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Nr 11/2020                    Warszawa, 2020-04-06 / poniedziałek 

 

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  

 

22 mld euro pomocy państwa dla polskiej 

gospodarki 

 

Komisja Europejska zatwierdziła polski program pomocy, który ma wspierać polską gospodarkę w 

związku z pandemią koronawirusa. Program zatwierdzono jako element ram tymczasowych 

przyjętych przez Komisję 19 marca 2020 r., ze zmianami wprowadzonymi 3 kwietnia 2020 r. 22 mld 

euro gwarancji publicznych na wsparcie polskiej gospodarki w związku z pandemią koronawirusa, ma 

pomóc polskim przedsiębiorstwom zdobyć pilnie potrzebne środki obrotowe i inwestycyjne oraz 

kontynuować działalność. 

➔ Czytaj więcej: https://ec.europa.eu/poland/news/200404_state_aid_pl  

 

  

mailto:bnersewicz@kig.pl
mailto:msasiak@kig.pl
https://ec.europa.eu/poland/news/200404_state_aid_pl
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https://reurl.cc/pdW8Qd
https://reurl.cc/pdW8Qd
https://reurl.cc/pdW8Qd
https://reurl.cc/pdW8Qd
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Porównanie rozwiązań wspierających  biznes  

i zmniejszających konsekwencje pandemii  

COVID-19 w poszczególnych krajach  

 
CHINY 

 
Wpływ na gospodarkę 

Gospodarka ChRL już przed wybuchem epidemii koronawirusa wykazywała spowolnienie 

i zamrożenie aktywności gospodarczej w pierwszych miesiącach br. znajdzie z pewnością 

odzwierciedlenie w wynikach za I kwartał br. (wg niektórych ekonomistów, wzrost PKB może być 

zerowy lub nawet ujemny, rok do roku), jak również w całorocznej dynamice PKB. Symptomatyczne w 

tej mierze będzie to, jakie cele gospodarcze na bieżący rok zaprezentuje premier Li Keqiang w czasie 

przełożonej wiosennej sesji parlamentu.  

 

Zakładając stopniowe opanowywanie zasięgu epidemii – „zrestartowanie” chińskiej gospodarki jest 

kwestią czasu liczonego w miesiącach. Dla sektora przemysłowego główny problem to ściągnięcie z 

powrotem pracowników po przedłużonej przerwie produkcyjnej z okazji chińskiego Nowego Roku. Wg 

chińskiego ministerstwa transportu, w zwyczajowym terminie, tj. do połowy lutego, do fabryk wróciła 

nie więcej niż 1/3 robotników. Stopniowe obniżanie od końca lutego poziomu alarmów kryzysowych 

(co łączy się ze znoszeniem wymogu kwarantanny) i przywracanie połączeń między prowincjami 

umożliwia teoretycznie rozwiązanie tego wyzwania do końca marca br.  

Ostrożny optymizm co do odporności chińskiej gospodarki prezentują międzynarodowe instytucje 

finansowe, wskazując bardziej na zagrożenia dla globalnego wzrostu (3,3% wg MFW) w przypadku 

pojawienia się pandemii. Wg dyrektor MFW K. Georgiewy (wypowiedź z 4 marca) – epidemia 

koronawirusa spowoduje obniżenie dynamiki chińskiego PKB o 0,4 punktu procentowego – do 5,6% w 

całym 2020 roku. 

 

Zastosowane środki zaradcze 

Chińska administracja centralna oraz władze lokalne wprowadziły szereg środków zaradczych 

zmierzających do ograniczenia kontaktów międzyludzkich. W ich efekcie zamknięto centra handlowe 

oraz punkty usługowe, gastronomiczne, itp. Wywarło to przede wszystkim negatywny wpływ na  
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funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw, dla których wdrożenie narzędzi z zakresu pracy 

zdalnej jest trudne lub niemożliwe. W związku z powyższym Rada Państwowa ChRL przy wsparciu 

władz lokalnych oraz przedsiębiorstw państwowych uruchomiła szeroko zakrojony program wsparcia 

dla MŚP obejmujący następujące działania: 

 

• banki państwowe zostały zobligowane do odroczenia firmom z prowincji Hubei płatności rat 

kredytowych oraz odsetek od kredytów do 30 czerwca br.; 

• ustalono górny próg stóp procentowych dla nowych kredytów udzielanych przez banki firmom 

z branży MŚP dotkniętym działaniem władz (max. 50 punktów bazowych powyżej podstawowej 

stopy procentowej); 

• banki państwowe oraz komercyjne zostały zobligowane do zwiększenie o 30% akcji kredytowej 

dla małych i średnich firm; 

• obniżono stawki za usługi bankowe dla firm z branż szczególnie narażonych na straty z tytułu 

wystąpienia epidemii (handlowa, gastronomiczna, logistyczna i turystyczna). 

