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Nr                     Warszawa, 2020-04-03 / piątek 

 

Solidarni z Biznesem 

 

 
Zapraszamy do zapoznania się z akcją wspierania mikroprzedsiębiorstw „Nie pozwolę Ci się zamknąć” 

organizowaną przez KIG (#SolidarnizBiznesem).  

➔ Więcej informacji https://kig.pl/nie-pozwole-ci-sie-zamknac 

 

 

Ryzyko walutowe w handlu zagranicznym dla 

importerów i eksporterów w dobie koronawirusa  

 
 

 

Krajowa Izba Gospodarcza oraz Western Union International Bank zapraszają polskich importerów  

i eksporterów lub firmy zainteresowane taką działalnością do udziału w webinarium poświęconym 

tematyce ryzyka walutowego w handlu zagranicznym dla importerów i eksporterów w dobie 

koronawirusa 

 

Webinarium odbędzie się 9 kwietnia (czwartek) w godzinach 11.00-12.00 

 

Prosimy o rejestrację przez FORMULARZ ONLINE 

Webinarium odbędzie się w panelu aplikacji „Zoom”. Wszelkie informacje potrzebne do zalogowania 

się zostaną wysłane po dokonaniu rejestracji. Aplikacja działa we wszystkich popularnych 

przeglądarkach internetowych. Należy posiadać głośniki lub słuchawki. Udział jest bezpłatny. 

 

Prowadzącym webinarium będzie Piotr Majka, specjalista ds. zarządzania ryzykiem walutowym  

w Western Union International Bank.  

 

 

https://kig.pl/nie-pozwole-ci-sie-zamknac
https://formularze.kig.pl/pl/2020-02-25-ryzyko-walutowe/
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W ramach programu omawiane będą następujące tematy: 

 

✓ Zmienność walutowa 

✓ Obraz rynku walutowego – czego możemy się spodziewać w bieżącym roku,  

✓ jakie wydarzenia wpłyną na waluty? 

✓ Zarządzanie ryzykiem walutowym  

✓ Instrumenty zarządzania ryzykiem kursowym  

✓ Zarządzanie wielkością pozycji 

✓ Przykłady transakcji zabezpieczających 

 

Kontakt: 

 

Bartłomiej Nersewicz 

Biuro Współpracy z Zagranicą 

tel. +48 22 630 96 86 

e-mail: bnersewicz@kig.pl  

 

Monika Sasiak 

Biuro Współpracy z Zagranicą 

tel. +48 22 630 97 23 

e-mail: msasiak@kig.pl  

 

Komunikat dotyczący transportu morskiego  

w handlu z Argentyną 
 

W dniu 1 kwietnia, do Sekretariatu ds. Handlu i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 

argentyńskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Handlu Międzynarodowego i Wyznań wpłynęła 

nota podpisana przez następujące podmioty: Argentyńską Izbę Przemysłu (CIARA), Izbę Prywatnych 

Portów Handlowych (CPPC), Izbę Portów i Działań Morskich oraz Centrum Eksporterów Zbóż z prośbą 

o przekazanie informacji o aktualnej sytuacji w Argentynie. 

  

mailto:bnersewicz@kig.pl
mailto:msasiak@kig.pl
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W związku z powyższym ww. Izby informują: 

 

a) Porty: 22 porty zbożowe i produktów ubocznych Argentyny są otwarte i działają normalnie 

b) Przesyłki: uzgodnione przesyłki są realizowane terminowo 

c) Odbiór ziarna: odbiór ziarna został znormalizowany we wszystkich portach i zakłada przetwórstwo 

ziarna na eksport. 

d) Przyjmowanie statków z krajów z potwierdzonymi przypadkami COVID19: władze krajowe 

wdrażają środki zapobiegawcze i kontrolne, statki wpływają do portów. 

 

➔ Źródło: Ambasada Republiki Argentyny w Warszawie  

 

 

Infolinia dotycząca Tarczy Antykryzysowej 
 

Informacje o rozwiązaniach – m.in. dla przedsiębiorców – przewidzianych w Tarczy Antykryzysowej – 

zawiera uruchomiona właśnie strona internetowa dot. tego pakietu. Jest ona dostępna pod adresem: 

www.gov.pl/tarczaantykryzysowa wraz z infolinią, która zacznie działać w dniu dzisiejszym, ma to być 

narzędzie pomocne przedsiębiorcom.  

