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Spotkanie B2B Online: Chiny (Zhejiang) - Polska 

 

W obecnych czasach wszyscy cierpimy z powodu wybuchu pandemii koronawirusa, możliwości 

produkcyjne oraz normalne funkcjonowanie przedsiębiorstw i nabywców zostały w znacznym stopniu 

dotknięte i w wielu przypadkach nie jest możliwe prowadzenie działalności promujących handel w 

tradycyjny sposób. W związku z tym, w celu zapewnienia wydajnych usług dla chińskich dostawców  

i polskich nabywców, planujemy zorganizować internetowe spotkanie kooperacyjne w dniach 11–15 

maja. 

 

W związku z tym, SinoCham we współpracy z China Chamber of Commerce for Import and Export of 

Machinery and Electronic Products (CCCME) oraz władzami lokalnymi prowincji Zhejiang w Chinach, 

zaprasza firmy z Polski do udziału w internetowym Spotkaniu B2B Chiny (Zhejiang) - Polska. 

 

➔ Rejstracja i lista firm: https://bit.ly/2y5T67t  

 

Potencjał współpracy z regionami Indonezji 
 

• Prowincje Indonezji, nieraz ludnościowo porównywalne z krajami średniej wielkości w Europie, 

wydają się obiecującym partnerem współpracy dla Polski, zarówno z punktu widzenia rządu jak  

i województw. 

 

https://bit.ly/2y5T67t
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• Regionami w Indonezji często zarządzają liderzy o dynamicznych osobowościach z dużymi 

ambicjami politycznymi, stąd też bliskie kontakty z tymi osobami mogą w przyszłości przełożyć 

się na pewne wpływy polityczne, również na szczeblu centralnym. 

 

• Ambasador RP w Dżakarcie nawiązuje bezpośrednie relacje z władzami regionalnymi, poprzez 

realizację wizyt studyjnych. Zdobyte wiedza i kontakty mogą być wykorzystane do współpracy, 

zwłaszcza gospodarczej i edukacyjne, jak również w kontekście np. wyszukiwania 

odpowiednich dla polskiego rynku pracy zasobów ludzkich. 

 

• Obecny okres wstrzymania kontaktów bezpośrednich nie powinien wpływać na współpracę 

pomiędzy regionami w Polsce i Indonezji. Zasadne wydaje się, aby polskie samorządy 

podtrzymywały kontakty oraz w miarę możliwości i zainteresowania włączały współpracę z 

regionami Indonezji do swoich działań planistycznych, tak aby po zakończeniu epidemii z nową 

energią przystąpić do ich realizacji.  

 

➔ Treść opracowania: https://transfer.kig.pl/Y3hXc04D  

➔ Źródło: Ambasada RP w Dżakarcie, MSZ RP  

 

Litwa wznawia loty międzynarodowe 
 

Minister transportu Jarosław Narkevičius powiedział, że pierwsze loty mogą być realizowane na Łotwę, 

do Niemiec i Polski. Według ministra Lufthansa miała zaproponować wznowienia lotów. 

 

Zdaniem Ministra wiele zależy również od przepisów krajów przyjmujących. "W Niemczech i Polsce 

trwa dwutygodniowa kwarantanna obywateli. Obywatele, którzy przylecą do tych krajów, będą musieli 

przestrzegać warunków kwarantanny. Powinno zostać podpisane wzajemne porozumienie łagodzące 

warunków kwarantanny. Jeśli tak się stanie, z pewnością postaramy się natychmiast zezwolić na loty", 

powiedział J. Narkevičius. Według Ministra litewskie lotniska są nie tylko gotowe do wznowienia lotów, 

ale także bardzo zainteresowane, ponieważ każdego dnia ponoszą znaczne straty. "Jeśli mówimy o 

sektorze transportu, przedsiębiorstwach państwowych, to jeśli kwarantanna trwa trzy miesiące, to 

straty wyniosą około 60 milionów euro. Obecnie (...) największa strata dotyczy portów oraz kolei 

litewskich. Sama miesięczna strata portu lotniczego wynosi około 10 milionów euro." 

