne łańcuchy dostaw. Dzisiaj jest 
już raczej jasne, że sam lockdown zwiększał negatywny efekt gospodarczy pandemii, ale 
go nie wywoływał. Statystyki pokazują, że ludzie ograniczali swoją aktywność jeszcze 
zanim władze wprowadzały formalne obostrzenia3.
 
Zazwyczaj kryzysy wynikają wprost z ukrytych słabości gospodarek. Zgodnie np.  
z wyjaśnieniem szkoły austriackiej, kryzysy wybuchają, gdy na rynku w wyniku nad-
miernej ekspansji kredytowej następuje przeinwestowanie (nowe inwestycje okazują 
się nierentowne). To nie jest taki kryzys. Pandemia koronawirusa uderzyłaby nawet  
w silną, prężną gospodarkę. Uderza jednak ze zdwojoną siłą ze względu na słabości i za-
niedbania instytucjonalne państwa. Trzeba podkreślić, że nie jest prawdą – jak sugerują 
niektórzy – że pandemia to Czarny Łabędź, czyli zjawisko rzadkie i nieprzewidywalne. 
Przeciwnie, o zagrożeniu pandemią od lat mówili i pisali naukowcy, wskazując nawet jej 
potencjalne źródło. „Nietoperze podkowcowate stanowią naturalny rezerwuar wirusów 
typu SARS-CoV, co każe dbać o bezpieczeństwo na targach i farmach, które mogą stać się 
źródłem i centrum nowych infekcji” – to fragment artykułu opublikowanego już w 2007 
r. na łamach Clinical Microbiology Review4.
 
W odpowiedzi na kryzys pandemiczny rządy oraz instytucje międzynarodowe uruchomiły 
pomoc pomostową skierowaną zarówno do firm, jak i do pracowników, która ma umoż-
liwić im przetrwanie trudnych czasów. Jako współwinne zaistniałej sytuacji instytucje 
te były zobligowane do pomocy nie tylko z czysto gospodarczych, lecz także z moralnych 

2 https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD/CPV
3 Np. w Nowym Jorku: https://www.nytimes.com/2020/05/07/upshot/pandemic-economy-government-

-orders.html 
 W Polsce: https://koronawirusunas.pl/u/mobilnosc?fbclid=IwAR2FyugISQ9heYT0-aN8ahmLCvI1wY-

sSXQ5-eyHaduE6Pn5UcaMfMsDwx5s
4 https://cmr.asm.org/content/cmr/20/4/660.full.pdf

mailto:https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD/CPV
https://www.nytimes.com/2020/05/07/upshot/pandemic-economy-government-orders.html 
https://www.nytimes.com/2020/05/07/upshot/pandemic-economy-government-orders.html 
https://cmr.asm.org/content/cmr/20/4/660.full.pdf


raport Zawiniona konieczność

6

względów. W ramach pakietów antykryzysowych zastosowano rozmaite narzędzia: ulgi 
podatkowe, wakacje kredytowe, preferencyjne pożyczki, dopłaty do pensji, dodatkowe 
zasiłki dla bezrobotnych itd. Kwoty przeznaczone na realizację tych programów idą w 
sumie w skali globu w biliony dolarów5, a finansowane są one bezpośrednio z budżetu, 
bądź zwiększonym zadłużeniem. Od efektywności tych programów zależy tempo wycho-
dzenia z recesji, gdy pandemia ustąpi.
 
W niniejszym raporcie pokazujemy na przykładzie wybranych krajów oraz instytucji 
ponadnarodowych sposoby radzenia sobie z pandemicznym załamaniem gospodarczym. 
Sprawdzamy jak zmieniły się one w związku z wystąpieniem drugiej fali zachorowań na 
Covid-19. Dokonujemy przeglądu polityk sektorowych w odniesieniu do branż najsilniej 
dotkniętych kryzysem. Próbujemy także oszacować efektywność dotychczas wdrożonych 
programów i zidentyfikować zagrożenia wynikające z wydłużającej się konieczności ich 
utrzymania.

5 http://store.ectap.ro/articole/1472.pdf

http://store.ectap.ro/articole/1472.pdf
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Jak oni to robią 
– Programy antykryzysowe na przykładzie wybranych krajów

Trendy

Właściwie każde państwo na świecie w reakcji na pandemię koronawirusa wdrożyło 
własne, zazwyczaj bardzo hojne polityki antykryzysowe, a samo ich wdrożenie odbyło 
się szybciej niż w przypadku wcześniejszych kryzysów6. Obok finansowego wsparcia dla 
systemów ochrony zdrowia, najogólniej rzecz biorąc, rządy zastosowały dwie kategorie 
pomocowe:
 
1. Fiskalną – skierowaną przede wszystkim do firm, pracowników oraz gospodarstw 

domowych; pomoc fiskalna przyjmowała postać m.in. liberalizacji reguł podatkowych 
(odroczone składanie zeznań, redukcje stóp podatkowych, umorzenie części składek 
na ubezpieczenia społeczne) oraz różnego rodzaju subsydiów (wypłata „postojowego” 
dla zamkniętych branż, dopłaty do pensji, zasiłki dla bezrobotnych).

2. Monetarną – skierowaną do firm, które potrzebują dodatkowych środków, by utrzy-
mać płynność oraz do samego sektora bankowego, przed którym stoi widmo lawi-
nowego wzrostu niespłacalności kredytów; pomoc monetarna przyjmowała postać 
m.in. obniżki stóp procentowych banku centralnego, obniżki wymagań co do rezerw 
obowiązkowych banków komercyjnych, gwarantowanie nowych kredytów, dostęp 
do pożyczek preferencyjnych.

Większość programów pomocowych miała wygasać latem, bądź jesienią, jednak kolejne 
rządy – w obliczu drugiej fali pandemii – decydują się je przedłużać. Kroki takie planują 

6 http://cfuc.vse.cz/artkey/cfu-202001-0003_reakce-hospodarske-politiky-na-vnitrni-a-vnejsi-soky.php

2.

http://cfuc.vse.cz/artkey/cfu-202001-0003_reakce-hospodarske-politiky-na-vnitrni-a-vnejsi-soky.php
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bądź realizują już m.in. Stany Zjednoczone7, Dania8, Holandia9, Hiszpania10, Kanada11, czy 
Unia Europejska, która zaprojektowała nowy instrument antykryzysowy o wartości 750 
mld euro mający działać w latach 2021-202712.

Kraje odniesienia

Mimo tego, że co do zasady antykryzysowe narzędzia dobierane przez rządy są podobne, 
to różnią się w istotnych szczegółach oraz skalą zastosowania. Wybraliśmy 7 państw, 
których porównanie pod względem polityki antykryzysowej wydało nam się szczególnie 
interesujące. Są to USA, Chiny, Tajwan, Czechy, Szwecja, Niemcy oraz Wielka Brytania. 
Przedstawiamy także działania pomoce, jakie zaoferowały trzy najistotniejsze instytucje 
ponadnarodowe (Unia Europejska, Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy).

Wybraliśmy Stany Zjednoczone z kilku względów. Po pierwsze ze względu na kwoty 
przeznaczone tam w ramach pakietów pomocowych. Po drugie ze względu na fakt, że 
aż 7 stanów wprowadziło jesienią nowe restrykcje sanitarne, a 8 wstrzymało otwieranie 
gospodarki po okresie lockdownu13. Po trzecie, ze względu na skalę zachorowań – na 
Covid-19 chorowało tam dotąd niemal 3 proc. wszystkich obywateli. Antykryzysowa 
polityka Chin jest interesująca z tego m.in. względu, że po okresie krótkiego, ale inten-
sywnego lockdownu, właściwie całkowicie otworzyły one swoją gospodarkę, aktywność 
epidemiologiczne koncentrując na śledzeniu nowych zakażeń i izolowaniu ich. Chinom 
udało się wyciszyć epidemię – dzisiaj notują co najwyżej kilkadziesiąt zakażeń dziennie 
– oraz uniknąć recesji. W tym roku ich PKB ma wzrosnąć o 1,9 proc. Krajem odniesienia 
naszej analizy jest też Tajwan, gdyż udało mu się wygasić ognisko koronawirusa w bardzo 
wczesnej fazie (na 32 mln mieszkańców odnotowano tam dotąd 568 zakażeń i 7 zgonów 
– wg danych na 04.11.2020 r.) – a to wszystko bez lockdownu. W analizie uwzględniamy 
Czechy, ponieważ to nasz sąsiad, na zbliżonym poziomie rozwoju gospodarczego i o po-
dobnej dzisiaj skali zagrożenia epidemicznego. Uwzględniamy także Niemcy, gdyż to pań-
stwo, które najhojniej spośród wszystkich w Europie wsparło swoją gospodarkę. To także 
nasz największy partner handlowy. Szwecja jest przedmiotem naszego zainteresowania, 
ponieważ oparła swoją strategię walki z koronawirusem na względnej otwartości (nie 
stosowała lockdownu), co teoretycznie powinno łagodzić gospodarcze skutki pandemii. 
Wielka Brytania z kolei jest o tyle ciekawym przypadkiem, że znajdując się już poza Unią 
Europejską, pozbawiona jest dostępu do jej programów pomocowych i musi radzić sobie 
całkiem sama – a do tego uruchomiła drugi już lockdown.

7 https://www.cnbc.com/2020/07/26/kudlow-says-coronavirus-relief-will-include-1200-checks-and-
-extension-of-eviction-moratorium.html

8 https://www.bloombergquint.com/onweb/denmark-to-expand-aid-to-firms-hit-by-coronavirus-re-
strictions

9 https://www.cliffordchance.com/briefings/2020/03/coronavirus--support-measures-to-help-spanish-
-companies-in-need.html

10 https://www.government.nl/latest/news/2020/08/28/government-extends-coronavirus-support-for-
-jobs-and-the-economy-into-2021

11 https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2020/10/government-announces-new-targeted-
-support-to-help-businesses-through-pandemic.html

12 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_940
13 https://www.nytimes.com/interactive/2020/us/states-reopen-map-coronavirus.html

https://www.cnbc.com/2020/07/26/kudlow-says-coronavirus-relief-will-include-1200-checks-and-extension-of-eviction-moratorium.html
https://www.cnbc.com/2020/07/26/kudlow-says-coronavirus-relief-will-include-1200-checks-and-extension-of-eviction-moratorium.html
https://www.bloombergquint.com/onweb/denmark-to-expand-aid-to-firms-hit-by-coronavirus-restrictions
https://www.bloombergquint.com/onweb/denmark-to-expand-aid-to-firms-hit-by-coronavirus-restrictions
https://www.cliffordchance.com/briefings/2020/03/coronavirus--support-measures-to-help-spanish-companies-in-need.html
https://www.cliffordchance.com/briefings/2020/03/coronavirus--support-measures-to-help-spanish-companies-in-need.html
https://www.government.nl/latest/news/2020/08/28/government-extends-coronavirus-support-for-jobs-and-the-economy-into-2021
https://www.government.nl/latest/news/2020/08/28/government-extends-coronavirus-support-for-jobs-and-the-economy-into-2021
https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2020/10/government-announces-new-targeted-support-to-help-businesses-through-pandemic.html
https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2020/10/government-announces-new-targeted-support-to-help-businesses-through-pandemic.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_940
https://www.nytimes.com/interactive/2020/us/states-reopen-map-coronavirus.html
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W naszej analizie działań antykryzysowych podzieliliśmy je na trzy kategorie: podatki, 
instrumenty finansowe oraz transfery pieniężne i polityka socjalna. Instytucjom między-
narodowym poświęciliśmy osobne podrozdziały.

Stany Zjednoczone

Najważniejszym instrumentem przygotowanym przez amerykański rząd do walki z nie-
wątpliwą recesją gospodarczą jest Ustawa Gospodarczego Bezpieczeństwa, Pomocy i Ulg 
(The Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act14, w skrócie CARES). W ramach tej 
ustawy rząd przeznaczył 2 biliony dolarów na powstrzymanie kryzysu gospodarczego 
i rozrostu ubóstwa, co stanowi aż 11 proc. amerykańskiego PKB15 i jest równe 45 proc. 
wydatków budżetowych z 2019 r.16. Ustawa jest nazywana przez legislatorów „trzecim 
etapem” odpowiedzi na koronawirusa. Wcześniejszymi krokami podjętym przez ame-
rykańskie władze były Ustawa o Gotowości i Odpowiedzi Dodatkowymi Świadczeniami  
z 6 marca 2020 r. (the Coronavirus Preparedness and Response Supplemental Appropria-
tions Act) i Rodzina Przede Wszystkim Ustawa Antykoronawirusowa z 18 marca 2020 r. 
(the Families First Coronavirus Response Act). Łączna suma środków przeznaczona przed 
amerykańskie władze na walkę z COVID-19 wyniosła prawie 3 biliony dolarów. Jest to 
suma nieporównywalnie większa w stosunku do działań zaporowych podczas poprzed-
nich kryzysów nawet takich jak załamanie gospodarcze z lat 2007-200917. 

