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Nr 38-8/2020                     Warszawa, 2020-07-01 / środa 

 

W dzisiejszym numerze 
 

1. Misje gospodarcze KIG online 

2. Kobiety w przemyśle i innowacjach. Budowanie odporności na globalne wyzwania i wschodzące kryzysy 

3. Biuletyn informacyjny Rumuńskiej Izby Handlowo-Przemysłowej  

4. Technologie w walce z kryzysem 

5. Solidarni z Biznesem 

6. Porównanie rozwiązań wspierających biznes i zmniejszających konsekwencje  
pandemii COVID-19 w poszczególnych krajach: Malawi, Tanzania, Rwanda, Burundi, Komory 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

2 

 

  

https://formularze.kig.pl/pl/2020-05-07-emisje/
https://formularze.kig.pl/pl/2020-05-07-emisje/
https://formularze.kig.pl/pl/2020-05-07-emisje/
https://formularze.kig.pl/pl/2020-05-07-emisje/
https://formularze.kig.pl/pl/2020-05-07-emisje/
https://formularze.kig.pl/pl/2020-05-07-emisje/


 

 

3 

 
Kobiety w przemyśle i innowacjach. Budowanie 
odporności na globalne wyzwania i wschodzące 
kryzysy 

 

Otrzymaliśmy od Zespołu ds. UNIDO Stałego Przedstawicielstwa RP przy BNZ i OM w Wiedniu 

informację/zaproszenie do udziału w webinarze w dniach 15-17 lipca 2020 pt.  

Kobiety w przemyśle i innowacjach. Budowanie odporności na globalne wyzwania i wschodzące 

kryzysy. Zapraszamy do wzięcia udziału. 

 

Rejestracja: https://whova.com/web/wiaic_202007/  

 

➔ Źródło: Stałe Przedstawicielstwo RP w Wiedniu 

 

Biuletyn Rumuńskiej IHP 

 

Zapraszamy do zapoznania się z biuletynem Rumuńskiej Izby Handlowo-Przemysłowej zawierającym 

informacje o rumuńskich firmach.  

 

Link: https://kig.pl/wp-content/uploads/2020/06/info_biuletyn_Rumunia_.pdf 

 

➔ Źródło: Rumuńska Izba Handlowo-Przemysłowa 

 

  

https://whova.com/web/wiaic_202007/
https://kig.pl/wp-content/uploads/2020/06/info_biuletyn_Rumunia_.pdf
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Technologia w walce z wirusem 

 

„PFR nagrodzi najlepsze projekty w konkursie #AplikacjeJutraPFR. 

Ponad milion złotych to łączna pula nagród, które Polski Funduszu Rozwoju przeznaczy na stworzenie 

prototypów innowacyjnych aplikacji, które pomogą w walce ze skutkami kryzysu wywołanego przez 

pandemię Covid-19. Pomysły na aplikacje dotyczące jednego z trzech wyzwań: Zdrowie, Praca i 

Przedsiębiorczość oraz Społeczeństwo można zgłaszać do 15 lipca poprzez formularz na stronie.” 

 

 

Źródło: LINK 

 

➔ Źródło: PFR 

 

MAJOSZ AUTOMOTIVE XHIBITION 2020 
 

Ambasada Węgier zaprasza wszystkich zainteresowanych na wystawę branżową przemysłu 

motoryzacyjnego tego kraju. Wydarzenie nosi nazwę MAX2020 i odbędzie się w dniach 14-17 lipca 

2020 r. w formie online. W spotkaniu wezmą udział firmy działające m.in. w zakresie cyfryzacji 

przemysłowej, produkcji narzędzi, logistyki przemysłowej, oprogramowania i przemysłu 4.0.. 

 

Zgodnie z wstępnymi planami na wystawie będzie eksponowana znaczna część węgierskiej oferty 

eksportowej przemysłu motoryzacyjnego, stwarzając doskonałą okazją do zmapowania potencjalnych 

partnerów i prowadzenia rozmów handlowych. Organizatorzy chcą dotrzeć nie tylko do firm ściśle 

związanych z sektorem motoryzacyjnym, ale także do przedstawicieli branży współpracujących (na 

przykład: elektronika, tworzywa sztuczne, przemysł maszynowy, obróbka metali, produkcja narzędzia 

itp.). 

 

 

 

 

 

 

https://mediapfr.prowly.com/98598-technologie-w-walce-z-kryzysem-pfr-nagrodzi-najlepsze-projekty-w-konkursie-aplikacjejutrapfr
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Głównym organizatorem wystawy jest MAJOSZ – Węgierski Związek Producentów Komponentów 

Motoryzacyjnych, a współorganizatorem HEPA – Węgierska Agencja Rozwoju Exportu. W ramach 

wydarzenia w sposób podobny do wystaw tradycyjnych jest możliwe wynajęcie wirtualnego 

stanowiska wystawienniczego oraz zorganizowanie na żywo spotkań informacyjnych i handlowych. 

