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Nr 9/2020                         Warszawa, 2020-04-02 / czwartek 

 

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  

 

Przewodnik Antykryzysowy PFR 
 

„Wraz z wejściem w życie Tarczy Antykryzysowej Polski Fundusz Rozwoju przygotował Przewodnik 

Antykryzysowy dla Przedsiębiorców. Materiał napisany przez ekspertów Grupy PFR zawiera 

informacje, jak w praktyce skorzystać z rozwiązań zawartych w Tarczy Antykryzysowej, jaką pomoc 

oferuje dla przedsiębiorstw i samorządów Grupa PFR oraz jak prowadzić firmę w dobie pandemii  

i dostosować się do nowej rynkowej rzeczywistości. Przewodnik dostępny jest w formie 

elektronicznej”. 

 

➔ Więcej informacji https://bit.ly/3aBVVeF  

  

mailto:bnersewicz@kig.pl
mailto:msasiak@kig.pl
https://bit.ly/3aBVVeF
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Porównanie rozwiązań wspierających  biznes  

i zmniejszających konsekwencje pandemii  

COVID-19 w poszczególnych krajach 

 
SŁOWACJA 

 
Igor Matovič, nowo wybrany premier Słowacji, przedstawił 29.03. siedmiopunktowy pakiet ratunkowy 

zwany „Pierwszą Pomocą”. Pakiet ma na celu pomóc wszystkim, którzy obecnie nie mogą pracować z 

powodu poważnych ograniczeń lub których działalność została tymczasowo zamknięta. 

 

Jednym z najważniejszych podjętych działań jest przejęcie przez państwo wypłaty 80 % wynagrodzenia 

pracownikom, których firmy musiały zostać zamknięte z powodu działań wprowadzonych przez sztab 

kryzysowy.  
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Główne punkty pakietu ratunkowego: 

 

o przejęcie przez państwo 80% wynagrodzenia dla pracowników, których stanowiska pracy 

zostały zamknięte 

o wsparcie państwa dla przedsiębiorców w wysokości zależnej od stopnia zmniejszenia 

przychodów 

o gwarancje państwa w wysokości 500 mln Euro dla banków komercyjnych, które zaoferują 

dogodne kredyty przedsiębiorcom  

o osoby poddane kwarantannie oraz rodzice, opiekujący się swoimi dziećmi otrzymują od 

państwa 55% wynagrodzenia brutto  

o pracodawcy, których dochód spadł o co najmniej 40%, mogą odroczyć opłacanie składek 

dla pracownika 

o w przypadku strat o tej samej wielkości płatność zaliczki na podatek dochodowy jest 

również odraczana 

o firmy, które jeszcze nie zgłosiły strat w latach 2014-2018, będą miały taką możliwość w tym 

samym czasie 

 

„Poprzedni rząd zostawił nam pustą spiżarnię” - powiedział premier Igor Matovič, więc rząd postanowił 

zwrócić się o pomoc do Unii Europejskiej. 

 

Wicepremier i minister gospodarki Richard Sulík podkreślił, że środki nie mają na celu pokrycia zysków 

firm, lecz złagodzenie wpływu pandemii na gospodarkę kraju. Jednocześnie dodał, że rząd przewiduje 

wprowadzanie kolejnych rozwiązań, które będą ukierunkowane – jako przykład podał środki, które 

mają pomóc branży turystycznej. 

 

Szacuje się, że zaproponowany pakiet pomocowy obciąży budżet Słowacji na półtora miliarda euro.  

Według ministra finansów, jeśli kryzys nie potrwa dłużej niż trzy miesiące, państwo nadal może sobie 

pozwolić na wypłatę obiecanej 13-miesięcznej emerytury. 

 

Źródło: https://bit.ly/3aElRWL  

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3aElRWL
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DANIA 

 
Wpływ na gospodarkę 

Ocenia się, że w DK kryzys uderzać będzie falami. Pierwsza fala związana jest z działaniami doraźnymi, 

zamknięciem restauracji, hoteli etc., a więc faktycznym paraliżem sektora gastronomii i turystyki. 