Podatki

Na skutek wprowadzenia CARES Urząd Podatkowy USA (IRS) odroczył niektóre podatki 
federalne oraz ostateczne terminy na złożenie deklaracji o zwrot podatku. U swych założeń 
ustawa miała przynieść „szybkie i bezpośrednie” skutki18. Tym samym prawie wszystkie 
podatki federalne i terminy na złożenie deklaracji zostały odroczone bez konieczności 
zgłaszania się podatnika oraz szybkiej wypłaty pieniędzy19. Instrumenty pomocowe 
przewidziane w CARES to:

• 290 mld dolarów na jednorazowe wypłaty osobom fizycznym;
• 260 mld miliardów dolarów na rozszerzenie świadczeń dla bezrobotnych;
• 25 mld dolarów na wsparcie żywnościowe; 
• 510 mld dolarów na powstrzymanie bankructwa spółek corporate poprzez za-

pewnienie pożyczek i gwarancji pożyczkowych i wsparcie programu Rezerwy 
Federalnej przewidzianym w art. 13(3) jej statutu;

• 367 mld dolarów na pożyczki umarzalne i gwarancje, żeby wesprzeć małe przed-

14 https://home.treasury.gov/policy-issues/cares
15 https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45984/1/S2000540_en.pdf
16 https://usafacts.org/articles/what-will-cares-act-and-other-congressional-coronavirus-bills-do-how-bi-

g-are-they/
17 https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45984/1/S2000540_en.pdf
18 https://home.treasury.gov/policy-issues/cares
19 https://www.marketwatch.com/story/the-most-important-covid-19-related-federal-tax-relief-me-

asures-including-some-that-can-result-in-hefty-tax-refunds-2020-04-10

https://home.treasury.gov/policy-issues/cares
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45984/1/S2000540_en.pdf
https://usafacts.org/articles/what-will-cares-act-and-other-congressional-coronavirus-bills-do-how-big-are-they/
https://usafacts.org/articles/what-will-cares-act-and-other-congressional-coronavirus-bills-do-how-big-are-they/
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45984/1/S2000540_en.pdf
https://home.treasury.gov/policy-issues/cares
https://www.marketwatch.com/story/the-most-important-covid-19-related-federal-tax-relief-measures-including-some-that-can-result-in-hefty-tax-refunds-2020-04-10
https://www.marketwatch.com/story/the-most-important-covid-19-related-federal-tax-relief-measures-including-some-that-can-result-in-hefty-tax-refunds-2020-04-10
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siębiorstwa w utrzymaniu pracowników;
• 180 mld dolarów na szpitale i służbę zdrowotną;
• 150 mld dolarów w transferach dla stanów i lokalnych samorządów; 
• ponad 100 mld dolarów w celu ufundowania edukacji, systemów tranzytowych 

i pakietów pomocy międzynarodowej;
• 280 mld dolarów w cięciach i odroczeniach podatkowych.

IRS przesunęło termin na złożenie deklaracji podatkowych z 15 kwietnia na 15 lipca. 
Preferencję przyznano każdemu podatnikowi bez względu na chęć skorzystania. W toku 
epidemii ogłoszono także drugie przedłużenie terminu do 15 października, które tym 
razem wymagało zgłoszenia ze strony podatnika20.

Mali przedsiębiorcy otrzymali zwolnienia podatkowe na pokrycie płatnego urlopu pra-
cownika, który nastąpił na skutek COVID-19. Odroczono również konieczność złożenia 
składki na IRA i HSA tj. amerykański system ubezpieczeń emerytalnych i zdrowotnych. 
Zaproponowano również możliwość zaciągnięcia 100 tys. dolarów pożyczki ze swojego 
konta emerytalnego i jego spłatę w ciągu trzech lat bez ponoszenia konsekwencji podat-
kowych.

Na podstawie CARES przedsiębiorstwo może odroczyć 6,2 proc. (samozatrudnieni 12,4 
proc.) części podatku na zabezpieczenie społeczne. Spłata odroczenia będzie przebiegała 
w dwóch ratach: połowa do 31 grudnia 2021 i druga połowa do 31 grudnia 2022 r. Nato-
miast dzięki zliberalizowaniu przepisów dotyczących podatkowych strat operacyjnych, 
podatnicy mogą dochodzić zwrotu podatku nie z podstawowego dwuletniego okresu, 
lecz z okresu do pięciu lat wstecz. Ze względu na to, że stawki podatkowe były w wyższe 
przed 2018 rokiem, dochodzenie zwrotów podatkowych za lata objęte rozciągnięciem 
straty operacyjnej mogą okazać się znacząco wyższe.

Transfery pieniężne i polityka socjalna

Tegoroczna skala działań socjalnych w Stanach Zjednoczonych nie miała precedensu  
w historii. Dla osób fizycznych, które zostały bezpośrednio dotknięte kryzysem wywo-
łanym przez COVID-19 przewidziano świadczenia, których wysokość wahała się od 1,2 
tys. dolarów dla jednej osoby do 2,4 tys. dolarów dla małżeństwa w ramach tzw. stimulus 
check. Obecnie rozważa się ponowienie programu21. Osoby mające na utrzymania dzieci 
poniżej 17 roku życia mogą otrzymać dodatkowe 500 dolarów od dziecka. Wypłata środ-
ków była jednak waloryzowana o poziom dochodów brutto rodziny.

Co najmniej 9 z 10 pracowników w branży gastronomicznej i usługowej zostało upraw-
nionych do otrzymywania wyższego zasiłku, niż pozwoliłyby na to ich pensje. Szacuje się, 
że 3,9 miliona pracowników tych branż straciło pracę. Natomiast w handlu detalicznym 
ubyło 1,3 miliona miejsc pracy, a 83 proc. spośród pracowników zostało uprawnionych do 

20 https://www.irs.gov/newsroom/taxpayers-should-file-by-july-15-tax-deadline-automatic-extension-to-
-oct-15-available

21 https://www.cnet.com/personal-finance/how-the-election-results-might-change-the-fate-of-a-second-
-stimulus-check/

https://www.irs.gov/newsroom/taxpayers-should-file-by-july-15-tax-deadline-automatic-extension-to-oct-15-available
https://www.irs.gov/newsroom/taxpayers-should-file-by-july-15-tax-deadline-automatic-extension-to-oct-15-available
https://www.cnet.com/personal-finance/how-the-election-results-might-change-the-fate-of-a-second-stimulus-check/
https://www.cnet.com/personal-finance/how-the-election-results-might-change-the-fate-of-a-second-stimulus-check/


raport Zawiniona konieczność

11

zasiłków wyższych niż ich pensja. Paradoksalnie w dobie kryzysu na skutek świadczeń 
socjalnych nastąpił wzrost dochodów gospodarstw domowych o 165 proc. w kwietniu  
i 14 proc. w maju w stosunku do lutego22.

Mimo imponującej skali świadczeń i rezultatów przedstawionych przez rząd, część ba-
daczy zauważyła, że dostęp do środków dla osób ubiegających się o świadczenie został 
dalece wydłużony przez trudności biurokratyczne. Szybkość uzyskania pomocy wahała 
się w stosunku do regionu, a różnica mogła wynosić nawet kilka tygodni23.

Instrumenty finansowe

Rezerwa Federalna USA ma wyznaczone trzy główne cele: dbałość o zatrudnienie, sta-
bilność cen i stabilność długoterminowych stóp procentowych. W reakcji na pandemię 
amerykański bank centralny obniżył w marcu 2020 r. stopy procentowe do 0-0,25 proc., 
deklarując chęć ich utrzymania na takim poziomie, dopóki gospodarka nie wróci „na 
ścieżkę dochodzenia do poziomu maksymalnego zatrudnienia i stabilności cen”24. Oprócz 
tego FED obniżył do zera wymóg utrzymania rezerw obowiązkowych i wznowił programy 
zakupu aktywów z rynku za 700 mld dolarów, z czego 500 mld zostało przeznaczone na 
papiery skarbowe, a 200 na zabezpieczone kredytami hipotecznymi papiery dłużne. FED 
przeprowadził także aktywną interwencję na rynku kredytowym, zapobiegając jego ob-
umarciu. Jednym z instrumentów interwencji było chociażby obniżenie kosztu pożyczek 
zaciąganych poprzez okno dyskontowe, czy utworzenie instrumentu finansowania dla 
funduszy rynku pieniężnego. 

Departament Mieszkalnictwa i Rozwoju Miejskiego (Department of Housing and Urban 
Development) wprowadził 60-dniowe moratorium na nakazy eksmisji oraz przejęcia 
hipoteki w przypadku gospodarstw jednorodzinnych, które mają kredyt ubezpieczony 
przez Federalną Administrację Mieszkalnictwa (Federal Housing Administration)25. Agencje 
Fannie Mae i Freddie Mac z kolei ogłosiły programy wsparcia dla kredytobiorców, zapew-
niające im m.in. 12-miesięczne przesunięcie spłat26. Amerykańscy agencje regulacyjne 
wprowadziły natomiast zachęty instytucjonalne dla instytucji bankowych, by wykorzy-
stały swoje rezerwy kapitałowe i płynnościowe do wsparcia firm szczególnie dotkniętych 
przed pandemię. Zliberalizowały także wymogi związane ze sprawozdawczością.

Wprowadzono także wyjątkowy w skali świata program bezpośredniego, tj. z pominię-
ciem banków komercyjnych, wsparcia gospodarki kredytami z banku centralnego27 
nakierowany na pomoc małym i średnim przedsiębiorstwom. Program miał wygasać 30 

22 https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2020/08/Evaluating-the-Effects-of-the-Economic-Re-
sponse-to-COVID-19.pdf

23 https://www.brookings.edu/research/did-cares-act-benefits-reach-vulnerable-americans-evidence-
-from-a-national-survey/

24 https://fred.stlouisfed.org/series/FEDFUNDS
25 https://www.oecd.org/coronavirus/country-policy-tracker/
26 https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19#U
27 https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/mainstreetlending.htm

https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2020/08/Evaluating-the-Effects-of-the-Economic-Response-to-COVID-19.pdf
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2020/08/Evaluating-the-Effects-of-the-Economic-Response-to-COVID-19.pdf
https://fred.stlouisfed.org/series/FEDFUNDS
https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19#U
https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/mainstreetlending.htm
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września, ale został przedłużony do końca roku28. Przeznaczono nań 600 mld dolarów, 
jednak zainteresowanie pożyczkami jeszcze we wrześniu było niewielkie29.

Chiny

Chińskie władze przygotowały dla swoich obywateli szerokie spektrum pomocy i obniżek 
podatkowych. Na pokrycie ich kosztów przeznaczono 1,3 biliona RMB, co odpowiada 1,3 
proc. chińskiego PKB i stanowi równowartości niecałych 200 mld dolarów30.

Podatki

Pośród antykryzysowych ulg podatkowych wdrożonych w Chinach w trakcie kryzysu 
można wyróżnić: 

– wyłączenia z podatku dochodowego tymczasowej pracy i dodatków dla personelu 
medycznego oraz innych służb walczących z rozprzestrzenianiem się epidemii 
począwszy od 1 stycznia 2020 r.;

– rozliczenie straty przedsiębiorstw transportowych, cateringowych, hotelarskich  
i turystycznych wykazane w 2020 r. może zostać rozciągnięte na do maksymalnie 
8 lat31; 

– obniżenie stawkę VAT z 3 proc. do 1 proc. dla małych przedsiębiorstw rozliczają-
cych się metodą kasową 

– zaniechanie pobierania podatku VAT od usług medycznych, cateringowych, hotelo-
wych, fryzjerskich, pralniczych, a także na maski i odzież ochronną, przedłużono 
okres na składanie deklaracji podatkowych do marca 2020 r.32.

7 kwietnia 2020 r. Chińska Rada Państwa ogłosiła, że przedłuża niektóre wygasłe prefe-
rencyjne polityki podatkowe do końca 2023 r. w celu wsparcia przedsiębiorstw w obliczu 
załamania gospodarczego wywołanego pandemią. Pośród ułatwień znalazło się wyłącze-
nie z VAT dla instytucji finansowych udzielających pożyczek do 1 miliona RMB małym 
i mikro przedsiębiorcom, samozatrudnionym, interesom rodzinnym i gospodarstwom 
wiejskim. Obniżono również podstawy wyliczania podatku CIT. Wsparcie otrzymała rów-
nież branża motoryzacyjna. Dealerzy używanych samochodów otrzymali preferencyjną 
stawkę podatkową 0,5 proc. obowiązującą od początku maja do końca grudnia. Przedłu-
żono również preferencyjną politykę na zakup aut w nowej technologii i wyłączono je  
z opodatkowania na kolejne 2 lata. Oprócz obniżek i cięć podatkowych przedłużono czas 

28 https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20200728a.htm
29 https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-09-15/banks-balk-at-fed-s-600-billion-lifeline-for-ma-

in-street-firms
30 https://us.eversheds-sutherland.com/NewsCommentary/Newsletters/230049/Coronaviru-

s-Tax-Developments-Global?fbclid=IwAR2sMTbm-D7jXZ9wnR2vtq-Q-bhSNvWeY9c6xn0_D4bRY-
3sTh5Ef3kjswHA#China

31 http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810755/c5145868/content.html
32 http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810755/c5145504/content.html

https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20200728a.htm
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-09-15/banks-balk-at-fed-s-600-billion-lifeline-for-main-street-firms
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-09-15/banks-balk-at-fed-s-600-billion-lifeline-for-main-street-firms
https://us.eversheds-sutherland.com/NewsCommentary/Newsletters/230049/Coronavirus-Tax-Developments-Global?fbclid=IwAR2sMTbm-D7jXZ9wnR2vtq-Q-bhSNvWeY9c6xn0_D4bRY3sTh5Ef3kjswHA#China
https://us.eversheds-sutherland.com/NewsCommentary/Newsletters/230049/Coronavirus-Tax-Developments-Global?fbclid=IwAR2sMTbm-D7jXZ9wnR2vtq-Q-bhSNvWeY9c6xn0_D4bRY3sTh5Ef3kjswHA#China
https://us.eversheds-sutherland.com/NewsCommentary/Newsletters/230049/Coronavirus-Tax-Developments-Global?fbclid=IwAR2sMTbm-D7jXZ9wnR2vtq-Q-bhSNvWeY9c6xn0_D4bRY3sTh5Ef3kjswHA#China
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810755/c5145868/content.html
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810755/c5145504/content.html
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na złożenie deklaracji do 22 maja33, a także wydłużono okres na zapłatę podatków nawet 
do grudnia 2023 r.34.

