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GŁÓWNE TEZY


Państwo zdaje egzamin. Jest obecne tam, gdzie potrzebują tego Polacy.



Nasze działania potwierdzają skuteczność państwa i jego siłę. Działamy zdecydowanie
i natychmiastowo.



Musimy zadbać nie tylko o zdrowie publiczne, ale też o zdrowie naszej gospodarki.



Wprowadzamy Tarczę Antykryzysową – kompleksowy pakiet działań o szacowanej
wartości 212 mld zł. To prawie 10 proc. PKB:
 obejmuje 5 filarów:
 Bezpieczeństwo Pracowników,
 Finansowanie Przedsiębiorstw,
 Ochrona Zdrowia,
 Wzmocnienie Systemu Finansowego
 Program Inwestycji Publicznych.
 to wydarzenie bez precedensu w polskiej historii,
 został przygotowany w rekordowym tempie przez rząd premiera M. Morawieckiego,
w ciągu zaledwie 2 tygodni od momentu wykrycia w Polsce pierwszej osoby zarażonej
koronawirusem,
 celem pakietu jest niezwłoczne wprowadzenie rozwiązań, które ograniczą negatywne
skutki pandemii i wywołanej przez nią recesji dla polskich pracowników
i przedsiębiorstw
 obejmuje też osoby zatrudnione na umowy zlecenie oraz prowadzące jednoosobową
działalność gospodarczą.



Zbudowaliśmy tarczę do obrony społeczeństwa przed skutkami kryzysu i epidemii oraz falą
bankructw. Cały pakiet da Polakom nadzieję, że niedługo będzie lepiej.



Wierzymy, że za kilka tygodni będziemy mieli lepsze wiadomości dot. sytuacji epidemicznej,
że wygramy walkę z koronawirusem. Nasza Tarcza Antykryzysowa w tym pomoże.



Współpraca rządu z Prezydentem Andrzejem Dudą przebiega bardzo dobrze. Wszystkie
rozwiązania wypracowujemy wspólnie.
 Dzięki temu Polska jest jednym z pierwszych państw na świecie, które
proponuje tak kompleksową pomoc dla gospodarki.



Naszym priorytetem jest ochrona ludności, pracowników oraz zachowanie potencjału
gospodarczego kraju w stanie jak najmniej dotkniętym przez negatywne skutki koronawirusa.



Skupiliśmy się przede wszystkim na ochronie miejsc pracy. Służą temu rozwiązania, które
kierujemy do wszystkich - zarówno pracownika jak i przedsiębiorcy.
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 Wprowadzamy dopłaty do wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowy o pracę, jak
również umowy cywilno-prawne.
 Zmniejszą się obciążenia pracodawców poprzez odroczenie danin publicznych – PIT,
CIT, VAT, składek na ZUS.


Apelujemy do opozycji, aby swoje propozycje rozwiązań obecnej sytuacji przedstawiła
w sposób kompleksowy, w oparciu o całościowe, a nie wyrywkowe analizy.
STAN POLSKIEJ GOSPODARKI



Dzięki dobrej sytuacji gospodarczej możemy podjąć działania, które będą zapobiegały
negatywnym skutkom rozprzestrzeniania się koronawirusa.



Wspieramy polskich przedsiębiorców, pracowników i całe społeczeństwo – skala
proponowanych rozwiązań jest bezprecedensowa.
 Skuteczna i odpowiedzialna polityka gospodarcza rządu Zjednoczonej Prawicy
pozwala nam reagować w sytuacji zagrożenia.



W ostatnich 4 latach nastąpił istotny spadek zadłużenia sektora instytucji rządowych
i samorządowych w stosunku do PKB:
 o 5 pkt. proc. z 51,3 proc. w 2015 r. do ok. 46,4 proc. w 2019 r.
 dług publiczny wynosi ok. 43,9 proc. PKB,



Zmniejszyła się nasza zależność od zagranicznych inwestorów.



Budżet państwa w ostatnich 3 latach notuje najniższy deficyt w historii dzięki uszczelnieniu
systemu podatkowego.



Budżet 2020 r. jest zrównoważony.



Wzrost gospodarczy jest blisko 3-krotnie szybszy w Polsce niż w strefie euro w ostatnich
3 latach.



Kurs złotego jest stabilny, a wartość rezerw walutowych to 128,4 mld USD na koniec 2019
r.



Polska posiada wysoki rating kredytowy.



Bezrobocie znajduje się na historycznie najniższym poziomie.



