اتاق بازرگاوی ،طىایع ،معازن ي کشايرزی تُران
معايوت بررسیَای التظازی

اقدامات لهستان در مقابله با ویروس کووید19-

وطَض لْستاى اظ هاُ هاضس  2020الساهاتی ضا تطای هماتلِ تا ٍیطٍس ّوِگیط وٍَیس 19-زض زٍ ظهیٌِ؛ هْاض ضیَع ٍیطٍس ٍ پطتیثاًی اظ
ترصّای تْساضت ٍ سالهت ،هالی ٍ پَلی اًدام زازُ است .ایي وطَض تا تاضید  آٍضیل ،2020تؼساز ّ 9عاض ٍ 287هَضز هثتال تِ ٍیطٍس
وٍَیس( 19-تا تؼساز ً 360فط فَتضسُ) ضا گعاضش زازُ است .گعاضش حاضط تا استفازُ اظ اعالػات ًْازّای تیيالوللی تِ تطضسی ایي
الساهات زض وطَض لْستاى اظ  24هاضس تا  16آٍضیل  ،2020هیپطزاظز.
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اقدامات در زمینه مهار شیوع ویروس

 .1محظًرکرزن /لروطیىٍ
اجرای بروامٍ مُار عمًمی بیماری کًيیس 19-زر لُستان از
 24مارس 2020کٍ تا تارید یاززَم آيریل ازامٍ زاشت؛

لروطیىٍ اجباری  14ريزٌ برای َمٍ افرازی کٍ از ذارج از
کشًر میآیىس؛
تشسیس السامات مُار عمًمی زر  31مارس با بسته َتلَا،
ذسمات اسکان مًلت ،آرایشگاٌَا ي پارنَای عمًمی؛
کاَش تعساز مجاز مشتریان زر مغازٌَا ي اذتظاص
ساعات ذاص برای ذریس افراز مسه.

 .2ممىًعیت سفر/محسيزیتَا

کىترل کامل بیماری زر مرز لُستان با سایر کشًرَای
اتحازیٍ اريپا تا  13آيریل  2020؛
اعمال محسيزیت زر ترزز مرزی با کشًرَای ريسیٍ،
ايکرایه ي بالريس تا اطالع ثاوًی؛
محسيز شسن حك يريز بٍ کشًر برای شُريوسان
لُستاوی ي برذی شُريوسان ذارجی ،از جملٍ َمسران ي
يابستگان اتباع لُستاوی ،اتباع بیگاوٍ با اجازٌ الامت
مًلت ي زائم ي محسيز شسن مجًزَای کاری.
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اقدامات مهار در لهستان

 .3تعطیلی مسارس /زاوشگاٌَا

تعطیلی َمٍ مسارس ي زاوشگاٌَا تا  14آيریل .2020

 .4لغً ريیسازَای عمًمی/تعطیلی اماکه عمًمی

لغً برگساری َمٍ ريیسازَای عمًمی؛
ممىًعیت تشکیل تجمعات عمًمی بیش از  2وفر ؛
تعطیلی فريشگاٌَای غیرضريری.
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اقدامات پشتیبانی در لهستان

 .1بُساشت ي سالمت
زر  8مارس ،2020زيلت لُستان اعتبار  23.3میلیًن
یًريیی (معازل  98میلیًن زلًتی  )PLN1را برای
بیمارستانَا ي تجُیسات بیمارستاوی ترظیض زاز.
زر  19مارس ،زيلت بستٍ حمایتی  5،7میلیارز زلًتی (معازل
 1.8میلیارز یًري) زیگری را برای برش سالمت زر
چارچًب السامات ممابلٍای بیماری کًيیس ،19-اذتظاص
زاز.

 -1پَل ضایح لْستاى (ظلَتی) وِ یه یَضٍ هؼازل  4.2ظلَتی است.
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اقدامات پشتیبانی در لهستان
 .2السامات مالی

السامات کلی:

 زض  8هاضس ،2020ضئیس خوَْض لْستاى الیحِ الساهات فَق الؼازُ ضا تطای هْاض ضیَع ٍیطٍس اهضا وطز .الساهات ضاهل ایدازضطایظ آساىتط تطای زٍضواضی افطاز هطوَل لطًغیٌِ ،اػوال ًظاضت اپیسهیَلَغیه ،2پطزاذت ووه ّعیٌِ تِ ٍالسیٌی 3وِ فطظًساًطاى
تحت تأثیط تؼغیلی هْسوَزنّا ٍ هساضس لطاض زاضًس ،اػغای اذتیاضات تیصتط تِ استاًساضاى تطای اًدام الساهات هْاض ٍ زض غَضت
ًیاظ تؼلیك اخطای لاًَى تساضوات ػوَهی ٍ 4همطضات ساذت ٍ ساظ تَزُ است.
 زٍلت ترػیع یه تستِ هالی (اظ خولِ ایداز غٌسٍق سطهایِگصاضی زض ظیطساذتّای ػوَهی تحت ػٌَاى غٌسٍق وٍَیس) تااضظش تمطیثی  66هیلیاضز ظلَتی (هؼازل  2.9زضغس اظ تَلیس ًاذالع زاذلی) اظ هحل هٌاتغ تَزخِ زٍلت ،ضا تػَیة وطز .ػالٍُ تط ایي
هثلغ  75هیلیاضز ظلَتی (هؼازل  3.2زضغس اظ تَلیس ًاذالع زاذلی) ضا زض لالة اػغای ضواًتًاهِّا ٍ ترػیع ٍامّای ذطز تطای
واضآفطیٌاى (تِ هثلغ  5000ظلَتی) زض ًظط گطفت.
السامات برای افراز ذاص:
 زض  11هاضس  ،2020ضئیس خوَْض لْستاى لَل هساػستّای تیطتط زض ذػَظ ًحَُ تاظپطزاذت ٍام تطای افطازی وِ تِ زلیلضیَع ٍیطٍس وطًٍا زچاض هطىالت هالی ضسًس ،ضا زاز.
 تطای تٌگاُّای ٍاخس ضطایظ وِ تا ضطض هَاخِ ضسًس ٍ واّص گطزش هالی زاضتٌس ،زٍلت تطای پطزاذت زستوعز واضوٌاى ایيتٌگاُّا حساوثط تا هیعاى  40زضغس هتَسظ زستوعز لاًًَی ،یاضاًِ هیزّس .واضفطها ّن ّویي زضغس اظ حمَق واضوٌاى ضا پطزاذت
هیوٌس زض حالی وِ واضوٌاى تایس هَافمت وٌٌس وِ حمَق زضیافتی آىّا تا یه پٌدن واّص یاتس .یاضاًِ تٌْا تِ ضطعی تطلطاض هیضَز
وِ واضفطها ّیچ وسام اظ ًیطٍّای ضاغل ضا اظ واض اذطاج ًىٌس.
 -زٍلت تِ زستوعز افطاز ضاغل تطاساس ذسهات ٍ لطاضزازّای هطاتِ ،یاضاًِ هیزّس ٍ افطاز ذَیصواضفطها حساوثط تا هیعاى  80زضغس

اظ حسالل زستوعز لاًًَی ذَز ،یاضاًِ زضیافت هیوٌٌس.
السامات مرتض بىگاٌَا:
 تِ تؼَیك اًساذتي پطزاذت حك تیوِ تاهیي اختواػی سْن واضفطها ٍ پطزاذت الساط ٍ اهىاى اػغای هؼافیت هالیات (تطایتٌگاُّای ذطز تا ً 9فط واضوي ٍ تطای هست  3هاُ) .ػالٍُ تط ایي ،افطاز ذَیص واضفطها یا افطازی وِ زض ظهیٌِ لطاضزازّای هسًی
فؼالیت هیوٌٌس .تطای یه تاض هطوَل زضیافت تیوِ تیىاضی هیضًَس.
 احتساب ظیاى سال  2020تطای تسَیِ حساب هالیاتی  2021تٌگاُّا؛ افعایص هثلغ ضواًت ٍامّای ترػیع تِ تٌگاُّای وَچه ٍ هتَسظ تَسظ تاًه تَسؼِ هلی ( )BGKلْستاى؛ ترػیع تسْیالت تاًىی تیصتط تِ تٌگاُّای ذطز.5

 -2هطتَط تِ ضاذِ پعضىی است وِ تِ ضیَع ،تَظیغ ٍ وٌتطل تیواضیّا هی پطزاظز.
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3- care allowance
4- Public Procurement Law
5-Bank Gospodarstwa Krajowego
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اقدامات پشتیبانی در لهستان
 .3سیاست پًلی /ممررات احتیاطی کالن