Maj przyniósł kolejne ulgi podatkowe: rząd zapowiedział dodatkowe 70 mld w cięciach 
podatkowych. Na plenum 13 Narodowego Kongresu Ludowego chiński premier Li Keqiang 
przedstawił raport z prac rządowych w imieniu Rady Państwa, w którym wykazał, że 
dotychczasowe cięcia podatkowe miały wartość 2,36 biliona RMB35. Odroczono również 
płatność podatków do 2021 roku dla małych i jednoosobowych przedsiębiorstw36.

Głównym celem działań chińskiego rządu było zapewnienie płynności finansowej dla 
najmniejszych przedsiębiorstw i gospodarstw domowych.

Transfery pieniężne i polityka socjalna

Wsparcie socjalne władz Chin jest zróżnicowane w zależności od regionu i branży. Prio-
rytetowo potraktowano potrzebę zachowania miejsc pracy, dlatego obniżono wielkość 
nakładów, które pracodawcy musieli przeznaczać na ubezpieczenia społeczne. Zwolnienie 
nie dotyczyło pracowników, ich składki musiały być dokonywane terminowo. Świadcze-
nia ze strony pracodawców zostały zmniejszone o połowę lub zaniechano ich pobierania  
w ogóle na okres od 3 do 5 miesięcy, w szczególnych przypadkach preferencję przedłuża-
no nawet do 6. Najbardziej preferencyjnie traktowane były mniejsze przedsiębiorstwa37.

Zgodnie z komunikatem rzecznika Ministerstwa Zasobów Ludzkich i Ubezpieczenia 
Społecznego, całkowita ilość środków przeznaczonych na ubezpieczenia emerytalne, dla 
bezrobotnych i poszkodowanych w pracy wyniosła 500 mld RMB, a efekty tego wsparcia 
okazały się satysfakcjonujące. Równocześnie 1,46 milionów przedsiębiorstw otrzymało 
dopłaty na ubezpieczenia dla bezrobotnych w wysokości 22,2 mld RMB, dzięki czemu 
wsparcie uzyskało 49,51 miliona pracowników38.

Instrumenty finansowe

Chiński system bankowy ma w całości charakter państwowy. Z tego punktu widzenia 
„władza” Banku Ludowego Chin oraz partii na finansami i bankowością jest niemal 
nieograniczona. BLCh w ramach działań antykryzysowych obniżył stopy procentowe  
z ponad 4 do 3,85 proc. oraz obniżył wymóg utrzymywania rezerw obowiązkowych o 
50-100 punktów bazowych (pb) dla banków wspierających sektor MŚP i o dodatkowe 100 
pb. dla banków wspierających firmy państwowe. Ponadto zapewniał płynność bankom 
dzięki operacjom otwartego rynku, redukcji oprocentowania nadmiaru rezerw i wpro-

33 http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810755/c5149175/content.html
34 http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810755/c5149072/content.html
35 http://www.gov.cn/premier/2020-05/22/content_5513757.htm
36 http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810755/c5150535/content.html
37 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7460459/
38 http://www.mohrss.gov.cn/SYrlzyhshbzb/dongtaixinwen/buneiyaowen/202003/t20200326_363672.

html

http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810755/c5149175/content.html
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810755/c5149072/content.html
http://www.gov.cn/premier/2020-05/22/content_5513757.htm
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810755/c5150535/content.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7460459/
http://www.mohrss.gov.cn/SYrlzyhshbzb/dongtaixinwen/buneiyaowen/202003/t20200326_363672.html
http://www.mohrss.gov.cn/SYrlzyhshbzb/dongtaixinwen/buneiyaowen/202003/t20200326_363672.html
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wadzeniu nowych instrumentów finansowania pożyczek, przeznaczył też ok. 1,8 biliona 
RMB (270 mld dolarów) na linie kredytowe dla producentów materiałów medycznych, 
małych i średnich firm oraz sektora rolniczego. Sytuację płynnościową wspierał także 
sam rząd, wzmacniając gwarancje kredytowe, dopłacając m.in. do pożyczek zaciąganych 
przez firmy państwowe w lokalnych bankach, umożliwiając przesuwanie spłat kredytów 
do marca 2021 r. i ogólnie liberalizując zasady zadłużania się podmiotów w gospodarce. 
Władze banku zapowiadają jednak, że w związku z normalizującą się sytuacją w kraju 
nie będą prowadzić już dodatkowych działań antykryzysowych39.

Tajwan

Ustawodawstwo Republiki Chińskiej na Tajwanie było przygotowane pod względem 
formalnym na podobne do COVID-19 sytuacje kryzysowe, jednak na skutek pandemii 
konieczna okazała się ich aktualizacja. W dniu 21 kwietnia 2020 r. tajwański parlament 
uchwalił nowelizację do Specustawy dot. przeciwdziałania, wsparcia i środków naprawczych 
wobec ciężkich przypadków zapalenia płuc spowodowanych patogenem, która upoważniła 
władze państwowe do dokonywania wydatków na stymulowanie gospodarki w trakcie 
pandemii40. Skutkiem nowelizacji było uzupełnienie budżetu celowego do poziomu 210 
mld dolarów tajwańskich (ok. 7,4 mld dolarów amerykańskich).

Podatki

Wśród instrumentów pomocy fiskalnej udzielonej przez Tajwan znalazły się: 

– zwolnienia podatkowe od dotacji publicznych, zasiłków i środków wsparcia; 
– wydłużenie wykazywania straty do 10 lat dla przedsiębiorstw, 
– wcześniejsze zwroty podatków za 2019 r.; 
– odliczenia za płatne urlopy i podatki od najmu; 
– zwolnienia podatkowe przy stałych transakcjach i podatkach od działalności 

gospodarczej; 
– obniżki podatku od nieruchomości dla przedsiębiorstw i nieużywanych nieru-

chomości; zwolnienia od podatków z tytułu rejestracji pojazdów41.

Tajwańskie Ministerstwo Finansów zaproponowało również odroczenia podatkowe dla 
spółek niezdolnych do jednokrotnej zapłaty. Zgodnie z wytycznymi na oficjalnej stronie 
ministerstwa można zawnioskować o przedłużenie do 1 roku lub rozłożenie podatku na 
raty 36 rat płatnych co miesiąc42.

39 https://www.cnbc.com/2020/07/13/chinas-central-bank-sees-little-need-for-more-stimulus-this-year.
html

40 https://law.moj.gov.tw/ENG/LawClass/LawAll.aspx?pcode=L0050039
41 https://www.mof.gov.tw/singlehtml/384fb3077bb349ea973e7fc6f13b6974?cntId=1adac3260a2d-

49c794dff0a22c7a9fce
42 https://www.mof.gov.tw/singlehtml/384fb3077bb349ea973e7fc6f13b6974?cntId=9b2f4e0928b-

94b2681d7d0518f4e8eb3

https://www.cnbc.com/2020/07/13/chinas-central-bank-sees-little-need-for-more-stimulus-this-year.html
https://www.cnbc.com/2020/07/13/chinas-central-bank-sees-little-need-for-more-stimulus-this-year.html
https://law.moj.gov.tw/ENG/LawClass/LawAll.aspx?pcode=L0050039
https://www.mof.gov.tw/singlehtml/384fb3077bb349ea973e7fc6f13b6974?cntId=1adac3260a2d49c794dff0a22c7a9fce
https://www.mof.gov.tw/singlehtml/384fb3077bb349ea973e7fc6f13b6974?cntId=1adac3260a2d49c794dff0a22c7a9fce
https://www.mof.gov.tw/singlehtml/384fb3077bb349ea973e7fc6f13b6974?cntId=9b2f4e0928b94b2681d7d0518f4e8eb3
https://www.mof.gov.tw/singlehtml/384fb3077bb349ea973e7fc6f13b6974?cntId=9b2f4e0928b94b2681d7d0518f4e8eb3
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Transfery pieniężne i polityka socjalna

Tajwańskie ministerstwo pracy obok dotychczasowych środków pomocy pracownikom 
zaproponowało kilka nowych programów pomagających odnaleźć się na rynku pracy. 

– Przyznano zasiłki w wysokości 60 proc. średniej rocznej pensji ubezpieczeniowej. 
– Dzieciom bezrobotnych przyznano stypendia w wysokości 6 tys. dolarów taj-

wańskich (NTD) w przypadku uczniów szkół średnich i 24 tys. NTD w przypadku 
studentów uczelni wyższych. 

– Przedsiębiorstwa uzyskały subsydia na ulepszenie środowiska pracy (tj. poprawę 
BHP) w wysokości 2 milionów NTD, na opłacenie opieki dla dzieci pracowników 
w wysokości 200 tys. NTD, środki na odroczenie ubezpieczenia pracowniczego  
i wypłaty pensji, a także programy szkoleń pracowniczych w wysokości 3 milio-
nów NTD.

Instrumenty finansowe

W marcu działający na Tajwanie Bank Centralny Republiki Chińskiej obniżył w marcu 
referencyjną stopę procentową do 1,125 proc., co jest najniższym poziomem w historii 
tej instytucji. Prawdopodobnie polityka ta zostanie utrzymana43. Bank centralny pomógł 
także częściowo w sfinansowaniu rządowego programu stymulowania gospodarki, wspie-
rając banki komercyjne dodatkową płynnością w wysokości do 100 mld NTD (ok. 3,5 mld 
dolarów). Zostały one przeznaczone na utrzymanie linii kredytowych i dopłaty do spłat 
kredytów dla sektora MŚP. Na tle innych państw i biorąc pod uwagę wielkość tajwańskiej 
gospodarki, pomoc ta nie jest znaczna.

Czechy

Czeskie władze podjęły działania przeciwko pandemii 12 marca, wprowadzając 30-dnio-
wy stan wyjątkowy44. Trzy dni potem Ministerstwo Finansów zapowiedziało uchwalenie 
pakietu ułatwień podatkowych, które miały pomóc czeskiej gospodarce przetrwać kryzys.

Podatki

Wśród wprowadzonych przez Czechy ułatwień podatkowych znalazły się: 

– przedłużenie składania deklaracji podatku dochodowego do 1 lipca 2020 r., 
– odstąpienie od wymierzenia kary za nieterminowe złożenie deklaracji w przy-

padku udowodnienia braku winy i wykazania, że przyczyna zwłoki związana 
była z koronawirusem.

43 https://www.reuters.com/article/taiwan-economy-rates-poll-int-idUSKBN2650Z9
44 https://www.vlada.cz/en/media-centrum/aktualne/measures-adopted-by-the-czech-government-aga-

inst-coronavirus-180545/

https://www.reuters.com/article/taiwan-economy-rates-poll-int-idUSKBN2650Z9
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W maju 2020 r. czeski rząd zredukował kary za spóźnioną zapłatę podatku lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub pracownicze. Ponadto ministerstwo finansów przedłożyło 
pod obrady parlamentarne projekt pakietu antykryzysowego45 skierowanego do przed-
siębiorców i spółek. Dokument przewidywał:

– obniżenie podatku VAT na usługi hotelarskie, bilety na imprezy kulturalne  
i obiekty sportowe; 

– obniżenie podatku drogowego od samochodów ciężarowych powyżej 3,5 ton  
o 25 proc.; 

– zezwolenie na przenoszenie strat na okresy wstecz w podatkach PIT i CIT;
– ułatwienie gminom dochodzenia zwolnień z tytułu podatku od nieruchomości46.

Przedłożenie pakietu antykryzysowego pod obrady parlamentarne zbiegło się ze złożeniem 
projektu ustawy w sprawie wstrzymania płatności składek na ubezpieczenia społeczne. 
Na skutek tej ustawy odroczono obowiązek składkowy do września 2020 r.47.

Pakiet antykryzysowy i ustawa ws. składek na ubezpieczenia społeczne weszły w życie 
30 czerwca 2020 r.

Transfery pieniężne i polityka socjalna

Czeski rząd zobowiązał się pomóc przedsiębiorcom, którzy zostali negatywnie dotknięci 
przez ograniczenia narzucone przez władzę. W celu ratowania zatrudnienia czeskie mi-
nisterstwo pracy zaoferowało pomoc w postaci wypłacania ekwiwalentów wynagrodzeń 
na wniosek pracodawcy wedle dwóch modeli. O przyznanie świadczeń można było się 
ubiegać do sierpnia 2020 r.

W pierwszym modelu w przypadku zamknięcia firmy na skutek kwarantanny, pracownicy 
byli uprawnieni do otrzymywania 60 proc. swojego wynagrodzenia, a w przypadku za-
mknięcia na skutek rządowego polecenia – 100 proc. Państwo pokrywało wynagrodzenie 
w wysokości do 80 proc. i 39 tys. koron czeskich (1 716 dolarów).

Drugi model zapewniał wynagrodzenie, gdy pracownik musiał zaprzestać pracy na sku-
tek kwarantanny lub konieczności zajęcia się dzieckiem, a ilość osób w firmie dotknięta 
podobnymi okolicznościami przekroczyła 30 proc. Wówczas pracownik uprawniony był 
do 100 proc. wynagrodzenia. Jeśli na skutek ograniczonych zasobów (usług, materiałów, 
produktów) przedsiębiorstwo zostało zmuszone zaprzestać pracy, pracownicy zostali 
uprawnieni do 80 proc. wynagrodzenia. Natomiast w przypadku ograniczonego popytu 
na usługi i produkty do 60 proc. wynagrodzenia. W tym modelu 60 proc. wysokości pensji 
opłacane było przez państwo do wartości 29 tys. koron czeskich (1276 dolarów).

