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Nr 2/2020                         Warszawa, 2020-03-24 / wtorek 

 

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 

 

 

Eksport a koronawirus.  

Uniknij kar i utrzymaj kontrahentów 
Prowadzisz działalność biznesową z zagranicą, a sytuacja związana z COVID-19 uniemożliwia ci lub 

bardzo utrudnia realizację dostaw? Obawiasz się utraty kontrahentów i kar finansowych za 

nieprzestrzeganie terminów?  

Możesz wystąpić o „zaświadczenie o działaniu siły wyższej”, które zwalnia cię od odpowiedzialności 

kontraktowej, oraz o zaświadczenie dotyczące przekroczenia terminów odprawy czasowej. Cała 

procedura będzie maksymalnie skrócona od momentu złożenia wniosku. Zobacz, jak łatwo możesz 

uzyskać dokumenty w Krajowej Izbie Gospodarczej. 

Czytaj więcej: 

➔ https://kig.pl/twoj-eksport-zagrozony-przez-koronawirusa-zobacz-jak-uniknac-kar-i-utrzymac-

kontrahentow/?fbclid=IwAR0uXVoLomkD1HhVItoRJG8Qv1iTYBRzMnMXh1f9CEk5UIEnyj9neepG7

kE  

 

Szewska tarcza antykryzysowa – apel do władz RP 
W obliczu pandemii COVID-19, zagrażającej zdrowiu oraz bezpieczeństwu obywateli, paraliżującej 

wiele dziedzin naszego życia społecznego oraz gospodarczego, stając przed realną groźbą likwidacji 

naszych rodzinnych firm produkcyjnych, z których większość wyrosła z wielopokoleniowej tradycji 

zawodowej, stając przed realną groźbą likwidacji współpracujących z nami sklepów zajmujących się 

sprzedażą polskiego obuwia, tych zlokalizowanych na opustoszałych obecnie ulicach naszych miast 

oraz tych zlokalizowanych w zamkniętych obecnie galeriach handlowych, apelujemy do władz 

Rzeczypospolitej Polskiej o wdrożenie, w trybie pilnym, realnego programu pomocowego dla polskich 

firm produkcyjnych i handlowych z sektora obuwniczo – skórzanego. 

https://kig.pl/nie-pozwole-ci-sie-zamknac
https://kig.pl/twoj-eksport-zagrozony-przez-koronawirusa-zobacz-jak-uniknac-kar-i-utrzymac-kontrahentow/?fbclid=IwAR0uXVoLomkD1HhVItoRJG8Qv1iTYBRzMnMXh1f9CEk5UIEnyj9neepG7kE
https://kig.pl/twoj-eksport-zagrozony-przez-koronawirusa-zobacz-jak-uniknac-kar-i-utrzymac-kontrahentow/?fbclid=IwAR0uXVoLomkD1HhVItoRJG8Qv1iTYBRzMnMXh1f9CEk5UIEnyj9neepG7kE
https://kig.pl/twoj-eksport-zagrozony-przez-koronawirusa-zobacz-jak-uniknac-kar-i-utrzymac-kontrahentow/?fbclid=IwAR0uXVoLomkD1HhVItoRJG8Qv1iTYBRzMnMXh1f9CEk5UIEnyj9neepG7kE
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Czytaj więcej: 

➔ https://kig.pl/twoj-eksport-zagrozony-przez-koronawirusa-zobacz-jak-uniknac-kar-i-utrzymac-

kontrahentow/?fbclid=IwAR0uXVoLomkD1HhVItoRJG8Qv1iTYBRzMnMXh1f9CEk5UIEnyj9neepG7

kE 

 

Porównanie rozwiązań wspierających  biznes 

i zmniejszających konsekwencje pandemii  

COVID-19 w poszczególnych krajach 
 

Zapraszamy do zapoznania się z kolejną edycją pakietu informacyjnego odnośnie antykryzysowych 

środków zaradczych, podejmowanych w różnych krajach świata. 

 

 

STANY ZJEDNOCZONE 
 

 

Rynek akcji 

Wraz z rozprzestrzenianiem się epidemii oraz silnymi spadkami cen ropy naftowej zakończył się okres 

hossy na amerykańskiej giełdzie trwający od 2009 roku (była to druga z najdłuższych hoss w historii). 