Kolejna nastąpi w dłuższej perspektywie, wiąże się z zamknięciem nie tylko DK, ale także ogromnej 

większości duńskich rynków eksportowych. Jej wpływ odczuwalny będzie we wszystkich sektorach 

gospodarki.  

 

PKB - Konfederacja Przemysłu Duńskiego ocenia, że kryzys związany z sytuacją empidemiologiczną  

może dać w tym roku spadek PKB o 6,7 procent. Byłby to jeden z najgorszych wskaźników, jakie 

kiedykolwiek zanotowała duńska gospodarka. Powszechnie panuje oczekiwanie, że niektóre z 

gigantycznych pakietów pomocowych złagodzą część tego spadku i że kryzys będzie krótkotrwały. 

Niemniej firmy spodziewają się spadku PKB w marcu o 5,7% i o 8,8% w drugim kwartale 2020 r. Straty 

w produkcji szacuje się na 155 mld dkk (ok. 95 mld PLN).  

 

Dług publiczny - obecny kryzys zwiększy dług do poziomu 40% PKB lub więcej. W DK jest przekonanie, 

że obecnie nikt z zagranicy nie kupi duńskich obligacji rządowych, będą musieli zrobić to państwowi 

gracze – fundusze emerytalne. Jednocześnie duży wzrost podaży duńskiego długu publicznego, 

podczas gdy popyt ze strony inwestorów zagranicznych spadł, wyraźnie spowoduje, że pożyczanie 

pieniędzy będzie dla państwa droższe. 

 

Rynki walutowe - Korona duńska gwałtownie osłabia się wobec dolara i euro, ale umocniła się wobec 

wielu innych walut. W ciągu ostatnich tygodni straciła około 7 % w stosunku do USD – spadek 

najsilniejszy od 2017 r. Korona umocniła się natomiast w stosunku do wielu walut Europy Wschodniej, 

takich jak polski złoty (6% w ciągu ostatniego miesiąca). W ocenie ekonomistów DK, rynki finansowe 

zachowują się obecnie nieprzewidywalnie.  

 

Giełda - akcje duńskich firm i indeks C25 (duński WIG) spadły od lutego br. o średnio 27%. 23 bm. 

odnotowano kolejne gwałtowne spadki, panika na giełdzie nie ma końca mimo uspokajających 

sygnałów rządu.  
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Zastosowane środki zaradcze 

 

18 bm. Ministerstwo Finansów DK i Ministerstwo Biznesu DK ogłosiły pakiet wsparcia dla MŚP i osób 

prowadzących działalność na własny rachunek. Przewiduje on: 

 

✓ wsparcie w wysokości do 23 tys. DKK (ok. 15 tys. PLN) do każdego utrzymanego etatu dla firm, 

które w wyniku kryzysu epidemiologicznego straciły 30% i więcej dochodów. Dotyczy to 

wszystkich, którzy zatrudniają do 10 pracowników. Wsparcie obowiązywać ma przez 3 

miesiące, w terminie od 9 marca br. do 9 lipca br. 

✓ pokrycie bieżących kosztów firm, takich jak rachunki za prąd, czynsz, nieodwoływalne umowy. 

Odszkodowanie wynosi od 25 % do 80% kosztów przez okres 3 miesięcy.  

✓ Zapowiedziano także ulgi podatkowe: administracja skarbowa nie będzie pobierać podatków 

od dochodów od firm jednoosobowych (tzw. SKAT B), podatku VAT i zapłat zaliczek na podatek 

dochodowy dla osób fizycznych za marzec, kwiecień i maj. Dotyczyć to będzie przedsiębiorstw 

najbardziej dotkniętych sytuacją epidemiologiczną i osób samozatrudnionych.  

✓ Łącznie wartość planowanego wsparcia administracji publicznej dla biznesu to 40 mld dkk (24 

mld pln). Propozycje, zanim zaczną obowiązywać, muszą jeszcze zostać przyjęte przez 

parlament DK. Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Biznesu zgodnie deklarują, iż w razie 

potrzeby skala wsparcia finansowego i ulg podatkowych zostanie zwiększona. 