45 https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=874
46 https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/ministerstvo-financi-preklada-vlade-prot-38580
47 https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=875

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=874
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/ministerstvo-financi-preklada-vlade-prot-38580
https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=875
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W przypadku wykonywania przez pracownika innych obowiązków, niż te przewidziane 
w kontrakcie, przysługiwał mu dodatek kompensacyjny w wysokości 350 koron za każdy 
dzień kalendarzowy w okresie od 12 marca do 8 czerwca 2020 r.48.

Instrumenty finansowe

Czeski bank centralny trzykrotnie w trakcie kryzysu obniżał stopy procentowe – naj-
pierw 16 marca o 50 punktów bazowych, potem 26 marca i 7 maja o 75 pb. Wynoszą 
one teraz 0,25 proc. Zwiększał także płynność sektora finansowego poprzez poszerzenie 
listy możliwych zabezpieczeń dla kredytów o listy zastawne, zwiększanie częstotliwości 
operacji otwartego rynku, czy zmniejszanie wymogów kapitałowych. Bank łagodził tak-
że ograniczenia wobec nowych kredytów hipotecznych, niektóre usuwając całkowicie 
(np. Debt-Service-to-Income Ratio). Zwiększono także ustawowe kompetencje banku do 
podejmowania niestandardowych działań w obliczu kryzysu (np. do handlu papierami 
o zapadalności powyżej 1 roku). Rząd z kolei wprowadził programy pożyczkowe dla sek-
tora MŚP o wartości 5 mld koron czeskich (ok. 215 mld dolarów) – pożyczki udzielane są 
bezodsetkowo i do kwoty 15 mln koron.

Szwecja

Szwedzkie ministerstwo finansów zaproponowało Riksdagowi instrumenty na złagodzenie 
kryzysu 16 Marca 2020 r. Wśród przedłożonych propozycji znalazły się:

Podatki

– pozwolenie przedsiębiorstwom na odroczenie płatności składek na ubezpieczenie 
społeczne, wstępnych podatków od wynagrodzeń; 

– zezwolenie na roczne, miesięczne lub kwartalne składanie deklaracji VAT wraz 
z przyznaniem odpowiedniego odroczenia płatności49.

8 maja wprowadzono szerszy pakiet pomocowy, który był wspólnym pomysłem rządu, Partii 
Centrum i liberałów50. Przyznano ulgi podatkowe dla pracodawców, którzy zapewniają 
parking. Celem władz było umożliwienie znalezienia pracownikom darmowego miejsca 
na parkowanie i zachęcenie do poruszania się do pracy autem. Odciążenie komunikacji 
publicznej miało zminimalizować potencjalny wzrost zakażeń w społeczeństwie. Drugą 
propozycję ułatwień stanowiło tymczasowe zwolnienie z podatku od darowizn otrzy-
manych od pracodawcy do wartości 1 000 koron szwedzkich na pracownika. Zwolnienie 
obowiązuje od 1 czerwca i będzie trwało do końca tego roku. 

48 https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/04/czech-republic-government-and-institution-measu-
res-in-response-to-covid.html

49 https://www.whitecase.com/publications/alert/covid-19-swedish-government-financial-assistance-
-measures

50 https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/05/tillfalligt-slopad-formansbeskattning-for-par-
kering-och-gavor-till-anstallda/

https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/04/czech-republic-government-and-institution-measures-in-response-to-covid.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/04/czech-republic-government-and-institution-measures-in-response-to-covid.html
https://www.whitecase.com/publications/alert/covid-19-swedish-government-financial-assistance-measures
https://www.whitecase.com/publications/alert/covid-19-swedish-government-financial-assistance-measures
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/05/tillfalligt-slopad-formansbeskattning-for-parkering-och-gavor-till-anstallda/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/05/tillfalligt-slopad-formansbeskattning-for-parkering-och-gavor-till-anstallda/
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Pośród innych instrumentów znalazły się też zwolnienia podatkowe dla osób fizycznych 
pracujących za granicą, jeśli ich pobyt został zakłócony przez wybuch pandemii. Okres, 
jaki należało przez ten czas przepracować wahał się w zależności od ustaleń prawnych 
od 3 do 6 miesięcy51. Poszerzono również preferencje w rozliczaniu podatku VAT w przy-
padku przedsiębiorstw ponoszących straty na skutek pandemii COVID-1952.

Transfery pieniężne i polityka socjalna

Szwecja znana jest ze swojej rozbudowanej polityki socjalnej, mimo tego władze przewi-
działy kilka nowych rozwiązań dla wsparcia osób, które pozbawione zostały pracy lub 
zostały zagrożone jej utratą na skutek pandemii. 

Szwedzki rząd zdecydował się wziąć na siebie odpowiedzialność za pokrycie pensji cho-
robowej w okresie od 1 kwietnia do 31 maja 2020 r. Tryb wypłat zasiłków przebiegał stan-
dardowo i opierał się na refundacji świadczeń wypłaconych przez pracodawcę. Pierwsza 
wypłata nastąpiła 12 Maja. Co więcej, zawieszono obowiązywanie tzw. Karensdag53, czyli 
okresu oczekiwania na świadczenie socjalne, na czas od 11 marca do 31 maja. Świadczenia 
chorobowe wypłacane są od pierwszego dnia nieobecności w pracy przez pracodawcę54.

Instrumenty finansowe

W marcu szwedzki bank centralny uruchomił wsparcie dla firm w wysokości 500 mld 
koron szwedzkich (ok. 51 mld dolarów), które miały trafić do nich za pośrednictwem 
banków komercyjnych. Utworzono też specjalną instytucję pożyczkową, która daje ban-
kom nieograniczone pożyczki (zakładając, że mają zabezpieczenie) na okres od 3 do 6 
miesięcy; umożliwiono również bankom zapożyczanie się w dolarach (mechanizm ten 
działa do 31 marca 2021 r.), otwarto także linię swapową z amerykańską Rezerwa Fede-
ralną; złagodzono zasady zabezpieczenia kredytów. Prócz tego bank centralny obniżył 
stopę pożyczek overnight do 0,1 proc. (stopa referencyjna pozostała na poziomie 0 proc.), 
obniżył wymogi kapitałowe (o 2,5 proc.), umożliwił tymczasowe ignorowanie wymogów 
płynnościowych dla posiadanych rezerw walutowych, zawiesił też wymogi amortyza-
cyjne do 31 sierpnia 2021 r., co daje więcej swobody kredytodawcom i kredytobiorcom  
w ustaleniu optymalnych spłat oraz zalecił bankom i instytucjom finansowym wstrzymanie 
wypłat dywidend. W Szwecji wprowadzono także program wykupu rządowych, miejskich 
i korporacyjnych obligacji przez bank centralny w ogólnej kwocie 500 mld koron. Program 
został przedłużony do czerwca 2021 r. Rola banku centralnego w zwalczaniu skutków 
pandemii będzie jednak ograniczana na rzecz polityki fiskalnej55. Szwedzki rząd powołał 
już do życia program gwarancji rządowych o wartości 100 mld koron szwedzkich (ok. 
10,2 mld dolarów), który obejmie pożyczki i kredytowanie przedsiębiorstw negatywnie 

51 https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2020.5/323993.html#update_20200429143402
52 https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/383543.html?date=2020-05-27
53 https://www.whitecase.com/publications/alert/covid-19-swedish-government-financial-assistance-

-measures
54 https://www.thelocal.se/20201006/swedish-word-of-the-day-karensdag
55 https://www.bloombergquint.com/global-economics/sweden-pledges-historic-spending-plan-after-ra-

ising-gdp-outlook

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2020.5/323993.html#update_20200429143402
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/383543.html?date=2020-05-27
https://www.whitecase.com/publications/alert/covid-19-swedish-government-financial-assistance-measures
https://www.whitecase.com/publications/alert/covid-19-swedish-government-financial-assistance-measures
https://www.thelocal.se/20201006/swedish-word-of-the-day-karensdag
https://www.bloombergquint.com/global-economics/sweden-pledges-historic-spending-plan-after-raising-gdp-outlook
https://www.bloombergquint.com/global-economics/sweden-pledges-historic-spending-plan-after-raising-gdp-outlook
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dotkniętych przez COVID-19 w celu ułatwienia finansowania swoich działań w wysokości 
70 proc. pożyczonych środków56.

Niemcy

Środki budżetowe, które przeznaczył rząd federalny na pakiet pomocowy, należą do 
największych w historii Niemiec. W marcu b.r. kanclerz Angela Merkel ogłosiła powoła-
nie do życia pakietu pomocowego o łącznej wartości 756 mld euro, na który składał się 
pomocniczy budżet w wysokości 156 mld euro oraz fundusz stabilizacyjny o wartości 
600 mld euro na pożyczki dla zagrożonych przedsiębiorstw oraz bezpośrednie udziały 
w spółkach. Po raz pierwszy od 2013 roku uchwalono budżet z deficytem57. Wydanie 
dodatkowych 130 mld zapowiedziano w maju. 

Niemcy podjęły kroki prewencyjne wobec kryzysu 13 marca 2020 r. Ministerstwo finan-
sów zapowiedziało wprowadzenie tarczy antykryzysowej opartej na czterech filarach: 
miliardowym programie pomocowym, ulgach podatkowych, środkach pomocy pracow-
niczej i europejskim wspólnotowym zarządzaniu kryzysowym58.

Podatki

Instrumenty wsparcia podatkowego w Niemczech były zróżnicowane. Umożliwiono 
częściowy zwrot dokonanych już zaliczek podatkowych, dostosowanie ich wielkości, od-
roczono spłaty zobowiązań podatkowych i uchylono stosowanie środków egzekucyjnych.
W kwietniu federalne biuro finansów wydało wytyczne, których treść zawierała środki, 
jakimi państwo chciało zmobilizować społeczeństwo do wspólnego działania przeciwko 
kryzysowi. Wprowadzono ułatwienia dla rozliczania darowizn na rzecz walki z COVID-19, 
ulgi podatkowe za pomoc świadczoną przez organizacje pozarządowe, pozwolono fir-
mom na rozliczanie dotacji jako kosztów działalności, a wynagrodzenia pracownicze  
i dla członków zarządu w części, w której zostały przeznaczone na przeciwdziałanie CO-
VID-19, nie podlegają opodatkowaniu. Preferencja trwać będzie do 31 grudnia 2020 r.59.

W maju parlamentarna koalicja wprowadziła kolejny pakiet pomocowy, na który prze-
znaczono 130 mld euro, a jego wydatkowanie zaplanowano do roku 2021. Założeniami 
nowych przepisów było obniżenie VAT do 16 proc. i zwiększenie preferencji z 7 proc. do 5 
proc. dla gastronomii60. Ze względu na federalny system władzy w Niemczech, zapewniono 
pomoc lokalnym krajom związkowym i samorządom we wprowadzaniu reform podat-
kowych. Zapowiedziano również nowy program skierowany wobec małych i średnich 

56 tamże
57 https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-germany-measures-f-idUSKBN21C26Y
58 https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Schlaglichter/Coro-

na-Schutzschild/2020-03-13-Milliarden-Schutzschild-fuer-Deutschland.html
59 https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuer-

themen/Abgabenordnung/2020-04-09-steuerliche-massnahmen-zur-foerderung-der-hilfe-fuer-von-
-der-corona-krise-betroffene.pdf?__blob=publicationFile&v=1

60 Ulga obowiazuje od 1 lipca 2020 r. Do 30 czerwca 2021 r.

https://www.bloombergquint.com/global-economics/sweden-pledges-historic-spending-plan-after-raising-gdp-outlook
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-germany-measures-f-idUSKBN21C26Y
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Schlaglichter/Corona-Schutzschild/2020-03-13-Milliarden-Schutzschild-fuer-Deutschland.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Schlaglichter/Corona-Schutzschild/2020-03-13-Milliarden-Schutzschild-fuer-Deutschland.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2020-04-09-steuerliche-massnahmen-zur-foerderung-der-hilfe-fuer-von-der-corona-krise-betroffene.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2020-04-09-steuerliche-massnahmen-zur-foerderung-der-hilfe-fuer-von-der-corona-krise-betroffene.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2020-04-09-steuerliche-massnahmen-zur-foerderung-der-hilfe-fuer-von-der-corona-krise-betroffene.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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przedsiębiorstw (Programm für Überbrückungshilfen), które wykażą spadek w obrotach, 
w wysokości do 150 tys. euro61.

Transfery pieniężne i polityka socjalna

Obok ulg podatkowych dla firm przyznano środki na świadczenia społeczne. Rodziny 
otrzymały dodatek w wysokości 300 euro na dziecko oraz wsparcie w ponoszeniu kosztów 
elektryczności, co osiągnięto poprzez obniżenie opłat federalnymi dotacjami dla korzy-
stających z odnawialnych źródeł energii62. W przypadku spadku dochodów rodzinnych 
na skutek zamknięcia szkół i ośrodków opieki dziecięcej państwo zdecydowało się pokryć 
większą część strat. Rodzinom, które ucierpiały na skutek skrócenia czasu pracy, zaofe-
rowano wsparcie w ubieganiu się o zasiłek dla rodzin o niskich dochodach63.

Rząd niemiecki zainwestował 3,5 mld euro na sprzęt do walki z pandemią, a także na 
prowadzenie badań nad szczepionką. Dodatkowe 55 mld euro zarezerwowano na wy-
padek, gdyby zaszły wyjątkowe okoliczności wskutek rozwoju pandemii. Rząd obiecał 
także wsparcie w wysokości 9 tys. euro dla osób samozatrudnionych lub zatrudniających 
do 5 pracowników i 15 tys. euro w przypadku zatrudniania do 10 pracowników. Samo-
zatrudnionym obiecano również pomoc w uiszczaniu czynszu64.