• MŚP oraz osoby samozatrudnione zostały zwolnione z płatności składek emerytalnych i 

ubezpieczeniowych; 

• firmy, które zdecydowały się nie zwalniać pracowników mogą otrzymać zwrot podatku od 

bezrobocia za 6 miesięcy 2019 r.; 

• uproszczono procedury i złagodzono warunku pozyskiwania odszkodowań; 

• rozpoczęto wystawianie – na wniosek firm – tzw. certyfikatów siły wyższej; 

• zmniejszono lub odroczono płatności za dzierżawę lub wynajem gruntów oraz lokali należących 

do spółek państwowych i władz lokalnych. Zmniejszono lub zwolniono z podatków lokalnych, 

w tym podatku od nieruchomości właścicieli nieruchomości, którzy zredukują lub zaniechają 

poboru czynszu na rynku komercyjnym od przedsiębiorców prowadzących działalność w 

wynajmowanych lokalach; 

• firmy, które są bezpośrednio (np. firmy z branży medycznej) lub pośrednio (np. firmy 

logistyczne odpowiedzialne za dostawy żywności) zaangażowane w walkę z epidemią mogą 

liczyć na zwolnienia z pozapłacowych kosztów pracy; 

• nabycie materiałów niezbędnych do produkcji towarów przydatnych do zwalczania wirusa 

zostało zwolnione z podatku VAT. Jednocześnie możliwe jest dokonanie 100% amortyzacji 

maszyn i urządzeń nabytych w celu produkcji środków niezbędnych do walki z epidemią;  

• do ośmiu lat wydłużono możliwość rozliczania strat podatkowych poniesionych w 2020 r.; 

• zniesiono cła importowane na towary używane do walki z wirusem; 

• firmy bezpośrednio zaangażowane w walkę z epidemią (usługi transportowe zapewniające 

przewóz materiałów służących zapobieganiu i kontroli epidemii, usługi gastronomiczne z 

dostawą, usługi transportowe środków żywności i czystości) zostały zwolnione z podatku VAT. 

Pozostałe firmy okresie od 1 marca do 31 maja zostały objęte zmniejszoną stawką podatku VAT. 

Dla firm w prowincji Hubei wynosi ona 1%, a w pozostałych prowincjach 3%. 
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• Ponadto wprowadzono następujące zwolnienia: 

• odliczenie od dochodu wartości darowizn pieniężnych i rzeczowych dla instytucji i organizacji 

zajmujących się zwalczaniem epidemii ( w tym bezpośrednie darowizny dla szpitali zakaźnych); 

• wszelkie darowizny rzeczowe dokonane w związku ze stanem epidemii są zwolnione z VAT i 

wszelkich innych obciążeń fiskalnych (akcyza, cło). 

 

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

 
IZRAEL 

 
Wpływ na gospodarkę 

Izraelska gospodarka przejawia wiele cech, aby pogrążyć się w kryzysie głębszym, niż w większości 

państw na świecie. W celu ograniczenia negatywnych skutków pandemii, przede wszystkim bezrobocia 

oraz płynności finansowej przedsiębiorstw, władze zdecydowały się na znaczne zwiększenie środków 

antykryzysowych, wciąż podtrzymując pozytywną narrację o  szybkim powrocie do sytuacji sprzed 

pojawienia się koronawirusa. Najpoważniejszym problemem jest obecnie szybko wzrastające 

bezrobocie. W ciągu miesiąca zwiększyło się ono z 3,6% do 23,3%, z czego przytłaczająca większość 

nowo zarejestrowanych osób to pracownicy przymusowo wysłani na bezpłatne urlopy i 

samozatrudnieni. Przed kryzysem, PKB Izraela w 70% zależał od sektora usług, głównie 

ukierunkowanych na zagranicznych klientów (hi-tech, cybertech, biomed, turystyka i in.), a jedynie w 

28% od przemysłu oraz w 2% od rolnictwa. Problemem są zatem nie tylko wprowadzane ograniczenia 

w wykonywaniu pracy, ale bardzo prawdopodobny brak zewnętrznego popytu na izraelskie usługi i 

towary (głównie w UE i USA). Wychodzenie z kryzysu będzie zatem silnie uzależnione od sytuacji w 

największych światowych gospodarkach. 