 

➔ Czytaj więcej: https://bit.ly/2xMzuEK  

 

 

Możliwości eksportowe – Zjednoczone Emiraty 

Arabskie 
 

Rząd Zjednoczonych Emiratów Arabskich upoważnił lokalnych importerów/dystrybutorów do zakupów 

w ramach budowania strategicznej rezerwy żywności. W chwili obecnej (31.03) możliwe 

natychmiastowe zamówienie do 100 ton mięsa z certyfikatem halal (kurczak, wołowina, baranina)  

z dowozem lotniczym zorganizowanym przez stronę ZEA. 

 

➔ Czytaj więcej: https://bit.ly/3aE0FQM  

 

http://www.gov.pl/tarczaantykryzysowa
https://bit.ly/2xMzuEK
https://bit.ly/3aE0FQM
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Porównanie rozwiązań wspierających  biznes  

i zmniejszających konsekwencje pandemii  

COVID-19 w poszczególnych krajach  

 
RUMUNIA 

 
Prezydent Rumunii dekretem nr 195/2020 w dniu 16 marca, w związku z epidemią korona wirusa, 

ogłosił stan wyjątkowy na 30 dni.  

 

Wg szacunków kryzys związany z korona wirusem dotyczyć będzie w Rumunii około 300 tysięcy firm. 

Duża część pracodawców wypowiada umowy o pracę swoim pracownikom. Eksperci szacują, że w 

okresie marzec-kwiecień ponad milion pracowników zostanie bez pracy. Poprzez pakiet pomocowy 

rząd rumuński próbuje nakłonić firmy, by nie zwalniały pracowników. 

Rząd rumuński podjął decyzję o pomocy dla osób, które zmuszone były przerwać pracę z powodu 

epidemii korona wirusa. Osoby te otrzymają od Państwa 75% wynagrodzenia brutto, nie 

przekraczającego 75% średniego wynagrodzenia. Początkowo wypłaty związane były z wieloma 

wymogami i uzależnione od uzyskanych certyfikatów itp. Ostatecznie wypłaty dokonywane będą na 

podstawie oświadczeń pracodawców, przesłanych mailem do regionalnych urzędów pracy wraz z listą 

pracowników, dla których wnioskują o wsparcie od Państwa. Urzędy mają dokonać wypłat w ciągu 15 

dni.  

 

Państwo rumuńskie zapewnia także firmom zwrot podatku VAT do limitu 9 miliardów lei w celu 

zapewnienia przepływu kapitału, aby umożliwić przedsiębiorstwom korzystanie z niezbędnego 

kapitału obrotowego. 

 

Na wsparcie firm sektora MŚP utworzony został specjalny fundusz gwarancyjny. Gwarancjami 

państwowymi objęte zostały kredyty komercyjne (90% w przypadku kredytów nie przekraczających 1 

mln lei; 80% w przypadku kredytów powyżej 1 mln lei). Na podstawie złożonych wniosków podatnicy 

mogą, pod pewnymi warunkami, skorzystać z odroczonej płatności składek na ubezpieczenie społeczne 

i składek na ubezpieczenie pracy związanych z dochodami z wynagrodzeń i zaliczonymi do 

wynagrodzeń.  
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Kolejny przepis dotyczy możliwości opóźnienia płatności za usługi komunalne o 3 miesiące. Możliwe 

jest zawieszenie wszystkich zobowiązań płatniczych wobec banków w odniesieniu do pożyczek i 

powiązanych odsetek. Działanie to dotyczy zarówno firm, jak i osób fizycznych i odnosi się do 

wszystkich pożyczek bankowych zaciągniętych do 19 marca 2020 r. włącznie. Zawieszenie będzie 

obowiązywać do końca 2020 r. Czas trwania umowy zostanie odpowiednio przedłużony. 