Instrumenty finansowe

Niemcy jako należące do strefy euro nie prowadzą niezależnej polityki monetarnej. Mają 
jednak pewien wpływ na działanie swoich banków. Federalny Nadzór Usług Finansowych 
(BaFin) obniżył w kwietniu wymóg utrzymywania „kontrcyklicznych” rezerw kapitałowych 
dla banków z 0,25 do 0 proc. Wprowadzono także trzymiesięczne moratorium na spłatę 
kredytów konsumenckich. Władze federalne dorzuciły też do systemu finansowego 100 
mld euro celem utrzymania akcji kredytowej dla firm komercyjnych – pożyczki wprowa-
dzono w system za pośrednictwem państwowego banku rozwojowego KfW (Kreditanstalt 
für Wiederaufbau) i we współpracy z bankami komercyjnymi.

Wielka Brytania

Na początku marca 2020 r. brytyjski minister skarbu zapowiedział podjęcie szeregu 
działań mających powstrzymać potencjalny kryzys. W ciągu kolejnych tygodni zapowia-
dano wprowadzenie kolejnych rozwiązań, a do dnia 7 sierpnia 2020 r. suma środków 

61 https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Pressemitteilungen/2020/20200612-altmaier-the-bridging-as-
sistance-aims-to-get-the-sme-engine-running-again.html

62 https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/konjunkturpaket-geschnuert-1757558
63 https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/EN/Standardartikel/Topics/Priority-Issues/Corona/

2020-03-25-combating-the-corona-virus.html
64 https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/EN/Standardartikel/Topics/Priority-Issues/Corona/

2020-03-25-combating-the-corona-virus.html
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przekazana przez rząd brytyjski na walkę z pandemią wyniosła 210 mld GBP w ponad 
190 instrumentach wspierających wspomaganych przez 18 instytucji65. Brytyjski Urząd 
Odpowiedzialności Budżetowej wyliczył, że obecnym roku finansowym na dopięcie bu-
dżetu, brytyjski rząd musiał zapożyczyć się na aż 372 mld GBP66.

Podatki

Brytyjski rząd ogłosił, że zapłata podatku VAT (włączając również i te już zapłacone) 
między 20 marca a 30 czerwca 2020 r. może zostać odroczona zgodnie z wolą podatni-
ka. Niezależnie od decyzji, podatek powinien był jednak zapłacony do 31 marca 2021 r. 
Opóźnienie nie skutkowało karami i odsetkami od należnej kwoty, a także nie wymagało 
zgody brytyjskiego urzędu podatkowego. Preferencja przysługiwała wszystkim z wyjąt-
kiem przedsiębiorstw rozliczających VAT metodą Mini One Stop Shop (MOSS).

Kolejnym instrumentem do walki z kryzysem było wprowadzenie zerowej stawki VAT na 
środki do ochrony osobistej przed COVID-19 oraz zwolnienie z podatków importowych 
na zaopatrzenie medyczne. Preferencja na okres od 1 maja do 31 października 2020 r. 
zarówno na towary nabyte w Wielkiej Brytanii jak i te importowane.

Wprowadzono również ulgi dla branży gastronomicznej i hotelarskiej. Wprowadzono 
tymczasową 5 proc. stawkę VAT na wszelkie towary, włączając jedzenie i napoje bezal-
koholowe dla restauracji, pubów, barów, kawiarni i podobnych miejsc w całej Wielkiej 
Brytanii. Preferencja przysługuje od 15 lipca do 12 stycznia 2021 r.

Rząd odroczył płatność podatków dochodowych należnych do 31 lipca (w tym również 
podatków już zapłaconych) do 31 stycznia 2021 r. Odwołano kary i odsetki, żeby oszczędzić 
na wysyłaniu przypomnień. Urząd skarbowy zaznaczył jednak, że mimo opcjonalności 
skorzystania z preferencji, należy zapłacić drugą ratę podatku w dniu 31 lipca, jeśli ma się 
na to środki. Odroczenie przysługiwało jedynie tym podatnikom, którzy kwalifikowali się 
do standardowego trybu rozliczania podatku VAT, czyli osobom, które nie wykonują pracy 
w systemie typowym dla struktur korporacyjnych takich jak: samozatrudnione jednostki 
fizyczne; partnerzy w spółkach partnerskich (włączając Limited Liability Partnership); 
osoby mające zobowiązania podatkowe poza PAYE; powiernicy (trustee) oraz spółki.

Kolejnym instrumentem preferencji podatkowych było wprowadzenie ulg podatkowych 
dla nieruchomości, w których wykonuje się usługi sprzedaży detalicznej, wypoczynkowe 
i hotelarskie. Rozluźniono także reżim poboru innych podatków, możliwe stało się odro-
czenie płatności, jeśli usprawiedliwiło się swoje postępowanie organowi podatkowemu. 
Wstępnie zalecenia nakazują przesuwanie płatności na 3 miesiące do przodu, jednak w 
obecnym czasie starania skłaniają się ku ustalaniu sformalizowanych planów spłat.

65 https://www.nao.org.uk/covid-19/cost-tracker/
66 https://www.bbc.com/news/uk-54619716
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Na skutek znaczącego spadku obrotu przedsiębiorstw, spodziewane jest odnotowanie 
dużych strat. Tym samym brytyjski urząd podatkowy umożliwił przeniesienie strat na 
rok poprzedni lub wygaszenie zobowiązań podatkowych za poprzedni okres67.

Transfery pieniężne i polityka socjalna

W celu zaradzenia problemom pracowniczym rząd Wielkiej Brytanii powołał do życia 
Job Retention Scheme (systemy chroniące miejsca pracy, w skrócie JRS). Przedsiębiorcy 
spełniający wymagania mogli ubiegać się o środki na wynagrodzenie dla pracowników, 
którzy tymczasowo nie są zdolni do pracy lub pracują w zredukowanym wymiarze go-
dzinowym, lub zgodzili się pójść na bezpłatny urlop na skutek wybuchu pandemii. Do 
czasu zamknięcia możliwości przystąpienia do programu (31 października), pracodawcy 
byli zobowiązani wypłacić pracownikom pełne wynagrodzenie za przepracowane godzi-
ny i co najmniej 80 proc. pensji „referencyjnych” za „zwyczajowe” godziny pracy, które 
odbyli na bezpłatnym urlopie (ograniczonych do 2 500 funtów z wyłączeniem faktycznie 
przepracowanych godzin). 

Rząd Wielkiej Brytanii przewidział także program skierowany dla młodych osób w 
wieku od 16 do 24 lat, które są zagrożone długoterminowym bezrobociem. W ramach 
programu rząd zobowiązał się pokryć pensję młodych pracowników przez sześć miesięcy  
w 25-godzinnym tygodniu pracy z minimalnym wynagrodzeniem. W ramach programu 
rząd pokrywa także składki na ubezpieczenia społeczne. Co więcej, firmy zatrudniające 
w okresie od sierpnia 2020 r. do stycznia 2021 r. pracowników w wieku od 16 do 24 lat 
otrzymają 2 000 funtów, natomiast powyżej 25 lat 1 500 funtów.

Na zimę b.r. przewidziano kilka działań mających wesprzeć sytuację pracowniczą w kra-
ju. W ciągu trwania programu nastąpiło ograniczenie w wypłacaniu wynagrodzeń. Od  
1 października zwrot obejmuje 60 proc. pensji „referencyjnej” w granicy do 1 875 funtów. 
24 września ministerstwo ogłosiło, że JRS zostanie zastąpiony przez Job Support Scheme 
(system wsparcia miejsc pracy), który potrwa od 1 listopada przez 6 miesięcy. Pracownicy 
zostali zobowiązani do przepracowania co najmniej 20 proc. zwyczajowego czasu pracy. 
Za każdą nieprzepracowaną godzinę pracodawca zapłaci zaledwie 5 proc. normalnej 
pensji, a rząd dopłaci 61,67 proc. w granicy do 1541,71 funtów miesięcznie. Docelowo 
pracownicy niezamkniętych zakładów korzystający z programu powinni dostać 73 proc. 
swojej pensji w granicy do 1541,75 funtów, a zamkniętych ⅔ swoich pensji w granicy do 
2083,33 funtów. W ramach programu przygotowane zostały też dopłaty do wynagrodzeń 
pracowniczych dla osób, które utrzymają zatrudnienie do 31 stycznia 2021 r. i spełniają 
odpowiednie wymogi płacowe68.

67 https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/04/united-kingdom-tax-developments-in-response-to-
-covid-19.html

68 https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/04/united-kingdom-government-and-institution-me-
asures-in-response-to-covid.html
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Instrumenty finansowe

Bank Anglii to jedna z najważniejszych instytucji finansowych świata – obok Fedu, EBC 
i Banku Japonii mająca największych wpływ na rynki finansowe. Bank Anglii w reakcji 
na kryzys obniżył stopy procentowe do 0,1 proc., dokonał zakupów obligacji skarbowych 
i korporacyjnych (za kwotę 300 mld funtów), oraz wprowadził dodatkowe zachęty dla 
banków komercyjnych do udzielania kredytów sektorowi MŚP. Bank Anglii pozwolił także 
skarbowi państwa korzystać z rządowego konta w banku centralnym celem zwiększenia 
tymczasowej płynności administracji rządowej, a także utworzył wraz z nim instytucję 
pożyczkową dla firm, których działanie zaburzył Covid z funduszami w wysokości 330 
mld dolarów. Bank Anglii uruchomił także dodatkowe mechanizmy płynnościowe we 
współpracy z bankami centralnymi Kanady, Japonii, strefy euro, Stanów Zjednoczonych 
i Szwajcarii oraz obniżył kontrcykliczne wymogi kapitałowe do 0 proc. Jednocześnie 
brytyjskie instytucje regulacyjne wystosowały apel do banków i instytucji finansowych 
o niewypłacanie dywidend. W obliczu drugiej fali zachorowań na Covid i wprowadzenia 
kolejnego lockdownu, Bank Anglii zapowiedział uruchomienie dodatkowego pakietu sty-
mulacyjnego o wartości 100 mld funtów w postaci mechanizmu luzowania ilościowego69.

Polityka antykryzysowa Unii Europejskiej

Unia Europejska zadeklarowała mobilizację wszystkich sił i środków w celu wsparcia 
państw członkowskich w koordynowaniu ich działań przeciwko kryzysowi spowodowa-
nemu przez COVID-19. Należy przez to rozumieć, że dostarcza ona odpowiednich danych 
dotyczących rozprzestrzeniania się wirusa oraz stara się pomóc w dobieraniu środków 
naprawczych dla gospodarki i społeczeństwa, które zostały dotknięte pandemią. Pomoc 
unijna ma charakter biurokratyczny, obok dysponowania środkami ze swojego budżetu 
na działania antykryzysowe, zajmuje się też standaryzacją sprzętu medycznego oraz 
kontrolą zgodności polityki z zasadami wspólnotowymi m.in. pod kątem przestrzegania 
zasad konkurencji70.

W kwietniu b.r. zadeklarowała, że zamierza przeznaczyć 2,3 bilionów euro na naprawę 
gospodarczą w państwach członkowskich. Na tę sumę składają się środki programu Next 
Generation EU ogłoszone przez Unię w lipcu w wysokości 750 mld euro, środki z budżetu 
na lata 2021-2027 w wysokości 1 074 mld euro oraz przeznaczone już 540 mld euro na trzy 
sieci pomocowe (tj. pomoc pracowniczą, dla przedsiębiorstw i państw członkowskich)71. 
Należy pamiętać, że są to bardzo dalekosiężne plany i oparte na niepewnych jeszcze bu-
dżetach państw członkowskich, faktyczna skuteczność tych planów z pewnością zostanie 
skorygowana o efektywność struktur biurokratycznych Unii i zdolność do właściwego 
ukierunkowania inwestycji.

Tego samego miesiąca Europejski Bank Inwestycyjny (EIB) powołał do życia fundusz 

69 https://www.theguardian.com/business/2020/jun/18/bank-of-england-uk-economy-quantitative-e-
asing-coronavirus-crisis

70 https://europa.eu/european-union/coronavirus-response_en
71 https://www.consilium.europa.eu/en/policies/coronavirus/covid-19-economy/
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gwarancyjny dla przedsiębiorstw przewidujący 25 mld euro. Działania skoordynowane 
w porozumieniu z lokalnymi kredytodawcami i krajowymi instytucjami mają pozwolić 
na wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw, a także pozostałych uczestników realnej 
gospodarki, poprzez zmobilizowanie dodatkowych 200 mld euro na inwestycje obok już 
zapowiedzianych pakietów pomocowych72.

Kwiecień przyniósł także wsparcie dla rynku rolniczego i producentów żywności. Przy-
znano dopłaty do prywatnego przechowywania produktów nabiałowych i mięsnych, 
co ma pozwolić na zmniejszenie ich podaży w celu zrównoważenia rynku w dłuższej 
perspektywie czasu. Uelastyczniono możliwości implementacyjne programów wsparcia 
rynku, a także wycofano część regulacji odnoszących się do unijnych reguł konkurencji 
rynkowej w celu ustabilizowania rynku.

Innym instrumentem odpowiedzi na kryzys wywołany pandemią jest Europejski Me-
chanizm Stabilizacyjny (ESM). Eurogrupa (nieformalne zrzeszenie ministrów finansów) 
zaproponowała powołanie programu Wsparcia wobec Pandemicznego Kryzysu (PCS)  
w ramach mechanizmu. Pomoc miałaby odbywać się zgodnie z istniejącymi już regułami 
ECCL (wspomagającej uwarunkowanej linii kredytowej) dostosowanej do konkretnych 
wyzwań, które postawiła przed państwami członkowskimi pandemia. PCS stał się ope-
racyjny 15 maja 2020 r.

