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Nr 27/2020                     Warszawa, 2020-05-04 / poniedziałek 

 

W dzisiejszym numerze 
 

1. Wiadomość od Prezesa EUORCHAMBRES do członków organizacji 

2. Polsko-Litewska Izba Handlowa, a także izby Łotwy i Estonii apelują o szybsze otwarcie granic 

3. Tarcza finansowa PFR 

4. Solidarni z Biznesem 

5. Porównanie rozwiązań wspierających biznes i zmniejszających konsekwencje  

pandemii COVID-19 w poszczególnych krajach 

a. Dania 

b. Norwegia 

 

Wiadomość od Prezesa EUORCHAMBRES do 
członków organizacji 

 

 

 
 

Zapraszamy do zapoznania się z treścią widomości wystosowanej przez Prezesa EUROCHAMBRES 

Christopha Leitla do członków tej organizacji. 

 

➔ Czytaj więcej: https://bit.ly/2WqeQmx  

 
 
 
 

https://bit.ly/2WqeQmx
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Polsko-Litewska Izba Handlowa, a także izby 
Łotwy i Estonii apelują o szybsze otwarcie granic 

 

„Organizacje handlowe państw bałtyckich i Polski zwróciły się do prezydenta Gitanasa Nausėdy, a także 

premiera Sauliusa Skvernelisa o zniesienie kontroli granicznej między Estonią, Łotwą i Polską od 11 

maja. Pod oświadczeniem podpisały się  izby handlowe Estonii oraz Łotwy działające na Litwie, a także 

Polsko-Litewska Izba Handlowa. Prezesi izb handlowych zaznaczają, że przywrócenie swobodnego 

przepływu osób i towaru jest konieczne, jeśli chcemy ożywić gospodarkę. Analogiczne apele zostały 

wystosowane do prezydentów państw sąsiednich.” 

 

➔ Czytaj więcej: https://bit.ly/3b5nITT  

 

Tarcza finansowa PFR 

 

• Tarcza finansowa PFR to program rządowy, który ma pomóc firmom zachować ciągłość 

finansową w czasie epidemii koronawirusa 

• Firmy mogą otrzymać do 75% bezzwrotnej subwencji pod warunkiem kontynuowania 

prowadzenia działalności i utrzymania średniego poziomu zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy 

od jej otrzymania 

• Zanim wypełnisz wniosek, sprawdź ważne wskazówki (LINK) 

• Dysponentem środków dostępnych w programie Tarczy finansowej jest Polski Fundusz 

Rozwoju S.A. 

 

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

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3b5nITT
https://bit.ly/2zao2DW
https://bit.ly/3fhvVrD
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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  

 
DANIA 
 

 

Premier M. Frederiksen zapowiedziała (podczas debaty parlamentarnej) przedstawienie przed 10 maja 

długofalowej strategii otwarcia kraju, określającej harmonogram dla restauracji, edukacji, sportu i 

innych obszarów życia społecznego i gospodarczego. Otwarcie będzie wymagało bardziej ofensywnej 

strategii testowania, utrzymania dystansu społecznego, szerszego wykorzystania sprzętu ochronnego 

i większej higieny.  

 

Ministerstwo Kultury zapowiada serię spotkań (w formie wideokonferencji) z przedstawicielami 

instytucji kultury i sportu w sprawie zasad ponownego otwarcia. Spotkania są częścią zapowiedzianych 

przez rząd sektorowych dialogów z partnerami nt. harmonogramu i zasad znoszenia restrykcji. Min. 

Kultury J. Mogensen podkreśla, że bardzo zależy jej na otwarciu instytucji kultury, jednak należy to 

zrobić w sposób odpowiedzialny i bezpieczny.  

 

 

 

 

Sytuacja gospodarcza:  

https://kig.pl/nie-pozwole-ci-sie-zamknac
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COVID-19 wpłynął na obniżenie produkcji o 16% i  negatywnie oddziałuje na miejsca pracy - 184 000 

zostało zwolnionych lub odesłanych do domu w ramach mechanizmu kompensacji (w handlu - 43 tys.,  

w branży turystycznej (hotele, restauracje) - 36 tys., a w transporcie - 12 tys. Najnowsza prognoza MF 

wskazuje na spadek PKB o 5-6%. Według raportu MF, najbardziej ucierpiały hotele, biura podróży i 

transport lotniczy.  

 

MF zapowiada uruchomienie duńskiej gospodarki w oparciu o dwa priorytety: pierwszy - utrzymanie 

miejsc pracy i przeczekanie sytuacji epidemicznej w oparciu o programy pomocowe rządu; drugi - etap 

pro-wzrostowy, który nastąpi po ponownym otwarciu społeczeństwa i polegać będzie na 

ukierunkowanych pakietach, pobudzających aktywność gospodarczą i tworzących miejsca pracy. 

 

➔ Źródło: Ambasada RP w Kopenhadze, MSZ RP 

 
NORWEGIA 
 

 

Ekonomiczne konsekwencje kryzysu koronawirusowego: Norweski Urząd Statystyczny (SSB) 

przedstawił prognozy dotyczące norweskiej gospodarki na lata 2020–2023. SSB twierdzi, że na 

gospodarkę epidemia wpłynie w trojaki sposób:  

 

(i) wpływ środków epidemiologicznych na przedsiębiorstwa i miejsca pracy;  

(ii) spadek popytu ze strony partnerów handlowych Norwegii 

(iii) znaczny spadek przychodów z ropy 

 

w związku ze spadkiem cen surowca. Wpływ kryzysu będzie „długi i głęboki”, a bezrobocie może spaść 

do 5% (co najwyżej) do 2023 r. Reakcja po stronie PKB będzie dłuższa, a Norwegowie mogą spodziewać 

się spadku realnych dochodów.  Bezrobocie wzrosło w Norwegii bardziej niż w innych państwach 

nordyckich. Stopa bezrobocia w Norwegii prawie trzykrotnie wzrosła (do ponad 10%), podczas gdy 

wskaźnik ten w Danii, Szwecji i Finlandii wynosi od 3,7 do 7,3%. Wg badania Aftenposten, w żadnym 

innym kraju nordyckim nie odnotowano tak dramatycznego wzrostu liczby bezrobotnych, jak w 

Norwegii: z 3,6% przed kryzysem epidemiologicznym do ponad 10% obecnie. Dane fińskiego 

Ministerstwa Handlu i Przemysłu pokazują, że bezrobocie rejestrowane wyniosło tam 7,3%, w Danii - 

3,7% na koniec lutego a miejscowy Urząd ds. Rynku Pracy zarejestrował 90.658 nowych bezrobotnych 

od 9.03. do 23.04., przy czym w zeszłym tygodniu zatrudnienia poszukiwało 177 000 osób. W Szwecji 

bezrobocie wzrosło z 6,8% przed kryzysem do 8% obecnie. Głównymi przyczynami nierówności reakcji 
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rynku pracy są przyjęte środki zwalczania infekcji, powodujące różne skutki dla miejscowych 

gospodarek, jak również formy zwolnienia i schematy wsparcia. 

 

➔ Źródło: Ambasada RP w Oslo, MSZ RP 

 