 

Zastosowane środki zaradcze 

Ogłoszony 30.03. wieczorem plan antykryzysowy, skierowany głównie do małych przedsiębiorców i 

osób samozatrudnionych, należy analizować łącznie z wcześniejszymi działaniami podejmowanymi 

przez bank centralny w celu utrzymaniu stabilnego kursu waluty narodowej. Oba działania mają 

uchronić izraelską gospodarkę przed całkowitym załamaniem i utratą płynności finansowej, wywołaną 

ewentualnymi masowymi bankructwami firm. Plan ratunkowy dla izraelskiej gospodarki. obejmuje on 

kolejne 70 mld NIS (łącznie to 80 mld NIS, czyli 6% PKB). Pomoc ta pogłębi deficyt budżetowy z 

obecnych 3,5% do 10% PKB, oraz dług publiczny z 60% do 75% PKB. Połowa środków pochodzić będzie 

z budżetu, a połowa z nowo zaciągniętych zobowiązań finansowych. Plan składa się z czterech filarów:  
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•       Dodatkowa pomoc dla szpitali, hoteli przekwalifikowanych do opieki nad zarażonymi, służb 

ratunkowych i innych służb państwowych (10 mln NIS). 

•       Pomoc dla zatrudnionych i samo-zatrudnionych pracowników (20 mln NIS), z czego pokryte 

zostaną miesięczne zapomogi po 6 tys. i 8 tys. NIS dla osób wysłanych na przymusowe urlopy.  

•      Pomoc dla małych i średnich firm (32 mln NIS),  w tym kredyty państwowe na preferencyjnych 

warunkach, zwolnienia podatkowe, pokrycie opłat komunalnych (woda, prąd).  

•       Działania stymulujące gospodarkę po kryzysie (8 mln NIS), w tym projekty infrastrukturalne, usługi 

cyfrowe dla obywateli oraz wsparcie dla sektora hitech. 

 

➔ Źródło: Ambasada RP w Tel Awiwie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 

 
CYPR 

 
Wpływ na gospodarkę 

Według bardzo wstępnych prognoz  cypryjska gospodarka skurczy się w 2020 r. od 3,5% do 9,2% w 

zależności od czasu trwania pandemii na świecie, efektywności rządowych programów pomocowych 

oraz skuteczności rządu w walce z chorobą. Rozprzestrzenianie się koronawirusa uderza w pierwszej 

kolejności w sektor turystyczny, który generuje ok. 20% cypryjskiego PKB oraz w sektory powiązane 

(transport, gastronomia, budownictwo, usługi, rozrywka, handel detaliczny).  

Obawy budzi także wpływ spodziewanej recesji na cypryjski sektor bankowy, który nadal boryka się z 

problemem tzw. non-performing loans (kredytów problematycznych) - obecnie ok. 9,4 mld EUR czyli  

ponad 40% PKB. Sytuacja może obecnie ulec dalszemu pogorszeniu z uwagi na fakt, że cypryjskie banki 

w dużej mierze kredytują inwestycje w rozwój turystyki. Również plany rządu polegające na utrzymaniu 

płynności przedsiębiorstw poprzez zwiększone kredytowanie mogą zachwiać nadwyrężonym 

sektorem.  

 

Zastosowane środki zaradcze 

• 20 mln EUR na urlopy rodzicielskie dla rodziców dzieci do 15 roku życia, którzy są zmuszeni 

pozostać w domu z powodu zamknięcia placówek edukacyjnych i których dochód miesięczny 

nie przekracza 2500 EUR. Maksymalny czas urlopu wynosi 4 tygodnie. 

• 182 mln EUR na specjalny program dla firm, które zostały całkowicie lub częściowo 

zobowiązane do zawieszenia działalności. Pracownicy takich przedsiębiorstw mogą otrzymać 

specjalny zasiłek dla bezrobotnych o wartości nieprzekraczającej 60% dochodu.  

• 20 mln EUR dla samozatrudnionych, którzy odnotowali straty w związku z obecną sytuacją. 

Maksymalna wartości zasiłku to 1000 €. 

•  
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• 15 mln EUR na specjalne świadczenia chorobowe dla pracowników, którzy zgodnie z 

rozporządzeniem  Ministerstwo Zdrowia należą do grupy wrażliwej i muszą powstrzymać się 

od pracy (zatrudnione osoby powyżej 60 roku życia, osoby z chorobami przewlekłymi oraz 

kobiety w ciąży).   

• 100 mln EUR na wsparcie systemu ochrony zdrowia (opłacenie dodatkowego personelu 

medycznego i zakup sprzętu, wsparcie Cypryjskiego Instytutu Neurologii i Genetyki, opłata za 

lokale oraz hotele wykorzystywane do celów przymusowej kwarantanny, kampanie 

informacyjne, itp.).  

• 15 milionów EUR na specjalne stypendia dla studentów studiujących za granicą (750 EUR na 

każdego studenta, który zdecydował się pozostać w kraju, w którym studiuje). 

• 11 mln EUR na wsparcie dla sektora turystycznego - od czerwca 2020 do marca 2021 r. 

• 6 mln EUR na program repatriacyjny obywateli, którzy przebywają poza granicami kraju 

 

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

 

 