W maju 2020 r. przywódcy państw członkowskich porozumieli się w sprawie funduszu 
odbudowy opartego na przyszłym długoterminowym budżecie unijnym (Multiannual 
Financial Framework). W ramach nowych instrumentów pomocowych przyjęto program 
SURE przewidujący środki w wysokości 100 mld euro na pożyczki dla państw w celu prze-
ciwdziałania zwolnieniom. Pomoc w ramach programu ma odbywać się poprzez wsparcie 
opłaty czynszu, rachunków i pożywienia, a także podjęcie innych działań mających na 
celu zapewnienie stabilizacji gospodarczej. SURE ma dać wsparcie osobom pracującym 
w skróconym wymiarze pracy i pomóc państwom członkowskich ocalić miejsca pracy. 
Dzięki środkom możliwe będzie opłacenie przez państwa nieprzepracowanych godzin 
na skutek zmiany wymiaru czasu pracy.

W czerwcu, obok powołania programu Next Generation EU, komisja przyjęła nowelizację 
Dyrektywy o współpracy administracyjnej (DAC), która umożliwia państwom członkowskim 
odroczyć na sześć miesięcy terminy na składanie i wymianę następujących informacji 
dotyczących danych finansowych obywateli. Natomiast 29 czerwca na łamach Dziennika 
Urzędowego Unii Europejskiej opublikowano dokument odraczający wejście w życie pa-
kietu VAT na handel elektroniczny o 6 miesięcy. Oznacza to, że nowe reguły podatkowe 
będą obowiązywać od 1 lipca 2021 r.

Polityka antykryzysowa Banku Światowego

Głównym celem funkcjonowania Banku Światowego jest ograniczanie ubóstwa na świe-
cie i promocja zrównoważonego rozwoju. Pandemia utrudnia realizację obu tych celów. 

72 https://www.eib.org/en/about/initiatives/covid-19-response/index.htm
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Bank Światowy uruchomił więc dodatkowe środki pomocowe w wysokości 160 mld do-
larów, które będą dostępne do czerwca 2021 r.73. Obecnie BŚ pomaga już w ich ramach 
ponad 100 państwom, w których żyje 70 proc. populacji globu. Są one wykorzystywane 
do wzmacniania systemów zdrowotnych krajów najsilniej dotkniętych koronawirusem 
(przede wszystkim poprzez wzmocnienie zasobów materiałowych) oraz do łagodzenia 
koronawirusowych szoków gospodarczych. 8 mld dolarów przeznaczono np. na szybko 
dostępne finansowanie dla sektora MŚP. BŚ współfinansuje także w krajach ubogich trans-
fery pieniężne dla osób bezrobotnych i żyjących w skrajnej biedzie. Ponadto – podobnie 
jak MFW – służy tym państwom analizami i doradztwem.

Polityka antykryzysowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego

Zadaniem Międzynarodowego Funduszu Walutowego jest dbałość o stabilność między-
narodowych kursów wymiany walut, wspieranie handlu międzynarodowego, systemu 
płatności międzynarodowych i pomoc krajom, które mają problemy z równoważeniem 
bilansu płatniczego. Pandemia stworzyła specyficzne problemy w tych zakresach, wpro-
wadzając na rynki walutowe niepewność i wpływając negatywnie na bilanse płatnicze 
państw. MFW w związku z tym uruchomił następujące mechanizmy pomocowe74:

a) Finansowanie awaryjne – po otrzymaniu zgłoszeń o zwiększonych potrzebach 
kredytowych od ponad 100 państw, MFW rozszerzył dostęp do finansowania 
awaryjnego. Zostało ono przyznane już 81 państwom. W ramach instrumentu 
dostępna jest kwota 250 mld dolarów75.

b) Łagodzenie ciężaru zadłużenia – MFW przyznaje najbiedniejszym członkom gran-
ty na spłatę zadłużenia w okresie od kwietnia 2020 r. do kwietnia 2021 r. Dzięki 
temu kraje te posiadają więcej środków operacyjnych na walkę z pandemią.

c) Lobbing polityczny – MFW naciska na społeczność państw najbogatszych, by ła-
godziła kalendarz spłat zadłużenia dla swoich najuboższych dłużników. Państwa 
grupy G20 w kwietniu odpowiedziały na wezwania MFW, zawieszając spłatę 
długów takim państwom do końca roku. Te „wakacje kredytowe” zostały później 
wydłużone do końca czerwca 2021 r.

d) Wzmacnianie płynności – MFW wprowadziło dodatkowe linie płynnościowe 
celem wzmocnienia globalnych finansów.

Oprócz instrumentów finansowych MFW prowadzi także bieżący monitoring postępów 
walki z pandemią oraz jej skutków, a także na podstawie tej diagnozę rekomenduje od-
powiednie polityki. Dba też o to, by zmiany w systemach podatkowych mające na celu 
łagodzenie gospodarczych skutków pandemii nie obniżały transparentności systemów 
podatkowych.

73 Link do statystyk Banku Światowego.
74 https://www.imf.org/en/About/FAQ/imf-response-to-covid-19
75 https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/COVID-Lending-Tracker#EUR

https://www.worldbank.org/en/news/factsheet/2020/02/11/how-the-world-bank-group-is-helping-countries-with-covid-19-coronavirus
https://www.imf.org/en/About/FAQ/imf-response-to-covid-19
https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/COVID-Lending-Tracker#EUR
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Polityki sektorowe

Wsparcie dla branż najbardziej dotkniętych kryzysem

Prędzej, czy później każda branża odczuwa skutki pandemicznego załamania. Są jed-
nak takie sektory gospodarki, które padają ofiarą frontalnego ataku koronawirusa jako 
pierwsze. Dotyczy to przede wszystkim sektora usługowego, a dokładnie tych usług, które  
z natury niejako wymagają bezpośredniej pracy z klientem. Tylko w okresie od lutego do 
czerwca 2020 r. sektor usług turystycznych w Unii Europejskiej zanotował spadek obro-
tów o 75 proc., co oznacza, że został przez pandemię uderzony niemal pięć razy mocniej 
niż usługi ogółem – tu zanotowano spadek o 16,4 proc. w tym okresie76. Unijne statystyki  
w ramach usług turystycznych wyróżniają biura podróży (spadek o 83,6 proc.), transport 
powietrzny (spadek o 73,8 proc.) i branżę restauracyjną (spadek o 38,4 proc.). Na linii 
pandemicznego frontu znajduje się także branża fitness, której globalną wartość w 2019 
r. szacowano na 100 mld dolarów77. Szacuje się, że tylko w Polsce spadki przychodów  
w tej branży w wyniosą ok. 50 proc. w porównaniu do 2019 r.78. Także branże koncertowa, 
widowiskowa i kinowa padają ofiarą pandemii. Przychody kin mają spaść w tym roku 
o 66 proc. w ujęciu globalnym79. Przychody organizatorów koncertów spadły niemal do 
zera, gdyż większość imprez została odwołana. 

Wyżej wymienione sektory zatrudniają tylko w skali Unii Europejskiej w sumie ok. 27 
mln osób80. Istotny spadek obrotów w ww. branżach może mieć bardzo negatywne skutki 

76 Punktem odniesienia jest rok 2015. https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-
20200904-2

77 https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/branz-fitness-na-swiecie-wartosc-wzrost-trendy-2019/
fm31c7w

78 https://www.statista.com/statistics/1111360/poland-change-in-revenues-on-the-fitness-market-due-to-
-covid-19/

79 https://www.hollywoodreporter.com/news/global-cinema-revenue-to-drop-66-percent-in-2020-amid-
-pandemic-forecast

80 Sektor rozrywki zatrudnia ok. 12 mln  

3.

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20200904-2
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20200904-2
https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/branz-fitness-na-swiecie-wartosc-wzrost-trendy-2019/fm31c7w
https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/branz-fitness-na-swiecie-wartosc-wzrost-trendy-2019/fm31c7w
https://www.statista.com/statistics/1111360/poland-change-in-revenues-on-the-fitness-market-due-to-covid-19/
https://www.statista.com/statistics/1111360/poland-change-in-revenues-on-the-fitness-market-due-to-covid-19/
https://www.hollywoodreporter.com/news/global-cinema-revenue-to-drop-66-percent-in-2020-amid-pandemic-forecast
https://www.hollywoodreporter.com/news/global-cinema-revenue-to-drop-66-percent-in-2020-amid-pandemic-forecast
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dla osób w nich pracujących – są to branże, w których dominują bardzo elastyczne formy 
zatrudnienia. Samo w sobie nie jest to niczym złym, ale w przypadku takiego nietypowego 
kryzysu, jak pandemia, osoby te tracą pracę niemal natychmiast i często pozostają bez 
środków do życia. Specjalna pomoc pomostowa dla tych branż wydaje się koniecznością.

Poniżej prezentujemy przegląd interwencji antykryzysowych skierowanych dla tych branż.

Hotelarstwo

Na skutek skrajnie osłabionego ruchu turystycznego, branża hotelarska jest jedną z tych, 
które najbardziej ucierpiały przez pandemię. Wedle danych przedstawionych przez 
agencję konsultingową HVS na skutek wprowadzenia polityki lockdownowej, przychód 
na jeden dostępny pokój spadł w czwartym miesiącu pandemii aż o 89,4 proc. względem 
poprzedniego roku i utrzymywał się aż do lipca na poziomie poniżej 80 proc. Kryzys  
w branży hotelarskiej jest zjawiskiem globalnym i logiczną konsekwencją lockdownowego 
zamrożenia komunikacji. Nic dziwnego, że zwykle pierwsze działania antykryzysowe 
skierowane były wobec przedstawicieli tej branży. Głównymi pomocami było obniżenie 
podatku VAT (np. Europa) lub zrezygnowanie z jego poboru (Stany Zjednoczone). Innym 
instrumentem było rozciągnięcie możliwości rozliczenia strat na następne lata. We 
Francji branża hotelarska została zaliczona do kategorii najbardziej dotkniętych, przez 
co zrezygnowano z poboru składek na ubezpieczenia społeczne81. Niestety, oferowanie 
preferencyjnej polityki rozliczeniowej wraz z cięciami podatkowymi nie poprawi osła-
bionego wskaźnika dochodów hotelarzy w Europie. Przedstawiciele firm hotelarskich 
w Wielkiej Brytanii grożą utratą nawet 750 tys. miejsc pracy na skutek następnego loc-
kdownu w wystarczająco już „zdewastowanej” branży82.

Gastronomia

Branża gastronomiczna podobnie jak hotelarska jest jedną z najbardziej dotkniętych na 
skutek kryzysu. Stąd wiele kierunkowych działań pomocowych wdrażanych przez rządy. 
Rząd federalny w Niemczech obniżył np. podatek od sprzedaży posiłków w gastronomii 
do 7 proc., a w maju do 5 proc.83. Wielka Brytania również obniżyła podatki w gastrono-
mii do 5 proc., Belgia do 6 proc., a Francja do 5,5 proc.84. Włochy, których PKB oparte jest 
aż w 17 proc. na turystyce posunęły się nawet do zwolnienia z podatku VAT restauracji 
ulokowanych w „strefach publicznych”85. 

https://impalamusic.org/node/9 Sektor turystyczny ok. 13 mln osób
81 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/coronovirus_policy_measures_20_august.pdf
82 https://www.theguardian.com/business/2020/oct/31/national-lockdown-devastate-england-hospitali-

ty-sector
83 https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Schlaglichter/Coro-

na-Schutzschild/2020-03-19-steuerliche-Massnahmen.html
84 https://cn.reuters.com/article/instant-article/idCATRE55T3S720090630
85 https://news.bloombergtax.com/daily-tax-report-international/european-tax-cuts-aim-to-help-restau-

rants-survive-reopenings

https://impalamusic.org/node/9 Sektor turystyczny ok. 13 mln osób
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Schlaglichter/Corona-Schutzschild/2020-03-19-steuerliche-Massnahmen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Schlaglichter/Corona-Schutzschild/2020-03-19-steuerliche-Massnahmen.html
https://cn.reuters.com/article/instant-article/idCATRE55T3S720090630
https://news.bloombergtax.com/daily-tax-report-international/european-tax-cuts-aim-to-help-restaurants-survive-reopenings
https://news.bloombergtax.com/daily-tax-report-international/european-tax-cuts-aim-to-help-restaurants-survive-reopenings
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Obok kwestii płynności finansowej firm gastronomicznych, zwraca się też uwagę na 
kwestie pracownicze. Unia Europejska poruszyła je, omawiając kwestię płacy minimalnej. 
Zdaniem Komisji to pracownicy zarabiający najmniej ucierpieli najbardziej na skutek 
kryzysu86. Mimo zapewnień zawartych w unijnych dyrektywach dot. ujednolicania pła-
cy minimalnej o „przejrzystych i stabilnych kryteriach oraz ich częstych aktualizacjach” 
budzi wątpliwości faktyczna zdolność Brukseli do zarządzania tak skomplikowanym 
mechanizmem w aż 27 państwach członkowskich. Niech za argument posłużą problemy, 
które nastręcza zarządzanie wspólną walutą i potencjalne skutki gospodarcze, w słabiej 
rozwiniętych państwach członkowskich87.