 

Agenda spotkania: LINK 

Strona internetowa targów: LINK 

 

➔ Źródło: Ambasada Węgier w Polsce 

 

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://bit.ly/2ZIIgQm  

   

  

https://kig.pl/wp-content/uploads/2020/06/MAJOSZ-AUTOMOTIVE-XHIBITION.pdf
https://www.automotivesuppliers.hu/esemeny/max2020/
https://bit.ly/2ZIIgQm
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Porównanie rozwiązań wspierających  biznes  
i zmniejszających konsekwencje pandemii  
COVID-19 w poszczególnych krajach  

 
MALAWI 

 

 

Malawi. Lider opozycji, Lazarus Chakwera, został zaprzysiężony na nowego prezydenta kraju po tym, 

jak pokonał urzędującego Petera Mutharikę w ponownych wyborach prezydenckich. Chakwera zdobył 

poparcie 59% wyborców, a Mutharika – 39%. Komisja wyborcza Malawi podała wyniki w sobotę. 

Zaprzysiężenie odbyło się już w niedzielę. Część komentatorów mówi, że zwycięstwo Chakwery nie jest 

zaskoczeniem, choć niespodziewana jest wysoka przewaga, z jaką wygrał. Malawijczycy po raz drugi w 

ciągu 13 miesięcy poszli do urn, aby wziąć udział w głosowaniu na prezydenta kraju. W lutym 2020 r. 

Trybunał Konstytucyjny Malawi zakwestionował wyniki wyborów prezydenckich z maja 2019 r. 

zarzucając malawijskiej komisji wyborczej (MEC) powszechne nieprawidłowości. Był to drugi przypadek 

zakwestionowania wyników wyborów przez władzę sądowniczą w historii Afryki – pierwszy miał 

miejsce w Kenii. W wyborach 2019 r. MEC ogłosiła zwycięzcą urzędującego prezydenta Mutharikę, 

który sprawował władzę od 2014 roku, twierdząc, że zdobył 38,5%. Chakwera miał zdobyć 34,4%. 

Ogłoszenie wyników doprowadziło do trwających miesiące protestów ulicznych. Opozycja zawiązała 

koalicję pod nazwą Sojusz Tonse (Tonse Alliance) składającą się z 9 partii, aby odsunąć Petera 

Mutharikę – brata byłego prezydenta, zmarłego Bingu wa Muthariki – od władzy. Do koalicji przyłączyła 

się była prezydent Joyce Banda. Chakwera połączył również siły z urzędującym wiceprezydentem 

Saulosem Chilimą, który w ubiegłorocznych wyborach zajął trzecie miejsce. Liderzy partii opozycyjnych 

z regionu (m.in. z Zimbabwe, Zambii i RPA) wyrazili szczególnie gorące gratulacje dla nowego 

prezydenta. Lazarus Chakwera przez przejściem do polityki przez 20 lat był pastorem 

zielonoświątkowym. 

 

Źródło: Przegląd tygodniowy Ambasady RP w Dar es Salaam (24-30 czerwca 2020 r.) 
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TANZANIA 

 

 

Tanzania. Podpisano francusko-tanzańskie porozumienie o udzieleniu pożyczki rządowej na 230 mln 

EUR. Porozumienie zawarte między Francuską Agencją Rozwoju (AFD) a rządem w Dodomie zakłada 

wsparcie finansowe dla 3 głównych projektów: i) elektryfikacji wsi w wysokości 100 mln EUR, ii) 

budowy tanzańsko-zambijskiego interkonektora między Southern African Power Pool (wspólna sieć 

energetyczna między krajami SADC) a Eastern Africa Power Pool (podobna inicjatywa 11 państw Afryki 

Wschodniej) w wysokości 100 mln EUR, iii) wsparcia sektora wody i jej uzdatniania w regionie jeziora 

Wiktorii w wysokości 30 mln EUR. Projekt interkonektora jest finansowany z pożyczki ze środków 

Banku Światowego (455 mln USD), pożyczki z AFD (ww. 100 mln EUR) i grantu Banku Światowego (10 

mln USD). 

     

Tanzania. Szykany wobec opozycji na kilka miesięcy przed wyborami. Lider opozycyjnego Sojuszu na 

rzecz Zmian i Przejrzystości (ACT-Wazalendo) Zitto Kabwe został wraz z siedmioma innymi politykami 

aresztowany w mieście Kilwa w południowej Tanzanii za „nielegalne zgromadzenie”. Uwolniono ich po 

30 godzinach aresztu. Sprzeciw wobec aresztowania wyraziły m.in. Stany Zjednoczone oraz Amnesty 

International. USA oświadczyły, że aresztowanie opozycjonistów to ograniczanie wolności 

demokratycznych. 