 تاًه هلی لْستاى ( 6)NBPوِ زض ٍالغ ّواى تاًه هطوعی ایي وطَض است ،زض تاضید  17هاضس ً ،2020طخ تْطُ سیاستی ذَز ضاٍ 50احس پایِ (یه غسم زضغس 7)BPS-واّص زاز ٍ تِ  1زضغس ضساًس .زض  16هاضس  ،2020تاًه هلی لْستاى ػولیات تاظذطیس یا
ضیپَ ضا اظ ًَع  8TLTROتطای تأهیي ًمسیٌگی الظم تِ تاًهّا هؼطفی وطز ٍ ًسثت شذیطُ لاًًَی تاًهّا ضا اظ  3.5زضغس تِ 0.5
زضغس واّص زازّ .وچٌیي ایي تاًه ًطخ تْطُ شذیطُ لاًًَی هَضزًیاظ ضا ًیع تِ سغح تطاتط تا ًطخ تْطُ سیاستی افعایص زاز .تاًه هلی
لْستاى ًسثت تِ ذطیس اٍضاق لطضِ ذعاًِزاضی لْستاى (سیاست تسْیل همساضی )9زض تاظاض ثاًَیِ السام وطز ٍ تا  23هاضس 2020
اٍضالی ضا تِ اضظش  8.3هیلیاضز ظلَتی (هؼازل  0.4زضغس اظ تَلیس ًاذالع زاذلی) ذطیساضی وطزّ .وچٌیي زض  8آٍضیل  ،2020تاظاض
اٍضاق تْازاض ٍاخس ضطایظ ضا گستطش زاز تا هَاضز تضویي ضسُ تَسظ ذعاًِزاضی ایالتی ضا ًیع هطوَل ضَز .تاًه هلی لْستاى ّوچٌیي
تطًاهِای ضا تطای تأهیي هٌاتغ هَضزًیاظ تطای ترػیع ٍامّای تاًىی تِ تٌگاُّای ذػَغی غیطهالی هؼطفی وطزُ است .تا  9آٍضیل
 ،2020تاًه هلی لْستاى اٍضاق لطضِ ذعاًِزاضی تِ اضظش تمطیثی  19هیلیاضز ظلَتی (هؼازل  0.8زضغس اظ تَلیس ًاذالع زاذلی) ضا زض
تاظاض ثاًَیِ ذطیساضی وطزُ است.
 ٍظاضت التػاز لْستاى تِ زًثال تَغیِ وویتِ ثثات هالی ،العام ضػایت ضلن  3زضغس تافط(ضطتِگیط) ضیسه سیستواتیه زض ضاتغِ تاوفایت سطهایِ ضا لغَ وطز.
 ازاضُ ًظاضت هالی لْستاى (ّ 10)PFSAوچٌیي تستِای اظ الساهات (تستِ تحطیه ًظاضتی ( )11)SSPضا هؼطفی وطزُ است .تستِتحطیه ًظاضتی هطتَط تِ همطضات ٍ تاظآضایی عثمِتٌسی ٍامّای اػغایی تِ تٌگاُّای وَچه ٍ هتَسظ /ذطز تَزُ ٍ ّوچٌیي الساهات
الظم تطای ًحَُ ّوَاضساظی ظیاىّای اػتثاضی ٍاضزُ تط ًظام تاًىی زض تلٌسهست ،اهىاى اػوال اًؼغافپصیطی زض ًحَُ تحمك
ًسثتّای سطهایِای تاًهّا ٍ تاهیي ًمسیٌگی تاًىی ضا فطاّن هیوٌس .ساظهاى ًظاضت هالی لْستاى ّوچٌیي یه ضٍیىطز هٌؼغف ضا
تطای اضظیاتی ترص تیوِ تحت همطضات  12Solvency IIاتراش وطزُ است .ػالٍُ تط ایي ،اًدوي تاًىی لْستاى تؼَیك زاٍعلثاًِ
تاظپطزاذت ٍام تطای ٍام گیطًسگاى آسیةزیسُ ضا تا هست سِ هاُ تَغیِ وطزُ است .تاًهّا ّوچٌیي هحسٍزُ ػولیات واضتّای
اػتثاضی تسٍى تواس فیعیىی ضا افعایص زازُاًس.
ورخ ارز
 اضظش تطاتطی پَل هلی لْستاى تِ اظای یه زالض اهطیىا زض اٍل غاًَیِ  2020تطاتط تا  3.8ظلَتی تَزُ وِ زض  18اٍضیل ّویي سال تِ 4.17ظلَتی افعایص یافتِ ٍ زض ًتیدِ عی ایي هست ،حسٍز  21.4زضغس اضظش پَل هلی لْستاى ،تضؼیف ضسُ است.

6- National Bank of Poland
)7- Basic Points (BPS
 : Targeted Longer-Term Refinancing Operations-8ػولیات تاظپطزاذت تلٌس هست ّسفوٌس ًَػی ػولیات زض سیستن تاًىی هٌغمِ یَضٍ است وِ اػتثاضات الظم ضا تِ هؤسسات
اػتثاضی اضائِ هی زّسّ .وچٌیي تا اضائِ تَزخِ تلٌسهست تِ تاًهّا ،ضطایظ هغلَب اػغای ٍام ضا تطای تاًهّا حفظ وطزُ ٍ ٍامّای تاًىی ضا تِ سوت التػاز ٍالؼی تحطیه هیوٌس
 : Quantitative Easing-9تسْیل همساضی ًَػی سیاست پَلی غیطهتؼاضف است وِ زض آى تاًه هطوعی تطای ووه تِ زٍلت ٍ تٌگاُّا تطای تَسؼِ سطهایِگصاضی ،اٍضاق لطضِ تلٌسهست ضا اظ
تاظاض آظاز ،ذطیساضی هی وٌس.
10- Polish Financial Supervisory Authority
11- Supervisory Stimulus Package
-12زستَضالؼول  Solvency IIیه زستَضالؼول زض اتحازیِ اضٍپا است وِ همطضات تیوِ اتحازیِ اضٍپا ضا ضهعگصاضی ٍ ّواٌّگ هیوٌس.
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