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Nr 8/2020                         Warszawa, 2020-04-01 / środa 

 

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  

 

 

Pakiet dot. tarczy antykryzysowej wszedł w życie 

1 kwietnia 2020 

 

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał pakiet ustaw nazywany tarczą antykryzysową. Jest to pakiet, który 

ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa. Tarcza antykryzysowa to zestaw 

ustaw przygotowanych m.in. przez resorty: rozwoju, finansów oraz rodziny i pracy, na który składa się: 

 

➔ Nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. 

specustawa do walki z koronawirusem) https://bit.ly/3aG7GAQ  

 

 

 

mailto:bnersewicz@kig.pl
mailto:msasiak@kig.pl
https://bit.ly/3aG7GAQ
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➔ Nowelizacja ustawy o systemie instytucji rozwoju https://bit.ly/2R3nLbL  

 

➔ Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 https://bit.ly/2UAjcbh  

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

 

 

 

Porównanie rozwiązań wspierających  biznes  

i zmniejszających konsekwencje pandemii  

COVID-19 w poszczególnych krajach 

 
AUSTRIA 

 
14.03 Kanclerz Austrii Sebastian Kurz poinformował, że jego rząd przeznaczy około 40 mld euro na 

walkę z ekonomicznymi skutkami epidemii koronawirusa. Pakiet pomocowy obejmuje m.in. pożyczki 

pomostowe i gwarancje kredytowe dla przedsiębiorstw. 

Przykłady rozwiązań pomocowych:  

 

- Aby przeciwdziałać masowym zwolnieniom pracowników w firmach, które musiały zamknąć lub 

znacznie ograniczyć swoją działalność, rząd Austrii wprowadził „Corona-Kurzarbeit” (Korona-praca w 

skróconym wymiarze): to czasowe ograniczenie godzin pracy i wynagrodzeń z powodu trudności 

ekonomicznych. Celem tego uregulowania jest tymczasowe obniżenie kosztów pracy i utrzymanie 

pracowników. Pracownicy podpisują z pracodawcą stosowną umowę na skrócenie czasu pracy nawet 

o 90% i nadal otrzymują większość swoich wcześniejszych wynagrodzeń (gwarancja netto). Warunkiem 

skorzystania z tej formy pomocy jest wcześniejsze wykorzystanie nadgodzin i zaległego urlopu  

z poprzednich lat. W przypadku, gdy kryzys będzie trwał dłużej niż 3 miesiące zakłada się także 

konieczność wykorzystania urlopu z bieżącego roku. Wniosek o Kurzarbaithilfe może być złożony do 

AMS (Arbeitsmarktservice) na 3 miesiące, a w razie potrzeby przedłużony na kolejne 3 miesiące. Koszty 

wynagrodzeń i koszty ubezpieczeń pokrywa państwo (AMS – Arbeitsmarktservice). Rząd przeznaczył 

na ten cel 400 mln Euro. 

  

- Pomoc w ramach Härtefall Fonds (wartość funduszu 1 mld Euro) 

https://bit.ly/2R3nLbL
https://bit.ly/2UAjcbh
https://bit.ly/3aBCQcl
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Małe firmy, zatrudniające do 10 osób, działające od 2019 r, a także przedstawiciele wolnych zawodów, 

osoby zatrudnione o umowę o dzieło oraz firmy zarejestrowane jako jednoosobowa działalność 

gospodarcza, których przychód uległ drastycznemu zmniejszeniu, mogą otrzymać bezzwrotny dodatek. 

Warunkiem jest dochód roczny w wysokości co najmniej 5527,92 Euro, a nie przekraczający 33812 

Euro. Bezzwrotna pomoc w wysokości 500 Euro przysługuje wnioskodawcom o rocznym dochodzie 

poniżej 6000 Euro oraz 1000 Euro o rocznym dochodzie powyżej 6000 Euro. Maksymalny czas 

dofinansowania w ramach tego rozwiązania to 5 miesięcy (wnioski należy składać za pośrednictwem 

regionalnych izb gospodarczych od 1 kwietnia 2020; rozpatrywane będą obniżone obroty w okresie 

1.03 – 31.07.2020). Przewiduje się drugi etap pomocy i możliwość składania wniosków o pomoc w 

wysokości 2000 Euro (wysokość ma być uzależniona od wielkości zmniejszenia obrotów) – dokładne 

kryteria i czas wprowadzenia drugiego etapu zostaną podane niebawem.  