Transport

Linie lotnicze otrzymały od rządów istotną pomoc finansowa. W samej tylko Unii Euro-
pejskiej do połowy 2020 r. 26 linii lotniczych otrzymało 33 mld euro w formie najczęściej 
bezwarunkowych niskooprocentowanych pożyczek88. Lufthansa AG – Austrian Airlines 
i Alitalia otrzymały pomoc publiczną, a te drugie zostały w końcu znacjonalizowane.  
W USA linie lotnicze otrzymały na początku pandemii 25 mld dolarów pomocy89, a obecnie 
rozważa się jej kolejną transzę. W ujęciu globalnym poza bezpośrednią pomocą finansową 
linie lotnicze otrzymywały m.in. gwarancje kredytowe (W Szwecji do 5 mld koron) oraz 
różnego typu zwolnienia podatkowe – w Turcji obniżono VAT dla wewnątrzkrajowego 
transportu lotniczego z 18 do 1 proc., w Tajlandii obniżono akcyzę na paliwo lotnicze, a we 
Francji umorzono niektóre administracyjne opłaty lotnicze. Niestety, przy przedłużającej 
się pandemii i wprowadzeniu kolejnych lockdownów skala tych działań nie wystarczy 
do uratowania branży.

Rozrywka

W przypadku branży rozrywkowej – tj. koncertów, widowisk teatralnych, czy kin – trudno 
mówić o dominującym na świecie schemacie udzielania wsparcia. Wspólną cechą większo-
ści rozwiązań jest położenie akcentu na refundację i zasiłki przy niewielkim wykorzystaniu 
instrumentów podatkowych. Każdy kraj w mniejszym, bądź większym stopniu tworzył 
mechanizmy wsparcia, ale zgodnie ze swoimi uwarunkowaniami. W Szwajcarii np. rząd 
utworzył w marcu fundusz kompensacyjny o wartości 280 mln franków szwajcarskich, 
mający wyrównać straty organizatorów odwołanych wydarzeń artystycznych. Taki sam 
fundusz utworzono w Danii. Oprócz tego w Szwajcarii każdy artysta, który stracił przez 
pandemię środki do życia, może ubiegać się o dodatkowy zasiłek. Fundusz dla freelan-
cerów z branży kreatywnej utworzył także Hong-Kong (20 mln dolarów) i Singapur (40 

86 https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/praca/bruksela-bierze-sie-za-place-minimalna-w-eu-
ropie/82y5vm8.amp

87 Tematykę omówiliśmy w naszym raporcie „Europa grubymi nićmi szyta“ na przykładzie Polski. 
https://wei.org.pl/wp-content/uploads/2020/09/Europa-grubymi-ni%C4%87mi-szyta.pdf

88 https://www.transportenvironment.org/what-we-do/flying-and-climate-change/bailout-tracker
89 https://eu.usatoday.com/story/travel/airline-news/2020/04/15/coronavirus-stimulus-airlines-splitting-

-25-billion-payroll-aid/5136396002/

https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/praca/bruksela-bierze-sie-za-place-minimalna-w-europie/82y5vm8.amp
https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/praca/bruksela-bierze-sie-za-place-minimalna-w-europie/82y5vm8.amp
https://wei.org.pl/wp-content/uploads/2020/09/Europa-grubymi-ni%C4%87mi-szyta.pdf
https://www.transportenvironment.org/what-we-do/flying-and-climate-change/bailout-tracker
https://eu.usatoday.com/story/travel/airline-news/2020/04/15/coronavirus-stimulus-airlines-splitting-25-billion-payroll-aid/5136396002/
https://eu.usatoday.com/story/travel/airline-news/2020/04/15/coronavirus-stimulus-airlines-splitting-25-billion-payroll-aid/5136396002/
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mln dolarów). Hong-Kong uruchomił osobny program wsparcia dla kin, dopłacając do 
każdego ekranu 13 tys. dolarów. Wsparcie Kanady dla świata kultury i sportu oszacowano 
na 500 mln dolarów.  W Wielki Brytanii zaś przeznaczono na sektor kultury ponad 1,5 
mld funtów, z czego m.in. 1,15 mld dystrybuowane jest w formie grantów i dotacji, 100 
mln w formie wsparcia celowego dla instytucji kultury, a 120 mln finansuje inwestycje 
budowlane związane z dziedzictwem narodowym90.

Zauważyć trzeba, że branżę rozrywkową charakteryzuje specyficzny typ siły roboczej: 
składają się na nią w dużej mierze samozatrudnieni, albo freelancerzy pracujący na umo-
wy cywilnoprawne. Rodzi to pewne problemy w zidentyfikowaniu i dotarciu z pomocą 
do osób z tej branży, które dotknął pandemiczny brak pracy. W związku z tym zadanie to 
spoczęło częściowo na instytucjach kultury, które w normalnych czasach z tymi ludźmi 
współpracują – są to m.in. domy kultury, hale koncertowe, organizacje branżowe, domy 
aukcyjne, sale wystawowe. W USA w pomoc artystom zaangażowanych jest ponad 60 
instytucji91. W Polsce pomoc artystom wzięły (częściowo) na swoje barki niektóre orga-
nizacje zbiorowego zarządzania majątkowymi prawami autorskimi, wypłacając swoim 
członkom jednorazowe, bezwarunkowe zapomogi we wczesnej fazie pandemii92.

90 https://www.gov.uk/government/news/157-billion-investment-to-protect-britains-world-class-cultu-
ral-arts-and-heritage-institutions

91 https://www.arts.gov/about/nea-on-covid-19/resources-for-artists-and-arts-organizations
92 http://stoart.org.pl/o-nas/aktualnosci/stoart-uruchamia-fundusz-socjalny-covid-19

https://www.gov.uk/government/news/157-billion-investment-to-protect-britains-world-class-cultural-arts-and-heritage-institutions
https://www.gov.uk/government/news/157-billion-investment-to-protect-britains-world-class-cultural-arts-and-heritage-institutions
https://www.arts.gov/about/nea-on-covid-19/resources-for-artists-and-arts-organizations
http://stoart.org.pl/o-nas/aktualnosci/stoart-uruchamia-fundusz-socjalny-covid-19
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Czy to działa? 
– Efektywność polityki antykryzysowej

Efekty krótkoterminowe

Polityka antykryzysowa, którą wdrażają rządy, ma unikalne na tle innych kryzysów cele: 
ma nie tyle pobudzić popyt, czy zmobilizować nieużywane moce produkcyjne w gospo-
darce, ile po prostu umożliwić przetrwanie branżom, które w razie gdyby epidemia nie 
wybuchła, działałby normalnie. Rządy próbują utrzymać zatrudnienie, nie pozwolić do 
trwałego rozerwania łańcuchów wartości oraz zapobiec fali upadłości.

Jeśli chodzi o stopę bezrobocia, to statystyki wskazują, że w Unii Europejskiej rośnie 
ono od samego początku pandemii93. Nie oznacza to jednak, że programy pomocowe nie 
spowalniają tego wzrostu. W Stanach Zjednoczony po silnym skoku stopy bezrobocia 
do ponad 14 proc. w marcu i kwietniu, mamy do czynienia z jego spadkiem do poziomu 
poniżej 8 proc. w ostatnich miesiącach94, co może (ale nie musi) wskazywać na efektyw-
ność programów pomocowych. Możliwe, że w grę wchodzą tam także takie czynniki, 
jak chociażby wysoka elastyczność rynku pracy połączona ze zdolnością do szybkiego 
dostosowania się do zmienności oraz sprawne otwieranie gospodarek poszczególnych 
stanów po okresie lockdownu. Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce także wzrosła 
w wyniku pandemii, ale nie były to wzrosty tak spektakularne, jak w USA. We wrześniu 
wyniosła 6,1 proc. i było to o 1 punkt procentowy więcej niż we wrześniu 2019 r.95. Co do 
wpływu programów rządowych na ograniczanie jej wzrostu, to można go co najwyżej 
zakładać, gdyż nikt jeszcze tej kwestii nie zbadał, a rządowe zapewnienia w tej kwestii 
są elementem gry politycznej. 

93 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Unemployment_rates_EU-28,_
EA-19,_seasonally_adjusted,_January_2000_-_August_2020.png

94 https://www.bls.gov/news.release/pdf/empsit.pdf
95 https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/stopa-bezrobocia-reje-

strowanego-w-latach-1990-2020,4,1.html

4.
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Próby zbadania wpływu programów antykryzysowych na zatrudnienie podjęto za to 
m.in. w Australii. Tam 30 marca 2020 r. rząd ogłosił, że przeznaczy aż 130 mld dolarów 
australijskich (92 mld dolarów amerykańskich) na dopłaty do miejsc pracy w ramach 
programu JobKeeper, a potem JobKeeper 2.0. W ocenie ekonomistów Rebecci Cassells  
i Alana Duncana96 program nie zrealizował założonego celu, gdyż „wykluczał sezonowych 
pracowników najemnych, osoby posiadające kilka prac naraz i posiadaczy wiz tymcza-
sowych” oraz dlatego, że wprowadzał sztywny wymóg wykazania spadku obrotów o 30 
proc. dla firm o obrotach poniżej 1 mld dolarów i 50 proc. dla firm powyżej 1 mld dola-
rów. Zdaniem ekonomistów byłoby lepiej, gdyby wysokość dopłat do pensji była ustalana  
w odniesieniu do spadku dochodów, gdyż pozwoliłoby to na dostosowanie programu do 
dynamiki gospodarczej.

Na pozytywną rolę polityki antykryzysowej wskazują natomiast analitycy Europejskie-
go Banku Centralnego w kontekście Chin97. Tam, jak przekonują, pozytywną rolę w tej 
mierze odegrały polityki Ludowego Banku Chin, czyli m.in. obniżenie stóp procentowych 
i rezerw obowiązkowych. Miało to nie tylko zapobiec „większym wzrostom stopy bez-
robocia”, lecz także większej liczbie upadłości. Także w Danii badano na bieżąco efekty 
rządowej pomocy98. Przebadano ankietowo 10 642 firmy. Wiele firm deklarowało, że 
w odpowiedzi na pandemię wysłało swoich pracowników na przymusowe urlopy, ale 
że gdyby nie rządowa pomoc, zamiast urlopów uruchomiłyby zwolnienia. Przeciętnie 
duńska firma, będąca beneficjentem pomocy, wysyłała na urlop 30 proc. zatrudnionych, 
a zwalniała 2 proc. Bez pomocy urlopowanych byłoby średnio 17 proc., a zwolnionych 
25 proc. pracowników.

W USA szczególnym osiągnięciem było utrzymanie struktury zatrudnienia, głównie dzięki 
rządowemu programowi wypłat (Paycheck Protection Program), który pomógł w ustabili-
zowaniu rynku pracy i umożliwił wyjście z kryzysowych okoliczności poprzez utrzymanie 
pracowników i ich ponowne zatrudnienie po poprawieniu się sytuacji. Szacuje się, że 
80,6 proc. pracowników skierowanych na przymusowy urlop wróciło do pracy. Zwrot 
kosztów zakupów pozwolił uchronić przeciętnie czteroosobowe gospodarstwa rodzinne 
przed ubóstwem na 1,5 miesiąca, nawet jeśli całkowicie straciły swój dochód. 

Jeśli chodzi o upadłości firm, to w pierwszej połowie 2020 roku większość państw zano-
towała mniej przypadków niewypłacalności niż w analogicznym okresie roku poprzed-
niego. Było to, jak zauważają ekonomiści Iulian Ciobica i Theo Smid99, wynikiem zmian 
w regułach ogłaszania niewypłacalności. Wiele państw po prostu zawiesiło tymczasowo 
te procedury, uniemożliwiając wierzycielom tymczasowo dochodzenie swoich praw. 
Drugim czynnikiem była polityka fiskalna, a przede wszystkim – jak piszą wspomniani 
ekonomiści – „bezpośrednie dopłaty do pensji pracowników, czy dopłaty celem pokrycia 
innych kosztów stałych takich, jak czynsze i spłaty kredytów oraz tymczasowe zawieszenia 

96 https://ideas.repec.org/a/ozl/journl/v23y2020i2p99-128.html
97 https://www.ecb.europa.eu//pub/economic-bulletin/articles/2020/html/ecb.ebar-

t202006_01~853248c2d2.en.html#toc4
98 https://voxeu.org/article/impact-government-aid-firms-covid-19-pandemic
99 https://group.atradius.com/publications/economic-research/2020-insolvencies-forecast-to-jump-due-

-to-covid-19.html
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w płatności podatku dochodowego. Narzędzia takie zastosowały kraje europejskie takie 
jak Niemcy, Holandia, Wielka Brytania, Dania, Francja, ale też kraje spoza Europy takie, 
jak Australia, czy Japonia”. Wydaje się zatem, że krótkoterminowo programy rządowe 
zapobiegły fali bankructw. Mimo to Ciobica i Smid prognozują, że w 2020 r. będziemy mieć 
jednak do czynienia ze wzrostem liczby upadłości. W ich ocenie globalnie wskaźnik ten 
wzrośnie o 26 proc. Po pierwsze dlatego, że zamrożone procedury upadłościowe zostaną 
w końcu odmrożone. Po drugie dlatego, że skończy się stymulacja fiskalna. Biorąc jednak 
pod uwagę fakt, że rządy w reakcji na drugą falę zachorowań postanawiają przedłużać 
programy pomocowe, można zakładać, że wzrost liczby upadłości przesunie się w czasie.

W odniesieniu do zapobiegania zerwaniu globalnych łańcuchów dostaw, to chociaż przy-
znać trzeba, że rządy starają się utrzymać międzynarodową wymianę handlową i otwarte 
granice, to pandemia i tak wytwarza dodatkowe bodźce wymuszające zmiany, możne 
powiedzieć, oddolne. Okazało się bowiem, że zbytnie rozproszenie produkcji, mimo że  
w normalnych warunkach przynosi olbrzymie oszczędności, w przypadku takiej zawieru-
chy, jak pandemia, generuje nieporównywalnie większe straty. Eksperci oceniają, że firmy 
będą przebudowywać swoje łańcuchy dostaw i strukturę produkcji tak, by najważniejsze 
komponenty dla niej pozyskiwać lokalnie, bądź regionalnie. Chociaż zdrowsze podejście 
do szacowania ryzyka w biznesie może być akurat pozytywnym aspektem pandemii, to 
przełoży się jednak na spowolnienie w globalnej wymianie handlowej. Międzynarodowa 
Organizacja Handlu szacuje, że międzynarodowa wymiana handlowa spadnie w tym 
roku o 10-32 proc.100.