 

➔ Czytaj więcej: https://bit.ly/3bJFU6J  

https://transfer.kig.pl/Y3hXc04D
https://bit.ly/3bJFU6J
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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 

 

Porównanie rozwiązań wspierających  biznes  

i zmniejszających konsekwencje pandemii  

COVID-19 w poszczególnych krajach  

 
KANADA 
 

 

Strategia rządu do walki ze skutkami COVID-19 – programy i pakiety pomocowe 

Od początku kryzysu rząd „wpompował” w gospodarkę CA (wg wyliczeń KPMG) w sumie około 650 

miliardów CAD. Około 107 miliardów CAD wydatków bezpośrednich, bieżących, które zostaną dodane 

do długu narodowego; 70 miliardów CAD pożyczek oraz 85 miliardów CAD w ramach odroczonych 

płatności podatkowych i celnych. Bank Kanady i inne instytucje również przyczyniają się do utrzymania 

płynności gospodarki w postaci np. ułatwień czy odroczeń kredytowych. Rząd przekazał również 500 

mln CAD do prowincji i terytoriów oraz dziesiątki miliardów w ramach pożyczek i kredytów. Rząd 

wprowadził do tej pory kilka głównych programów i kilkanaście mniejszych, sektorowych, mających 

przeciwdziałać skutkom wywołanym przez COVID-19: 

 

 

 

https://kig.pl/nie-pozwole-ci-sie-zamknac
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Dla osób indywidualnych i rodzin: 

•        Canada Emergency Response Benefit (CERB) – 6 kwietnia br. ruszył portal, na którym osoby 

spełniające odpowiednie kryteria, które utraciły dochód w zw. z COVID-19 mogą otrzymywać 

2000 CAD miesięcznie, max przez 4 miesiące. (Koszt całego programu- 73 mld CAD). 

•        Szereg mniejszych programów, np. Canada Child Benefit – możliwość uzyskania do 300 CAD 

na każde dziecko w rodzinie, programy dla seniorów, dla społeczności rdzennych - tzw. 

Pierwszych Narodów, program dla studentów (Canada Summer Jobs) 

•        Emergency Community Support Fund - 350 milionów CAD dla organizacji społecznych i 

pozarządowych, non profit. 

 

Wsparcie dla biznesu: 

•        Canada Emergency Wage Subsidy (CEWS) - dotacja pokrywająca 75% wynagrodzenia w 

firmach - do 847 dolarów tygodniowo - dla pracodawców ze wszystkich sektorów, którzy 

odnotowali spadek przychodów brutto o co najmniej 15% w marcu i 30% w kwietniu i maju. 

Program będzie realizowany przez okres 12 tygodni 

•        Canada Emergency Business Account (CEBA) - nieoprocentowane pożyczki do 40.000 CAD, dla 

małych firm i organizacji non-profit na pokrycie kosztów operacyjnych. Aby się zakwalifikować 

trzeba wykazać, że w 2019 r. poniosło się od 50.000  do 1 miliona CAD na wynagrodzenia. 

•        Stworzono Business Credit Availability Program (BCAP) zapewniający 40 mld CAD 

dodatkowego wsparcia poprzez Business Development Bank of Canada (BDC) i Export 

Development Canada (EDC). BDC i EDC współpracują z kredytodawcami z sektora prywatnego 

w celu wypracowania pakietów kredytowych dla poszczególnych firm, w tym w sektorach: 

energetyczny, transport lotniczy, eksport i turystyka. 

•        Umożliwiono wszystkim przedsiębiorstwom odroczenie do 31 sierpnia 2020 r. płatności w 

zakresie podatku dochodowego. 