W ostatnich latach przeprowadzona została reforma polskich instytucji rozwojowych
skupionych w Grupie PFR. Ich instrumenty są ważnym elementem działań antykryzysowych
np.:
 gwarancje de minimis BGK przy wykorzystaniu stworzonego Funduszu Gwarancji
Kredytowych.
ANALIZA SYTUACJI EKONOMICZNEJ



Pandemia koronawirusa wywołała najpoważniejszy kryzys na rynkach finansowych od
Wielkiego Kryzysu w latach 2008-2009.



Dotychczasowe prognozy ekonomiczne na 2020 r. są nieaktualne. Pogarszają się
w krótkim okresie.



Szybsze i bardziej radykalne działania zapobiegające pandemii mają wyższy
krótkoterminowy koszt gospodarczy, ale może on być znacząco niższy w dłuższym terminie,
na co wskazuje przykład Korei Południowej i Chin.
 Jako odpowiedzialny rząd nie zamierzamy zwlekać – podejmujemy działania, które
pomogą polskiej gospodarce przetrwać najbliższe miesiące.
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W związku z pandemią zagrożenie dla zdrowia powoduje ryzyko wystąpienia jednego
z największych w historii kryzysów makroekonomicznych w gospodarce światowej.



Szczególne negatywne konsekwencje to:
 upadłość małych i średnich firm oraz przedsiębiorstw bezpośrednio dotkniętych
pandemią (spadek inwestycji),
 utrata miejsc pracy,
 spadek dochodów obywateli,
 spadek konsumpcji,
 spadek PKB.
TOP 17 INFORMACJI

1.

W firmach z problemami Państwo:


przejmie finansowanie 40 proc. wynagrodzenia,


pracodawca może obniżyć koszty osobowe o 60 proc., jeżeli nie będzie
prowadził zwolnień pracowników.
2.

Państwo pokryje firmie w kłopotach blisko połowę pensji pracownika na postojowym
- jego wynagrodzenie nie może być niższe niż płaca minimalna.

3.

Samozatrudnieni, osoby na umowach zleceniach i o dzieło w sytuacji spadku dochodów
otrzymają jednorazowe świadczenie ok. 2 tys. zł.

4.

Pracownicy mogą skorzystać w wakacji kredytowych w bankach.

5.

Polacy skorzystają z przesunięcia terminu deklaracji PIT do końca czerwca.

6.

UOKIK będzie chronił przed nieuzasadnionym wzrostem cen i niedozwolonymi
praktykami na rynku pożyczek gotówkowych.

7.

Małe i średnie firmy będą mogły uzyskać przedłużenie kredytów obrotowych oraz uzyskać
nowe finansowanie zabezpieczone w 80 proc. gwarancjami de minimis BGK.

8.

Firmy mogą uzyskać kapitał w PFR oraz ubezpieczenia obrotu w KUKE.

9.

Firmy transportowe mogą skorzystać z leasingu ARP z odroczonymi o 3 miesiące ratami.

10. Mikrofirmy zatrudniające do 9 osób mogą uzyskać niskooperocentowaną pożyczkę
z Funduszu Pracy do 5 tys. zł na 12 miesięcy.
11. Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać odroczenie lub rozłożenie na raty płatności składek
na ubezpieczenie społeczne w ZUS bez żadnych opłat.
12. Przedsiębiorcy będą mogli otrzymać zwrot CIT poprzez korektę podatku z 2019 r.
o wysokość strat w 2020 r.
13. Służba zdrowia otrzyma 7,5 mld zł dodatkowych środków na walkę z epidemią SARSCoV-2, rozwój infolinii dla Pacjenta oraz Lekarza, informatyzację oraz rozwój programu
Domów Opieki Medycznej dla osób starszych.
14. Firmy nie będą narażone na skutki opóźnień i kar w zamówieniach publicznych.
15. Premier powoła Fundusz Inwestycji Publicznych o wartości 30 mld zł:


pobudzi to gospodarkę poprzez inwestycje publiczne w infrastrukturę, drogi,
szpitale, szkoły, cyfryzację, energetykę, biotechnologię.