Efekty długoterminowe

Skuteczność programów rządowych z punktu widzenia zamierzonych celów mierzona 
w krótkim terminie może okazać się wysoka. Problem w tym, że na jej niekorzyść bę-
dzie grać przedłużająca się pandemia. Awaryjnego wspomagania gospodarki nie da się 
przecież utrzymywać w nieskończoność. Załóżmy jednak, że uda się skutecznie zarzucić 
pomost, dzięki któremu gospodarka przetrwa ten trudny czas. Wtedy miarą skuteczności 
programów rządowych będzie siła odbicia gospodarczego. Można przyjąć, że im lepiej 
skalibrowane są programy antykryzysowe, tj. im lepiej zapobiegają rozerwaniu relacji 
gospodarczych, tym owo odbicie będzie silniejsze. Gdy sytuacja pandemiczna się ustabi-
lizuje firmy, niczym wyrwane z drzemki, zaczną nadrabiać stracony czas.

Dzisiaj to jednak pieśń przyszłości i nie należy spodziewać się, że normalizacja nastąpi 
wcześniej niż w połowie 2021 r. Samo wynalezienie szczepionki to tylko pierwszy krok, 
trzeba ją jeszcze wyprodukować, rozdystrybuować i przekonać ludzi, by się zaszczepili –  
a to potrwa. Sam jednak fakt, że w trakcie pandemii koniecznością staje się utrzymywanie 
rządowych programów antykryzysowych, generuje dla gospodarek skutki, które nie są 
ich nominalnym celem, więcej!, które mają w większości charakter negatywny.

Długoterminowe skutki przedłużania się pomocy antykryzysowej:

100 https://www.iiss.org/blogs/research-paper/2020/08/covid-19-trade-and-supply-chains
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a) Zombifikacja

Od kryzysu finansowego 2008 r. banki centralne prowadziły politykę niskich, niemal ze-
rowych stóp procentowych, co gwarantowało korporacjom dostęp do taniego pieniądza. 
W warunkach utrzymującego się środowiska niskich stóp procentowych zaczęło pojawiać 
się coraz więcej firm, które swoje istnienie zawdzięczają wyłącznie dostępowi do taniego 
pieniądza – bez niego upadłyby. Firmy takie nie wnoszą wartości dodanej do gospodarki, 
a ekonomiści nazwali je firmami-zombie. Pandemia wymusiła utrzymanie niskich stóp 
procentowych, a nawet ich dalsze obniżenie, co przyczynia się do wzrostu liczby takich 
firm, obniżając ogólną produktywność gospodarki101.

b) Chomikowanie miejsc pracy

Zamierzeniem programów rządowych jest utrzymanie zatrudnienia. W krótkim termi-
nie ma to sens. W długim niekoniecznie. Dopłaty do wynagrodzeń to dla pracodawców 
bodziec do chomikowania miejsc pracy na wszelki wypadek. Innymi słowy, zamiast 
restrukturyzować firmę pod kątem nowej postpandemicznej rzeczywistości, zaczynają 
nieracjonalnie wierzyć oni w to, że gospodarka wróci do status quo sprzed pandemii. 
Im dłużej pandemia się utrzymuje, tym jest to oczekiwanie coraz bardziej oderwane od 
realiów. Pracownicy, którzy na przymusowych urlopach czekają na lepsze czasy, zostają 
w ten sposób pozbawieni bodźców do przekwalifikowania się, a nowo powstające firmy 
są zaś odcięte od dostępu do dodatkowego kapitału ludzkiego.

c) Wynagradzanie błędów

W większości przypadków firmy, które cierpią z powodu pandemii, cierpią niezasłużenie. 
Nie jest winą restauratora z Warszawy, że w Chinach je się nietoperze będące rezerwu-
arem wirusów. Niemniej skala problemów niektórych firm wynika także ze złych prak-
tyk biznesowych. Jedną z takich praktyk jest ograniczanie magazynowania zasobów do 
minimum na rzecz elastycznego systemu dostaw – tak, by w razie braku w asortymencie, 
można było z marszu i szybko ten brak uzupełnić. Inną jest brak gotówki na „czarną 
godzinę”, wynikający z przekonania, że w razie czego daną branżę wspomogą podat-
nicy. Tę praktykę stosowały m.in. linie lotnicze. W trakcie pandemii nie ma możliwości, 
by – szykując plany pomocowe – oceniać, która firma i w jakim stopniu jest sama sobie 
winna obecnych problemów. W związku z tym firmy popełniające błędy biznesowe nie 
będą miały bodźców do ich eliminacji. Nie nastąpi rynkowe dostosowanie.

d) Zadłużenie

Programy antykryzysowe nie finansują się same. Finansują je pieniądze podatnika,  
w którego imieniu rządy zaciągają na nie pożyczki. W ramach owych programów oferuje 
się także pożyczki dla sektora prywatnego, mające na celu utrzymanie jego płynności.  

101 https://www.ft.com/content/9b304e20-49cf-4fba-81a0-4d06f930d7a1 

https://www.barrons.com/articles/how-to-recognize-the-growing-ranks-of-zombie-compa-
nies-51601088940
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W efekcie już w pierwszym kwartale 2020 r. bardzo mocno wzrosło całkowite zadłużenie 
w ujęciu globalnym – wyniosło 331 proc. PKB102. To wzrost o niemal 10 proc. w porówna-
niu do 2019 r. Mamy do czynienia z sytuacją bez precedensu. Zwykle kryzysy uderzały  
w świat nierównomiernie i antykryzysowe reakcje dzieliły się na zdecydowane i symbo-
liczne – dlatego nie wszędzie rosły długi. Dzisiaj każdy właściwie rząd szczodrze stymuluje 
swoją gospodarkę dodatkowymi wydatkami. Wszyscy wzajemnie się u siebie zapożyczają. 
Przez pewien czas można te nowe długi finansować liberalną polityką pieniężną, ale ta 
ma swoje ograniczenia. Przyjdzie czas spłaty. Pytanie: z czego? Nie każde państwa ma 
takie same możliwości spłaty zadłużenia. Państwa rozwinięte są w mniejszym stopniu 
narażone na utratę zaufania inwestorów niż państwa rozwijające się – takie jak Polska. 
Po ustaniu pandemii konieczność spłaty długu może skłonić rządzących do podnoszenia 
podatków, a to z kolei może przełożyć się na spadek dynamiki wzrostu gospodarczego. 
Niektóre badania wskazują, że wzrost podatków równy 1 proc. PKB oznacza spadek 
dynamiki PKB o 2,3 proc.103. Alternatywnie rząd może czuć pokusę, by celem spłacenia 
zadłużenia wykorzystać politykę pieniężną, co z kolei może zwiększyć presję inflacyjną  
i zubożyć przede wszystkim najgorzej zarabiających.  Eksperci wskazują, że już w trakcie 
pandemii mamy do czynienia z rekordowym rozrostem agregatów pieniężnych, który po 
pandemii – gdy wróci konsumentom chęć i możliwość zakupów – może przełożyć się na 
inflację. Wówczas banki centralne staną przed decyzją o podniesieniu stóp procentowych, 
co z kolei może wywołać kryzys zadłużenia publicznego104.

102 https://www.reuters.com/article/us-global-debt-iif-idUSKCN24H1V5
103 https://www.nber.org/digest/mar08/tax-increases-reduce-gdp
104 https://www.cesifo.org/DocDL/EEAG-Policy-Brief-July-2020-ch-2-fiscal-and-monetary-consequences.

pdf
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Zakończenie

Czy w tym szaleństwie jest metoda?

Zdecydowana większość państw świata uruchomiła programy gospodarczej interwen-
cji antykryzysowej w związku ze zwalczaniem skutków pandemii. Programy te nie są 
rozwiązaniami całkowicie jednorodnymi, jednak arsenał wykorzystywanych w nich 
instrumentów jest zadziwiająco podobny – różnią się one zakresem wykorzystania i niu-
ansami takimi, jak np. różnice w wysokości ulg podatkowych, ale nie istotą. Podobieństwo 
to utrzymuje się bez względu na to, jaką politykę epidemiczną przyjęły dane państwa, 
a więc bez względu na to, czy mowa o Szwecji, która nigdy nie wprowadziła twardego 
lockdownu, czy np. o Wielkiej Brytanii, która zrobiła to już dwukrotnie. Kraj rozwinięte 
i rozwijające się w pandemii zachowują się podobnie.
 
Można to tłumaczyć po pierwsze tym, że pandemia wywoła załamanie gospodarcze 
wszędzie, a nie tylko tam, gdzie uderzała z największą mocą. W zglobalizowanym świecie 
szoki gospodarcze przenoszą się od „chorych” do „zdrowych” w mgnieniu oka. Drugą 
przyczyną tego podobieństwa może być to, że rządy postawione przed koniecznością 
reakcji na kryzys i nie dysponując działającymi i wcześniej sprawdzonymi receptami, 
przyjęły filozofię robienia „wszystkiego, co tylko możliwe”, a to w efekcie wytworzyło 
złudzenie pewnej koherencji polityk. Możliwe, że udział miały w tym także międzyna-
rodowe instytucje (Światowa Organizacja Zdrowia, Światowa Organizacja Handlu, Bank 
Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Unia Europejska), które współpracują  
z wszystkimi rządami, dając im podobne rady.  
 
Zazwyczaj reakcje pomocowe rządów były szybsze i hojniejsze niż w przypadku poprzed-
nich kryzysów – z pewnymi wyjątkami, jeśli chodzi o hojność. Stymulowanie gospodarki 
w państwach Azji, np. na Tajwanie i w Chinach, przyjęło mniejszy rozmach niż na Zacho-
dzie. Można tłumaczyć to po pierwsze wczesnym uporaniem się z epidemią i wejściem 
w fazę gospodarczej normalizacji, a po drugie doświadczeniami z poprzedniego kryzysu 
(2008), gdy inwestycje stymulujące gospodarkę okazały się w dużej mierze marnotrawne 
i w długiej perspektywie oddziałujące negatywnie na produktywność. Pomijając jednak 

5.
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państwa Azji, im gospodarka bardziej rozwinięta, tym bardziej szczodry jest rząd w an-
tykryzysowej pomocy.
 
Chociaż z punktu widzenia praktyki, agresywne interwencje antykryzysowe można uznać 
za polityki ortodoksyjne, to w długim terminie będą one miały swoje koszty: uderzą w 
stabilność finansową interweniujących państw, zwiększając ich zadłużenie i zmuszając do 
podnoszenia podatków. Ta presja będzie stała w sprzeczności z celem, jakim jest wyprowa-
dzenie gospodarek po pandemii na ścieżkę szybkiego wzrostu, zwłaszcza że podnoszenie 
podatków uderzy w produktywność. Do innych negatywnych w tej perspektywie efektów 
polityk antykryzysowych należy osłabienie procesów dostosowawczych w gospodarce.
Czy „w tym szaleństwie jest jakaś metoda”? Na obecnym etapie nie da się powiedzieć, które 
z państw przyjęło najlepszy krótko- i długofalowo model interwencji kryzysowej. Trudno 
więc o jednoznaczne wskazanie „metody”, którą rządy miałyby stosować w takim, jak 
obecny kryzysie. Prawdopodobnie jednak potencjał państwa do awaryjnego pomagania 
gospodarce wyczerpie się, jeśli pandemia bez szczepionki, ale za to z lockdownem jako 
głównym elementem polityki epidemicznej będzie się przedłużać.

Rekomendacje

W idealnym świecie, w którym politycy tworzą procedury reagowania na kryzysy pan-
demiczne, programy interwencji antykryzysowej mogłyby przyjmować mniejsze roz-
miary i przez to wytwarzać mniejsze obciążenia dla gospodarki na przyszłość. Niestety 
nie żyjemy w takim świecie – stąd konieczność nieustannego monitorowania efektów 
antykryzysowej polityki gospodarczej. 

Dlatego długofalowo rekomendujemy stworzenie – najlepiej na bazie doświadczeń 
krajów azjatyckich – mechanizmów szybkiego reagowania epidemicznego, opartego na 
testowaniu i wywiadzie epidemicznym. W krótkim terminie natomiast rekomendujemy:

1. realizowanie polityki antykryzysowej na podstawie istniejących już mechanizmów 
prawnych tak, by nie rosła niepewność i niestabilność polityczna, która sama  
w sobie może przedłużać recesje;

2. utrzymywanie otwartości na handel i inwestycje międzynarodowe oraz międzyna-
rodowy przepływ osób, co implikuje odrzucenie ograniczeń celnych i granicznych 
jako elementu polityki epidemiologicznej;

3. ograniczenie pomocy dla branż, które już przed pandemią stały przed koniecz-
nością przejścia zmian dostosowawczych (np. energetyka, lotnictwo);

4. stałą pomoc dla branż, co do których istnieje duży stopień pewności, że powrócą 
do normalnego funkcjonowania po pandemii, a które najczęściej padają jej ofiarą 
w pierwszej kolejności (np. turystyka, hotele, gastronomia, sport, widowiska;

5. pomoc bezpośrednią osobom szczególnie dotkniętym pandemią (pozbawionym 
środków do życia);

6. bieżące monitorowanie skuteczności poszczególnych elementów tarcz antykryzy-
sowych z pkt. widzenia założonych celów oraz ich niezamierzonych konsekwencji. 
Monitoring taki powinien badać skutki pomocy dla stanu finansów publicznych.