Silnie przewartościowane akcje z indeksu S&P 500 (500 największych spółek notowanych na giełdzie w 

Nowym Jorku) potaniały o ponad 20%. Spadki w USA oznaczają spadki na całym świecie. 

 

Rynek ropy 

Początek marca przyniósł ponad 30% spadki cen ropy naftowej. Wynika to z rywalizacji pomiędzy Rosją, 

Arabią Saudyjską oraz USA, czyli trzema największymi producentami czarnego złota (przy czym warto 

dodać, że ropa amerykańska opiera się na łupach i jej wydobycie jest rentowne przy cenie 50 USD za 

baryłkę). Utrzymanie się obecnego trendu w postaci ceny ropy poniżej 30 USD za baryłkę oznaczałoby 

w perspektywie kilku miesięcy upadek wartego biliony USD amerykańskiego sektora łupkowego. Rosji 

i Arabii Saudyjskiej właśnie na tym zależy, dlatego kraje te w obliczu światowego spadku popytu na 

ropę naftową zwiększają jej podaż, co przekłada się na spadek cen surowca. Na odwrócenie tego 

trendu USA ma kilka miesięcy więc z dużym prawdopodobieństwem skończy się to ogromnym 

programem pomocowym od państwa w postaci skupu obligacji korporacji z sektora łupkowego. 

 

https://kig.pl/twoj-eksport-zagrozony-przez-koronawirusa-zobacz-jak-uniknac-kar-i-utrzymac-kontrahentow/?fbclid=IwAR0uXVoLomkD1HhVItoRJG8Qv1iTYBRzMnMXh1f9CEk5UIEnyj9neepG7kE
https://kig.pl/twoj-eksport-zagrozony-przez-koronawirusa-zobacz-jak-uniknac-kar-i-utrzymac-kontrahentow/?fbclid=IwAR0uXVoLomkD1HhVItoRJG8Qv1iTYBRzMnMXh1f9CEk5UIEnyj9neepG7kE
https://kig.pl/twoj-eksport-zagrozony-przez-koronawirusa-zobacz-jak-uniknac-kar-i-utrzymac-kontrahentow/?fbclid=IwAR0uXVoLomkD1HhVItoRJG8Qv1iTYBRzMnMXh1f9CEk5UIEnyj9neepG7kE
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FED 

Tymczasem amerykański bank centralny zaserwował drugą w ostatnim czasie obniżkę stóp 

procentowych. Obniżono je o jeden punkt procentowy do poziomu 0-0,25%. Stanowi to ułatwienie w 

dostępie do tanich kredytów, a tym samym próbę redukcji strat wywołanych wirusem. Tak rekordowo 

niskie stopy towarzyszyły amerykańskiej gospodarce jedynie podczas kryzysu w 2008 roku. Dodatkowo 

System Rezerwy Federalnej jest w trakcie bezprecedensowego dodruku – 1,5 biliona USD który 

wpompowuje w rynki, jednakże znaczącego odbicia i ustania paniki na rynkach jak dotąd nie widać (w 

tej chwili działa już skup aktywów na kwotę 700 mld USD).  

 

Biały Dom 

Warto pamiętać, że w listopadzie 2020 roku odbędą się wybory prezydenckie. Spadki cen akcji oraz 

nieruchomości zdecydowanie nie są w interesie obecnego Prezydenta Donalda Trumpa, gdyż 

wiadomości tego typu przekładają się na spadek zaufania u wyborców. Donald Trump to także pierwszy 

od dawna prezydent, który nie uwikłał Stanów Zjednoczonych w bezpośredni konflikt zbrojny, co 

niekoniecznie musi stanowić powód do radości i poparcia ze strony sektora zbrojeniowego. Nie zmienia 

to faktu, że szanse na reelekcję, choć stopniały, wciąż są wysokie. Aby osiągnąć ten cel w trakcie 

opracowywania i wdrażania są programy pomocowe. 

 

Program pomocowy dla obywateli i przedsiębiorstw 

Stan na poniedziałek 23.03 to około 35 tys. zakażonych i prawie 500 przypadków śmiertelnych. W 

niektórych stanach jak np. Nowy Jork, Kalifornia czy Illinois pracownikom administracji nakazano 

pozostanie w domach. 