 

Źródło: Przegląd tygodniowy Ambasady RP w Dar es Salaam (24-30 czerwca 2020 r.) 

 
RWANDA 

 

 

Rwanda. Prezentacja budżetu. W prezentacji budżetu dla parlamentu minister finansów (absolwent 

polskiej uczelni) Uzziel Ndagijimana ogłosił, że budżet Rwandy na nowy rok finansowy 2020/21, który 

rozpocznie się w lipcu, wyniesie 3,4 mld USD, co oznacza wzrost o 240 mln USD w porównaniu z rokiem 

poprzednim . Dochody krajowe szacowane są na ok. 1,9 miliarda USD. Minister finansów powiedział, 

że deficyt spowodowany jest zmniejszeniem dochodów podatkowych w wyniku pandemii 

koronawirusa. W nowym budżecie najwięcej środków przeznaczono na edukację (506 mln USD),  
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następnie na wymiar sprawiedliwości (304 mln USD), zdrowie (262 mln USD), transport (253 mln USD), 

samorządy (164 mln USD), tworzenie miejsc pracy (133 mln USD), rozwój energii (144 mln USD), opiekę 

społeczną (130 mln USD) oraz rolnictwo (122,4 mln USD). Rząd w Kigali zwróci się do 

międzynarodowych pożyczkodawców o sfinansowanie deficytu budżetowego na rok budżetowy 

2020/2021. Oczekuje się, że większość pożyczek i dotacji budżetowych zostanie udzielona przez 

międzynarodowych pożyczkodawców, takich jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy 

i Afrykański Bank Rozwoju, a także kraje takie jak USA, Japonia, Wielka Brytania oraz Unię Europejską. 

Według danych Ministerstwa Finansów za 2018 r. całkowite zadłużenie kraju oszacowano na 4,9 mld 

USD, co stanowi 53,6% PKB. 

 

Źródło: Przegląd tygodniowy Ambasady RP w Dar es Salaam (24-30 czerwca 2020 r.) 

 
BURUNDI 

 

 

Kolejne starcia na granicy rwandyjsko-burundyjskiej. Wojsko Rwandy ogłosiło w weekend, że jego 

żołnierze odparli grupę uzbrojonych napastników, którzy przybyli z Burundi. Zgodnie z oświadczeniem 

Rwanda Defense Force (RDF) grupa uzbrojonych osób rozpoczęła ofensywę przeciwko rwandyjskiej 

placówce wojskowej w sektorze Ruheru w dystrykcie Nyaruguru, który graniczy z Burundi. Czterech 

napastników zginęło, a trzech innych schwytano podczas walk, które trwały około pół godziny. Trzech 

żołnierzy RDF zostało również rannych podczas walk. Według rzecznika wojska rwandyjskiego, 

zamiarem rebeliantów był atak na pobliską wioskę.  

 

Komentarz: Jest to kolejny dowód na silne tarcia rwandyjsko-burundyjskie. Wybór nowego prezydenta 

w Burundi daje nadzieję na ich stopniowe zażegnywanie. Podobne ataki zostały przeprowadzone w 

tym samym dystrykcie w czerwcu 2018 r. Zginęło w nich wtedy wiele osób. Ówczesny atak przypisano 

organizacji Front de Liberation National (FLN), którą prowadził Callixte Nsabimana. Nsabimana jest 

obecnie sądzony w Rwandzie. 

 

Źródło: Przegląd tygodniowy Ambasady RP w Dar es Salaam (24-30 czerwca 2020 r.) 
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KOMORY 

 

 

Wsparcie z Maroka w walce z COVID-19. Na lotnisku w Moroni wylądował samolot z lekami i środkami 

ochrony osobistej. Jest to „braterski” prezent od królestwa Maroka. Prezydent Związku Komorów Azali 

Assoumani w ramach podziękowań powiedział, że „to, co Jego Królewska Mość Król Mohamed VI robi 

w Afryce, jest niezwykłe”. Podkreślił, że Maroko przyjmuje dużą liczbę studentów z Komorów i brało 

udział w paryskiej konferencji darczyńców na rzecz „Le Plan Comores Émergeant 2030” (konferencja 

darczyńców na rzecz Komorów odbyła się w dniach 2-3 grudnia 2019 r.; zebrano wtedy zobowiązania 

ze strony partnerów bilateralnych i wielostronnych na kwotę 1,6 mld USD). 

 

Źródło: Przegląd tygodniowy Ambasady RP w Dar es Salaam (24-30 czerwca 2020 r.) 

 

 

 