Rząd federalny osiągnął porozumienie z prowincjami i terytoriami w celu uruchomienia pomocy w 

zakresie opłat za wynajem powierzchni dla swojej działalności (Canada Emergency Commercial Rent 

Assistance) dla małych przedsiębiorstw. Program ma spowodować obniżkę czynszów o 75%.  

 

Wsparcie dla sektorów i przemysłów: 

•        Farm Credit Canada otrzymał od rządu 5 miliardów CAD na pożyczki dla producentów, 

agrobiznesu i przetwórców żywności. 

•        Rząd zrzekł się czynszów za dzierżawę gruntów od marca 2020 r. do grudnia 2020 r. dla 21 

władz lotnisk. 
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•        Canadian Radio-television and Telecommunications Commission zrezygnuje z wymogu 

uiszczenia przez nadawców części opłat licencyjnych za okres 2020-21. 

•        Żaden sektor i przemysł gospodarki nie został wykluczony z programów wsparcia dla osób 

indywidualnych i biznesu. 

•        Pakiet wsparcia o wartości 9 miliardów CAD dla ludzi młodych, studentów. Od maja do sierpnia 

kwalifikujący się studenci (także część absolwentów) otrzymają1 250 CAD miesięcznie, a jeśli 

opiekują się kimś lub są niepełnosprawni, kwota ta wzrasta do 1 750 CAD miesięcznie. 

•        Canada Student Service Grant – studenci, którzy pomagają i będą pracować w walce z COVID-

19 w trakcie najbliższych miesięcy będą mogli otrzymać od 1000 do 5000 CAD dofinansowania 

do opłat za studia na jesieni. Wysokość dofinansowania będzie uzależniona od liczby godzin 

przepracowanych. Wyklucza się z otrzymywanie CERB. 

•        Wsparcie dla sektora energetycznego - w tym 1,7 mld CAD na oczyszczenie i odnowienie 

porzuconych odwiertów w Albercie, Saskatchewan i Kolumbii Brytyjskiej. Rząd utworzy 

również fundusz redukcji emisji metanu o wartości 750 mln CAD, dzięki któremu ma powstać 

nawet 10 000 miejsc pracy.  

•        Rząd przekaże 962 milionów CAD agencjom rozwoju regionalnego, aby pomóc małym 

przedsiębiorstwom na obszarach wiejskich w dostępie do funduszy;  

•        270 mln CAD na wsparcie sektora innowacji i firm na wczesnym etapie rozwoju, które nie 

kwalifikują się do rządowego programu subsydiowania wynagrodzeń;  

•        500 milionów CAD dla Heritage Canada, aby wesprzeć pracowników z sektora sztuki, kultury i 

sportu. 

 

Ponadto:  

•        Bank Kanady obniżył na przestrzeni 3 tygodni stopy procentowe do 0.25% oraz wprowadził 

dwa programy wspierające stabilność gospodarki: program wykupu komercyjnych papierów 

wartościowych oraz program wykupu kanadyjskiego długu publicznego, do wysokości 5 

miliardów CAD tygodniowo. 

•        Export Development Canada i Business Development Bank, przekazały 12,5 mld CAD małym i 

średnim przedsiębiorstwom w zaspokojeniu ich bieżących operacyjnych potrzeb kapitałowych. 

 

➔ Źródło: Ambasada RP w Ottawie, MSZ RP 
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CZECHY 
 

 

27.04. rozpoczyna się kolejna faza odmrażania gospodarki - ruszają m.in. liczne sklepy ulokowane poza 

centrami handlowymi, szkoły jazdy, siłownie oraz centra fitness (z licznymi ograniczeniami o 

charakterze sanitarnym). 

 

Również 27.04. (po kilkutygodniowej przerwie) wraca do pracy fabryka Škoda Auto. Zakład w 

najbliższym czasie będzie pracował w systemie dwuzmianowym (wcześniej trzyzmianowy). Pierwsze 

samochody powinny zjechać z linii montażowych w najbliższych dniach. 

 

➔ Źródło: Ambasada RP w Pradze, MSZ RP 

 