 

Wnioski można składać online: https://mein.wko.at/GPDBPortal/  

 

- zniesienie opłaty branżowej (Grundumlage) za rok 2020  

- gwarancje pomostowe – AMS pomaga firmom poszkodowanym podczas kryzysu, uzyskać kredyt w 

banku na zakup środków czy też opłacenia bieżących wydatków. AMS jest gwarantem dla banku (w 

razie upadłości przejmuje zobowiązania na siebie). Poręczenie pomostowe oferuje także Winer 

Kreditbürgschafts- und Beteiligungsbank – małe i średnie firmy mają łatwiejszy dostęp do kredytów w 

wysokości od 5000 – 500 000 Euro.  

- firmy mogą wystąpić z wnioskiem (Finanzam lub finanz-online) o przesunięcie terminu wpłaty 

podatku 

- możliwość przesunięcia terminu płatności ubezpieczenia SVS lub jego zmniejszenia (wnioski online 

www.svs.at)  

 

Źródło: www.wko.at 

  

https://mein.wko.at/GPDBPortal/
http://www.svs.at/
http://www.wko.at/
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TANZANIA 

 
Koronawirus - Skutki pandemii i reakcje na kryzys: 

  

Tanzania zgłosiła w poniedziałek pięć nowych przypadków koronawirusa, podnosząc całkowitą liczbę 

potwierdzonych zakażeń do 19, z czego jedna osoba zmarła 31.03. Trzy nowe osoby zarażone pochodzą 

z kontynentalnej części Tanzanii, a dwie pozostałe pochodzą z Zanzibaru. Zanzibar zakazał wjazdu 

cudzoziemców na wyspę. Większość hoteli na Zanzibarze została zamknięta. Minister zdrowia Tanzanii 

Ummy Mwalimu poinformowała, że trwają wysiłki mające na celu wyśledzenie tych, którzy mieli 

kontakt z pacjentami. 

 

Minister Zdrowia Tanzanii sygnalizuje odmienną od państw zachodnich koncepcję przeciwdziałania 

epidemii koronowirusa. Na spotkaniu z przedstawicielami grupy HoMs UE, które odbyło się 30 marca 

br. minister zdrowia Tanzanii, Ummy Mwalimu poinformowała o obecnej strategii rządu wobec 

epidemii koronawirusa. Przewiduje ona m. in. nie zamykanie granic kraju, brak dalszych ograniczeń 

lotów, (ograniczone) funkcjonowanie urzędów, utrzymanie normalnej działalności sektora 

przemysłowego i brak, na razie, dalszych ograniczeń dotyczących zgromadzeń czy swobody 

przemieszczania się. Oznacza to przyjęcie odmiennego podejścia niż np. w sąsiednich Kenii i Rwandzie, 

gdzie restrykcje są już obecnie o wiele dalej idące. Jak wskazała min. Mwalimu, wysiłki rządu skupione 

będą na wzmocnieniu lokalnych struktur opieki zdrowotnej (community health workers) oraz 

zapewnieniu informacji i edukacji nt. zagrożenia wirusem. 