 

Zapewnione ma być działanie gospodarki w sektorach o szczególnej randze, takich jak energia czy 

świadczenie usług użyteczności publicznej. 

 

Rząd postanowił również przedłużyć termin płatności podatku od nieruchomości czy podatku od 

środków transportu, z 31 marca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. 

 

Ponadto zobowiązania podatkowe należne i niespłacone do 30 dni po ustaniu stanu wyjątkowego nie 

będą uważane za zaległe zobowiązania podatkowe, w związku z czym odsetki i kary za opóźnienie w 

płatnościach nie będą naliczane. Kierownictwo Ministerstwa Finansów Publicznych zapewniło 

podatników, że wszystkie wyjątkowe przypadki opóźnień w składaniu deklaracji (odpowiednio 

uzasadnione) będą traktowane z całą otwartością i pobłażaniem przewidzianymi przez prawo. 

Rząd Rumunii przeznacza prawie 2% PKB na pakiet pomocowy dla firm dotkniętych skutkami korona 

wirusa. 

 

Także Narodowy Bank Rumunii ogłosił działania mające na celu złagodzenie wpływu kryzysu 

wywołanego przez epidemię korona wirusa na gospodarkę, m.in. obniżając stopę bazową do 2 %.  

 

➔ Źródło: www.imm.gov.ro Ministry of Economy, Energy and Business Environment 
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JAPONIA 

 
Zastosowane środki zaradcze 

Rząd premiera Abe poinformował o utworzeniu pakietu wyjątkowego z funduszy rezerwowych 

wartości 2,5 mld USD), który miałby zminimalizować negatywne skutki wirusa na gospodarkę japońską) 

głównie małe i średnie przedsiębiorstwa). Kolejno Japonia przyjęła nowy pakiet pomocowy w 

wysokości 9,6 mld USD dla biznesu zagrożonego negatywnymi skutkami COVID-19.  

 

Rząd rozważa przekazanie po 200 000 JPN (1 666 EUR) na każde gospodarstwo domowe, które zostało 

dotknięte opóźnieniami/przerwami w wypłacie pensji bądź w uzysku innych dochodów. Najwcześniej 

pieniądze mogłyby trafić do rąk Japończyków na początku maja br. Poza tym rozważane jest 

wprowadzenie jednorocznego zwolnienia z płacenia podatku od dochodów dla małych i średnich 

przedsiębiorstw. Wszystkie te rozwiązania są brane pod uwagę jako element pakietu ochronnego dla 

japońskiej gospodarki, który ma zostać wprowadzony w następnym roku fiskalnym (nowy rok fiskalny 

od 1 kwietnia 2020). W chwili obecnej skumulowana wartość planowanych rozwiązań w ramach 

pakietu stymulującego wynosi 56 biliony jenów (ok. 502 miliardy USD), gdy rząd na chwilę obecną ma 

plan na pokrycie wydatków w wysokości 15 bilionów jenów (ok. 135 mld. USD). 

 

Rządząca LDP przedstawiła w parlamencie projektu pakietu stymulującego dla gospodarki o łącznej 

wartości 100 bilionów jenów (ok. 926 mld USD), czyli kwoty odpowiadającej 16 – 17 % rocznego PKB 

Japonii, analogicznej wartości do tej zaproponowanej w ramach pomocy przez rząd USA. Rząd Japonii 

chce częściowo sfinansować ww. pakiet poprzez emisję obligacji wartych 16 bilionów jenów (ok. 148 

mld USD). 

 

➔ Źródło: Ambasada RP w Tokio, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 
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REPUBLIKA KOREI 

 
Wpływ na gospodarkę 

Rozprzestrzenianie się epidemii COVID-19 zarówno wewnątrz kraju, jak i na świecie, ma znaczny wpływ 

na gospodarkę koreańską ze względu na wysoką zależność kraju od wyników handlu zagranicznego. 