 

Spekuluje się, że bezrobocie już niebawem osiągnie dwucyfrowy poziom. Pakiet pomocowy związany 

z epidemią koronawirusa przewiduje m.in. 10-dniowy urlop dla niektórych zakażonych oraz darmowe 

testy na obecność wirusa. Amerykańska administracja rozważa przekazanie pomocy Amerykanom w 

postaci czeków opiewających na kwotę rzędu kilkuset do nawet 1000 USD  

 

Kryzys silnie uderzył w amerykańskie linie lotnicze i dlatego rząd planuje iniekcję 50 mld USD w ten 

rynek. W złej kondycji jest też branża turystyczna i rozrywkowa. Planowana jest też pomoc finansowa 

dla małych firm oraz ulgi w podatku dochodowym. Szczegóły programów pomocowych zostaną 

przedstawione w najbliższym czasie. 

 

➔ https://www.foxbusiness.com/markets/fed-coronavirus-interest-rates-emergency-action  

➔ https://edition.cnn.com/2020/03/16/business/airlines-bailouts/index.html  

➔ https://www.foxnews.com/us/coronavirus-oil-plunges-20-percent-trading  

 

 

https://www.foxbusiness.com/markets/fed-coronavirus-interest-rates-emergency-action
https://edition.cnn.com/2020/03/16/business/airlines-bailouts/index.html
https://www.foxnews.com/us/coronavirus-oil-plunges-20-percent-trading
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PORTUGALIA 
 

 

Stan wyjątkowy ogłoszony został w Portugalii 18 marca. Od 16 marca przywrócona została kontrola 

graniczna. Prewencyjnie zamknięte zostały wszystkie miejsca publicznych zgromadzeń. Rząd 

rekomenduje pracę oraz edukację w trybie zdalnym. Z bierzącą sytuacją dotyczącą COVID-19 w 

Portugalii zapoznać się można pod adresem: http://ppcc.pl/events/the-current-situation-related-to-

the-covid-19-presence-in-portugal/  

 

Źródło: Polsko-Portugalska Izba Gospodarcza 

 

 

BAŁKANY ZACHODNIE 
 

 

23 marca 2020 Komisja Europejska opublikowała wskazania dotyczące „Zielonych Korytarzy” w ramach 

„Wytycznych dotyczących środków kontroli granicznej” ogłoszonych w zeszłym tygodniu, który ma 

zabezpieczyć przepływ dóbr podstawowych miedzy EU i krajami trzecimi. W odpowiedzi na tę 

inicjatywę Forum Inwestycyjne 6 izb Bałkanów Zacgodnich (Western Balkan 6 Chamber Investment 

Forum) wystosowało pismo do Komisji Europejskiej w sprawie zabezpieczenia łańcucha dostaw 

poprzez: 1. Zwolnienie Bałkanów Zachodnich z wymogów eksportowych w odniesieniu do sprzętu 

medycznego 2. Rozszerzenie inicjatywy „Zielonych Korytarzy” na Bałkany Zachodnie. 

 

➔ Czytaj więcej: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_468   

 

Źródło: Eurochambres, Serbska Izba Przemysłowo-Handlowa 

  

http://ppcc.pl/events/the-current-situation-related-to-the-covid-19-presence-in-portugal/
http://ppcc.pl/events/the-current-situation-related-to-the-covid-19-presence-in-portugal/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_468
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TURCJA 
 

W zeszłym tygodniu  Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan wprowadził pakiet cięć podatkowych, 

odroczonych płatności dla biznesu oraz zwiększenia emerytur. Rząd na cele walki z epidemią wydzielił 

kwotę ponad 15 miliardów USD. Tureckie banki włączyły się w walkę z wirusem poprzez odraczanie 

terminów płatności. 

 

➔ Czytaj więcej: https://www.cpifinancial.net/ibf/news/turkish-banks-delay-loan-payments-to-

ease-the-impact-of-covid-19  

 

Źródło: CPI Financial 

https://www.cpifinancial.net/ibf/news/turkish-banks-delay-loan-payments-to-ease-the-impact-of-covid-19
https://www.cpifinancial.net/ibf/news/turkish-banks-delay-loan-payments-to-ease-the-impact-of-covid-19

