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Podróże na Litwę możliwe od 15 maja 

 

Od 15 maja zostaną zniesione ograniczenia w podróżach po państwach bałtyckich – poinformował 

premier Saulius Skvernelis. Decyzja w tej sprawie zapadła podczas dzisiejszej rozmowy premierów 

Litwy, Łotwy i Estonii. 

 

,,Wiadomość dotycząca przekraczania granic: stwierdziliśmy, że wszystkie trzy państwa bałtyckie 

poskromiły koronawirusa. Oprócz tego, mamy wzajemne zaufanie do systemów opieki zdrowotnej. 

Dlatego od 15 maja znosimy kolejne ograniczenia dla obywateli Litwy, Łotwy i Estonii podróżujących 

po państwach bałtyckich” – poinformował na swoim koncie na Facebooku premier Saulius Skvernelis. 

 

Po powrocie do kraju będzie obowiązywała 14-dniowa kwarantanna. 

 

Źródło: ZW.lt 

 

➔ Czytaj więcej: https://bit.ly/2L48eFh  

 

 

https://bit.ly/2L48eFh
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Lista przetargów związanych z COVID-19 

 

Informujemy, że na stronie https://simap.ted.europa.eu/pl/covid-related-tenders zamieszona została 

lista przetargów związanych z przeciwdziałaniem pandemii SARS-Cov-2. Zapraszamy do zapoznania się 

z załączoną listą i brania udziału w postępowaniach. 

 

➔ Źródło: Departament Współpracy Ekonomicznej MSZ  

 

Wsparcie MSZ dla polskich eksporterów oraz 
promocja polskiej myśli technologicznej  
i naukowej 

 

Działania polskiej służby zagranicznej w obszarze dyplomacji ekonomicznej, zorientowane na wsparcie 

polskich przedsiębiorców w sytuacji pandemii COVID-19, były tematem przewodnim dzisiejszego 

briefingu wiceministra spraw zagranicznych Pawła Jabłońskego. 

 

➔ Czytaj więcej: https://bit.ly/3dpLrA3  

 

Solidarni z Biznesem 

 

 
Zapraszamy do zapoznania się z akcją wspierania mikroprzedsiębiorstw „Nie pozwolę Ci się zamknąć” 

organizowaną przez KIG (#SolidarnizBiznesem). Akcja objęta została patronatem Ministerstwa 

Rozwoju RP. 

 

➔ Więcej informacji https://kig.pl/nie-pozwole-ci-sie-zamknac 

    

https://simap.ted.europa.eu/pl/covid-related-tenders
https://bit.ly/3dpLrA3
https://kig.pl/nie-pozwole-ci-sie-zamknac
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Porównanie rozwiązań wspierających  biznes  
i zmniejszających konsekwencje pandemii  
COVID-19 w poszczególnych krajach  

 
DANIA 

 

 

Przekazanie 50 mln euro na opracowanie szczepionki zadeklarowała premier M. Frederiksen podczas 

telekonferencji darczyńców prowadzonej przez szefową KE.  

 

Pion dyplomacji ekonomicznej MSZ (Trade Council) uruchomił dla duńskich firm prowadzących 

działalność za granicą dedykowany portal zawierający przegląd krajowych środków i pakietów wsparcia 

oferowanych na poszczególnych rynkach. Portal ma na celu wsparcie duńskich firm w korzystaniu  

z lokalnych pakietów pomocowych i jest elementem wspierania wysiłków na rzecz promocji eksportu 

i inwestycji. Ministerstwo Biznesu przekaże 93 mln DKK na rozwój biznesu na obszarach wiejskich. 

 

Min. Kultury ogłosiło uruchomienie puli 10 mln DKK (ok. 6 mln PLN) na inicjatywy kulturalne i sportowe 

skierowane do osób starszych, jako szczególnie dotkniętych epidemią koronawirusa. Środki te będą 

częścią pakietu działań na rzecz osób znajdujących się w trudnym położeniu. 

 

Falck, firma świadcząca usługi w sektorze zdrowia, ogłosiła plan testowania 7 tys. duńskich i szwedzkich 

pracowników co dwa tygodnie. Celem jest porównanie odporności grup pracowników służby zdrowia, 

którzy byli narażeni na różne ryzyko infekcji. Jednocześnie test odporności przeprowadzony na większej 

grupie pracowników może również wskazywać, jak rozwija się odporność w całej społeczności. Falck 

szacuje również, że możliwe będzie porównanie odporności między różnymi regionami w Danii -  

i w stosunku do Szwecji, gdzie władze miały inną strategię radzenia sobie z epidemią. 

 

Analiza banku centralnego wskazuje, że spadki na rynku nieruchomości mogą jeszcze w 2020 r. sięgnąć 

nawet 10%. 