Dodatkowo, odnotowywane od jakiegoś czasu niekorzystne tendencje w gospodarce RK mogą 

przyczynić się do tego, że szok gospodarczy spowodowany epidemią będzie bardziej odczuwalny niż w 

przypadku innych państw. Spowolnienie koreańskiej gospodarki może mieć wpływ na wielkość oraz 

tempo realizacji inwestycji koreańskich w naszym kraju najbliższych latach. Dodatkowo, znacznie 

ograniczone zostają możliwości nawiązania nowej współpracy na polu gospodarczym. Opóźnione 

mogą zostać inwestycje będące obecnie na etapie realizacji w przypadku obniżenia płynności 

finansowej realizujących te inwestycje przedsiębiorstw koreańskich. Zmiana płynności finansowej firm 

może mieć także wpływ na decyzje banków co do kredytowania konkretnych inwestycji. Uzasadnione 

są także obawy o spadek wielkości produkcji firm koreańskich w Polsce. Koreańskie zakłady 

produkcyjne generują znaczny import zaopatrzeniowy bezpośrednio z RK oraz innych krajów 

azjatyckich, w których posiadają zakłady produkcyjne. Globalne rozprzestrzenianie się wirusa może 

spowodować załamanie łańcucha dostaw komponentów produkcyjnych. 

 

Zastosowane środki zaradcze 

Podniesienie stopnia zagrożenia epidemiologicznego do najwyższego, czerwonego, które miało 

miejsce 23 lutego, pozwoliło Ministerstwu Gospodarki i Finansów na przygotowanie dodatkowego 

budżetu na cele walki z rozprzestrzenianiem się wirusa oraz skutkami gospodarczymi epidemii. 

Zgromadzenie Narodowe RK jest obecnie w trakcie prac nad zatwierdzeniem dodatkowego budżetu, 

którego wysokość, według propozycji rządu, ma wynieść ok. 9,9 mld USD. Zdaniem ekspertów, 

uchwalenie dodatkowego budżetu tej wysokości może spowodować, że stosunek długu publicznego 

do PKB po raz pierwszy w historii RK przekroczy 40%. Dodatkowo, spadek wielkości produkcji oraz 

spadek konsumpcji krajowej przełożą się na spadek w dochodach do budżetu państwa z tytułu 

podatków.  

 

Ostatnie decyzje: 

19.03.- Prezydent Moon ogłasza pomoc finansową dla małych i średnich przedsiębiorstw w wysokości 

39 mld USD; Bank Korei (BOK) - podpisuje umowę o wzajemnej wymianie walut z amerykańskim Fed o 

wartości 60 mld USD dla stabilizacji krajowego rynku walutowego i ogłasza, że dokona zakupu obligacji 

państwowych na kwotę 1.16 mld USD na wsparcie płynności krajowego rynku finansowego. 

24.03. władze RK podjęły decyzję o utworzeniu pakietu pomocowego w wysokości ok. 78.8 mld USD, 

środki z którego przeznaczone mają być na wsparcie przedsiębiorstw sektora prywatnego – zarówno  
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małych i średnich przedsiębiorstw, jak i dużych korporacji. W ramach ww. pakietu pomocowego prawie 

60% środków ma być przeznaczone na pomoc przedsiębiorstwom prywatnym, a 40% środków na 

stabilizację rynków finansowych. Pakiet pomocowy dla przedsiębiorstw obejmuje m.in. ofertę 

pożyczek na preferencyjnych warunkach w wysokości ok. 17 mld USD oraz pakiet zabezpieczeń 

kredytów w wysokości ok. 6 mld USD. Przygotowano także budżet, w ramach którego udzielana będzie 

firmom pomoc w emisji obligacji.  

 

W celu wdrożenia działań stabilizujących rynki finansowe utworzono fundusz stabilizujący dla rynku 

papierów wartościowych wielkości ok. 16 mld USD oraz pomniejsze fundusze, środki z których 

przeznaczone będą na zabezpieczenia w postaci zakupu obligacji firm, operacje związane z wekslami 

własnymi oraz skryptami dłużnymi. Dodatkowo, pula w wysokości ok. 5.7 mld USD przeznaczona 

będzie na stabilizację rynku obrotu krótkoterminowymi instrumentami finansowymi, a ok. 8.7 mld USD 

na stabilizację rynku akcji i papierów wartościowych. 

 

➔ Źródło: Ambasada RP w Seulu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 

 