 

Komentarz: Podejście rządu Tanzanii do epidemii sygnalizuje świadomość ograniczonych możliwości 

działania (w chwili obecnej rządowe szpitale są w stanie wykonywać ok. 20 testów dziennie) ale 

uwzględnia również realia Tanzanii, gdzie osoby powyżej 60 roku życia stanowią tylko ok. 5,5% 

społeczeństwa, a szereg chorób takich jak cholera, gorączka denga czy malaria wywołuje 

prawdopodobnie większą śmiertelność niż koronawirus. W tej sytuacji większym ryzykiem wydaje się 

być zamknięcie (lockdown) kraju. Mogłoby ono doprowadzić do podniesienia i tak już wysokiego 

bezrobocia do poziomu, który, w średniej perspektywie czasowej, spowoduje wybuch niezadowolenia 

wśród młodych ludzi i możliwą destabilizację kraju. Przyjęcie takiej strategii potwierdza tez 

dotychczasowa polityka informacyjna rządu, wyraźnie nastawiona na minimalizowanie niepokoju  

w społeczeństwie. 
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Tanzański sektor ogrodniczy w obliczu strat z powodu blokady w UE. Eksporterzy z regionu nie są w 

stanie sprzedać swoich produktów na tradycyjne rynku zbytu. Tanzańskie Stowarzyszenie Ogrodnicze 

(Tanzania Horticultural Association) obawia się, że straty w sektorze będą ogromne. Odlot ostatniego 

w przewidywalnej przyszłości samolotu KLM, który zabierze cargo z Tanzanii przewidywany jest na 

sobotę.  

 

➔ Źródło: Przegląd tygodniowy Ambasady RP w Dar es Salaam (25 – 31 marca 2020 r.) 

 

 

 

LUKSEMBURG 
 

 

Zapowiedziane środki zaradcze 

Rząd zadeklarował, że zabezpieczy 8,8 mld euro (14% PKB) w budżecie na ratowanie gospodarki, by 

złagodzić skutki pandemii Covid-19. Środki mają wesprzeć przedsiębiorstwa i pracowników. 

Program stabilizacji gospodarki przedstawiony przewiduje następujące rozwiązania: 

 

1. Bezzwrotna pomoc finansowa wysokości 5000 EURO dla mikroprzedsiębiorstw (≤ 9 pracowników), 

którzy zmuszeni byli zawiesić działalność.  

2. Udzielenie pomocy finansowej w maksymalnej kwocie 500 000 euro w formie zaliczki zwrotnej na 

pokrycie kosztów operacyjnych dla MŚP, dużych przedsiębiorstw w sektorze rzemiosła i handlu. 

3. Odroczenie spłaty kredytów przez niektóre banki  na mocy porozumienia z rządem. 

4. Wcześniejszy zwrot VAT od kwot poniżej 10 000 euro. 

5. Wypłata zaliczki na nadzwyczajne świadczenia rodzinne np. z tytułu opieki nad dzieckiem z powodu 

zamknięcia szkół.    

6. 85% gwarancji na kredyty spółek luksemburskich w nadchodzących miesiącach - pozostałe 15% 

będzie zapewnione przez instytucje bankowe. Do końca roku planuje się przeznaczyć 2,5 mld euro na 

gwarancje pożyczkowe dla spółek krajowych. 

7. Przyznawanie MŚP i dużym przedsiębiorstwom pożyczek pośrednich w wysokości od 12 500 do 16 

milionów euro.  

8. 80% wynagrodzenia - na koszt państwa.  

9. Akceptacja wniosków o anulowanie  obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy za 

pierwsze 2 kwartały 2020 r. Obejmują one podatek dochodowy i miejski podatek od działalności 

gospodarczej. 

10. Akceptacja wniosków o odroczenie płatności (bez odsetek) podatku dochodowego, miejskiego 

podatku od działalności gospodarczej i podatku od majątku. 
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11. Przesunięcie terminu do 30.06.2020 składania deklaracji podatkowych dla osób prawnych  

i fizycznych.  

 

12. Uchylenie sankcji administracyjnych za przekroczenie terminu składania deklaracji VAT, oświadczeń 

majątkowych oraz dokumentów notarialnych i komorniczych. 

13. Zapewnienie elastyczności  w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne.  

14. Zawieszenie obowiązku zgłoszenia upadłości. 

 

Komentarz  

Dzięki nadwyżkom odnotowanym w ciągu ostatnich dwóch lat i niskiemu poziomowi długu publicznego  

Luksemburg nie przewiduje zwiększania zadłużenia finansów publicznych 

 

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

 