✓ Ponadpartyjne porozumienie ws. pakietów pomocowych: 19 bm. Min. Finansów N. Wammena 

i szefowie partii parlamentarnych ogłosili kluczowe elementy porozumienia:  

✓ możliwość rekompensaty płac dla osób prowadzących działalność na własny rachunek,  

✓ pokrycie wydatków stałych firm (m.in. czynsz, opłaty za energię) do 80%, jeśli firma straciła 

część dochodów,  

✓ lepsze możliwości uzyskania pożyczek gwarantowanych przez rząd dla przedsiębiorstw oraz 

kredytów eksportowych.  

✓ dodatkowe gwarancje państwowe dla branży turystycznej, mające pomóc w opłaceniu 

kosztów odwoływanych podróży,  

✓ możliwość dodatkowych trzech miesięcy zasiłku dla bezrobotnych oraz miesiące marzec, 

kwiecień i maj nie  będą zaliczać się do dwuletniego okresu świadczenia zasiłku dla 

bezrobotnych.  

✓ poluzowanie zasady dot. zasiłków chorobowych i opcja dodatkowych pożyczek/zasiłków dla 

studentów (tzw. SU) na dwa miesiące.  
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Nagły wzrost kosztów kredytów hipotecznych w DK: 30-letnia stopa kredytu hipotecznego wzrosła o 

prawie 0,5 punktu procentowego w ciągu zaledwie tygodnia. Odnotowuje się także najniższy poziom 

cen benzyny od 2016 r., prognozy mówią o spadku cen benzyny nawet do 8 DKK (4,5 PLN) za litr, co 

oznacza spadek o ok. 30% w stosunku do końca 2019 r.  

 

Źródło: Ambasada RP w Kopenhadze, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 

 

 
FINLANDIA 

 
Zastosowane środki zaradcze 

 

20 marca br. rząd ogłosił pakiet przeciwkryzysowy o wartości 15 mld euro, co oznacza wzrost o 10 mld 

euro w stosunku do zapowiedzi z 16 marca br. Celem pakietu jest zapobieganie bankructwom oraz 

wzrostowi bezrobocia i innych niekorzystnych zjawisk na rynku pracy. Środki te dostępne będą dla 

wszystkich sektorów gospodarki. Pakiet obejmuje następujące działania: 

1)     Obniżenie części składki emerytalnej uzależnionej od dochodów o 2,6%. 

2)     Zwiększenie mandatu gwarancyjnego państwowej agencji finansującej Finnvera o 10 mld euro, do  

        łącznej kwoty 12 mld euro. 

3)     Zwiększenie o 150 mln euro funduszy pomocowych Business Finland, wykorzystanych do szybkiego  

        wsparcia zagrożonej działalności gospodarczej. 

4)     Zniesienie okresu karencji zasiłku dla bezrobotnych w przypadku zwolnień i przymusowych  

        bezpłatnych urlopów. 

5)     Skrócenie minimalnego okresu na poinformowanie pracowników o tymczasowym zwolnieniu. 

6)     Przyznanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych wszystkim przedsiębiorcom i freelancerom. 

7)     Udzielenie Finnair gwarancji w wysokości 600 mln euro. 

8)     Zwiększenie funduszy na kontrolę chorób zakaźnych o 26 mln euro. 

9)     Zwiększenie budżetu Policji o 5,6 mln euro na dodatkowe wydatki związane z pandemią  

        koronawirusa. 

10)  Przeznaczenie 200 mln euro na niesprecyzowane wydatki związane z pandemią koronawirusa. 

 

 

 

 

 

 



 

 

8 

 

Komentarz 

 

Wzrost wartości rządowego pakietu jest zgodny z oczekiwaniami przedsiębiorców i związków 

zawodowych oraz świadczy o rosnącym poczuciu zaniepokojenia skutkami pandemii koronawirusa dla 

fińskiej gospodarki, charakteryzującej się wysokim poziomem internacjonalizacji oraz proeksportowym 

charakterem. Zdecydowana większość środków (10 z 15 mld euro) przeznaczona została na 

zapewnienie płynności dla przedsiębiorstw w państwowej agencji finansującej Finnvera. 

 

Źródło: Ambasada RP w Helsinkach, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 