 

➔ Źródło: Ambasada RP w Kopenhadze, MSZ RP 
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WŁOCHY 

 

 

Znaczny spadek aktywności odnotowano praktycznie we wszystkich sektorach włoskiej gospodarki 

poza branżą rolno-spożywczą oraz farmaceutyczną. Zgodnie z szacunkami ISTAT, które obejmują 

wszystkie sektory przemysłu (w tym budownictwo) i usług rynku niefinansowego, formalnie działalność 

zawiesiło 2,1 miliona firm (nieco poniżej 48% ogółu), które dają zatrudnienie 7,1 mln osób (31,4% 

ogółu). Najbardziej dotkniętymi sektorami w następstwie rozwoju epidemii koronawirusa są 

hotelarstwo i usługi restauracyjne. Tylko co piąty pracownik (21,5%) tego sektora mógł kontynuować 

działalność zawodową. Podobnie wygląda sytuacja w sektorze budowlanym. Tylko 39,3% 

zatrudnionych w tym sektorze nadal pracowało. Nieco mniej ucierpiał handel. Około półtora miliona 

osób musiało zaprzestać pracy (43% ogółu).  

 

Wprowadzone obostrzenia anty – Covid19 znacznie bardziej wypłynęły na zatrudnienie w małych 

sklepach niż dużych sieciach handlowych. Przemysł, który generuje 53,2% wartości dodanej, jest 

sektorem szczególnie mocno dotkniętym na skutek pandemii. Prawie dwie trzecie przedsiębiorstw 

przemysłowych, musiało zawiesić działalność, praktycznie 6 pracowników na 10 pozostało w domu 

(59,3% w porównaniu do 35,2% w sektorze usług). Zamrożenie działalności odczuły najbardziej firmy 

produkujące na rynki zagraniczne - firmy działające w zawieszonych sektorach generują 66,6% 

całkowitego eksportu, osiągając 41,3% przychodów za granicą. Duże trudności przechodzi sektor 

wyrobów skórzanych (50% obrotów z eksportu) oraz firmy produkujące pojazdy samochodowe i inne 

środki transportu (produkcja na eksport odpowiednio 47 i 44%), które praktycznie całkowicie zawiesiły 

działalność. Najbardziej ucierpiał eksport do UE (-57,3%), a następnie do USA (-10,5%) i do Chin (-3,1%).  

 

Z drugiej strony przemysł tytoniowy i farmaceutyczny, oba eksportujące powyżej 70% produkcji, to 

branże, których spadek aktywności zasadniczo nie dotyczy.Rolnictwo, transport, finanse  

i ubezpieczenia, administracja państwowa, edukacja, ochrona zdrowia i informacja to sektory, które 

mimo wielu trudności nie zawiesiły działalności.  

 

Od 4.05. wznawia działalność przemysł, budownictwo i sprzedaż hurtowa związana z aktywnymi 

sektorami, od tekstyliów i mody, po motoryzację i produkcję mebli. Według szacunków, 4,4 miliona 

osób powróci do pracy w biurach lub firmach, jednak nadal 2,7 miliona pozostanie w domach. 

Paradoksem jest, że ożywienie będzie dotyczyło głównie regionów północnych IT, najbardziej 

dotkniętych wirusem, gdzie do pracy powróci 2,8 mln pracowników w porównaniu z 812 tys. w 

regionach środkowych i 822 tys. na Południu. 
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➔ Źródło: Ambasada RP w Rzymie, MSZ RP 

 
TANZANIA 
 

 

• Liczba zakażonych osób wynosi 480, w tym 16 zgonów. 

 

• Prezydent Tanzanii kwestionuje wiarygodność testów na koronawirusa po pozytywnym 

wyniku próbek pochodzenia zwierzęcego i roślinnego. Podczas wystąpienia w swojej rodzinnej 

wiosce Chato w północno-zachodniej Tanzanii 3 maja br. Prezydent John Magufuli (PJM) 

ocenił, że posiadane przez Tanzanię testy na koronawirusa są wadliwe. Poinformował, że jego 

służby skierowały kontrolnie do głównego laboratorium w Dar es Salaam testującego próbki 

niepochodzące od człowieka, ale od kozy, owcy i przepiórki oraz owoców papai i jackfruita, dla 

niepoznaki oznaczyły je jednak ludzkimi nazwiskami. Nieświadomi faktu laboranci wykonali 

testy i niektóre z nich dały wynik pozytywny. W opinii prezydenta oznacza to, że albo laboranci 

nie umieją wykonywać swojej pracy, albo wadliwe są same testy pochodzące, jak podkreślił, 

od „zagranicznych imperialistów”. PJM zdymisjonował szefową głównego laboratorium, dr 

Nyaburę Oremi. W swoim niedzielnym wystąpieniu PJM ogłosił także złożenie dużego 

zamówienia na ziołowy lek Covid-Organics bazujący na artemizynie (używanej w zwalczaniu 

malarii) produkowany obecnie na Madagaskarze i poinformował, że wyśle po to cargo jeden z 

samolotów linii rządowych linii Air Tanzania.  

 

• Zmarł Augustine Mahiga, minister sprawiedliwości i spraw konstytucyjnych i były minister 

spraw zagranicznych Tanzanii, który dokonał oficjalnej inauguracji Ambasady RP w Dar es 

Salaam wraz z ministrem Jackiem Czaputowiczem w 2018 r. Augustine Mahiga był wcześniej 

m.in. stałym przedstawicielem Tanzanii przy ONZ. Przyczyna nagłej śmierci nie jest znana. 

Kondolencje na swoich kanałach społecznościowych zamieściło wiele placówek unijnych.  

 

➔ Źródło: Przegląd tygodniowy Ambasady RP w Dar es Salaam (29 kwietnia – 5 maja 2020 r.) 