16. Nastąpi przesunięcie wielu obowiązków i terminów administracyjnych lub sądowych.
17. Pracownicy z Ukrainy otrzymają automatyczne wydłużenie wiz i pozwoleń na prace.
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PAKIET ANTYKRYZYSOWY – KOMPENDIUM OBEJMUJĄCE 5 FILARÓW
Szacowana całkowita wartość pakietu to 212 mld zł (blisko 10 proc. PKB). W jego skład wchodzą:
 Gotówkowy komponent rządowy o wartości 67 mld zł (2,9 proc. PKB):
 składają się na niego wydatki budżetu państwa, ZUS i funduszy celowych.
 Płynnościowy komponent rządowy o wartości 75,5 mld zł (3,3 proc PKB)
 składa się z wakacji kredytowych
i odroczonych danin oraz finansowania
płynnościowe w postaci kredytów i kapitału głowie z wykorzystaniem instrumentów
finansowych Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR, BGK, KUKE, ARP).
 Pakiet płynnościowy NBP o wartości 70 mld zł. Zapewni on niezbędną̨ płynność́ i warunki
kredytowe.
1. BEZPIECZEŃSTWO PRACOWNIKÓW


Wartość: 30 mld zł, w tym 23,8 mld zł to wydatki i 6,2 mld zł to środki płynnościowe.
Obejmuje:
 dofinansowanie elastycznego zatrudnienia,
 przesunięcie płatności za media,
 finansowanie postojowego dla umów cywilnoprawnych i samozatrudnionych,
 wydłużony dodatkowy zasiłek opiekuńczy,
 wakacje kredytowe,
 wakacje od obowiązków administracyjnych,
 ochronę konsumentów i pożyczkobiorców,
 wydłużenie elastycznego czasu pracy,
 dodatkowe wsparcie osób niepełnosprawnych.
2. FINANSOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW



Wartość:74,2 mld zł, w tym 4,9 mld zł to wydatki i 69,3 mld zł to środki płynnościowe.
Obejmuje:
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 finansowanie instytucji rozwoju Grupy PFR – gwarancje, kredyty, kapitał,
ubezpieczenia i dopłaty,
 finansowanie leasingu dla firm transportowych,
 pożyczkę 5 tys. zł dla mikrofirm,
 odroczenie lub rozłożenie składek ZUS bez opłat,
 brak kar za opóźnienia w przetargach publicznych,
 brak kar za opóźnienia w przetargach publicznych,
 automatyczne przedłużenie bankowych kredytów obrotowych,
 rozliczenie całej tegorocznej straty w przyszłym roku,
 polityka drugiej szansy.


Naszą rolą jest wyjście naprzeciw jak największej liczbie przedsiębiorstw, biorąc pod
uwagę zasoby jakimi dysponujemy:
 Skupiliśmy się na rozwiązaniach, które są teraz najważniejsze i wymagają
natychmiastowego wprowadzenia.
 Pozwoli to firmom poczuć grunt pod stopami w tym trudnym czasie.



Analizujemy postulaty i propozycje płynące ze strony biznesu. W razie konieczności
będziemy wprowadzać kolejne instrumenty wsparcia.
3. OCHRONA ZDROWIA



Wartość:7,5 mld zł. Obejmuje:
 finansowanie działań związanych z walką z SARS-CoV-2, rozwój infolinii pacjenta.
 dofinansowanie infrastruktury służby zdrowia
 dodatkowe finansowanie cyfryzacji systemu opieki zdrowotnej.
4. WZMOCNIENIE SYSTEMU FINANSOWEGO



Wartość: 70,3 mld zł środków płynnościowych. Zawiera:
 pakiet regulacyjny KNF i MF,
 pakiet płynnościowy NBP.
5. PROGRAM INWESTYCIJ PUBLICZNYCH

 Wartość:30 mld zł wydatków na:
 utworzenie Funduszu Inwestycji Publicznych, obejmujący:
 infrastrukturę,
 modernizację szkół i szpitali,
 transformację energetyczną,
 cyfryzację,
 biotechnologię i farmację,
 inne działania antykryzysowe.
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6. CYTATY PMM


Prezentujemy odważny plan. Ma on zapobiec utracie miejsc pracy, bankructwom,
zamykaniu zakładów pracy, zmniejszaniu obrotów i przychodów firm.



Nasz program to jeden z najbardziej kompleksowych pakietów pomocowych
w Europie.



Wspólnie musimy być solidarni, żeby przetrwać tę straszną, dziejową burzę. W tym
pomoże nam dobry stan naszej gospodarki, wypracowany w ostatnich latach.



Najbliższy okres będzie testem odpowiedzialności. Przed nami czas przełomów i prób.
Wierzę, że niedługo będziemy widzieli promyk nadziei na odbudowę gospodarki po
skutkach epidemii. Za jej kształt odpowiadamy wszyscy.
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