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Zapraszamy na spotkanie z nowym ambasadorem 

RP w Iraku 
 

Krajowa Izba Gospodarcza zaprasza zainteresowane firmy z Polski do udziału w spotkaniu online z 

nowo mianowanym ambasadorem RP w Iraku, Marcinem Kubiakiem, które odbędzie się 22 lipca w 

godzinach 10.00-12.00. 

 

Rejestracja online 

 

Wydarzenie jest organizowane w ramach programu KIG rozszerzania kontaktów biznesowych z 

partnerami irackimi, w tym stowarzyszonymi w izbach handlowych Bagdadu, Irbilu, Sulajmaniji i Basry. 

W kolejnych miesiącach program ten będzie kontynuowany również w formie misji handlowych online 

oraz  indywidualnych internetowych spotkań bezpośrednich organizowanych w formule business to 

business. 

 

Amb. Kubiak zaprezentuje informację o istotnych z punktu widzenia polskich przedsiębiorców 

uwarunkowaniach rynku irackiego, a uczestniczący przedstawiciele firm będą mogli przedstawić 

własne uwagi i sugestie dotyczące współpracy biznesowej oraz oczekiwania co do ich wsparcia ze 

strony Ambasady RP w Bagdadzie i Konsulatu Generalnego RP w Irbilu, jak również Krajowej Izby 

Gospodarczej. Ze strony KIG w spotkaniu udział weźmie  dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą, Jerzy 

Drożdż, oraz doradca dyplomatyczny i b. ambasador w Bagdadzie, Krzysztof Płomiński. 

 

➔ Czytaj więcej: https://kig.pl/zapraszamy-na-spotkanie-z-nowym-ambasadorem-rp-w-iraku/  

 
Tworzenie gospodarki neutralnej dla klimatu: 

Komisja Europejska przedstawia plany dotyczące 

systemu energetycznego przyszłości 
 

Czy zużywana przez nas energia może być bardziej wydajna, nowocześniejsza i bardziej przyjazna dla 

klimatu? Aby do 2050 r. stać się neutralną dla klimatu, Europa musi dokonać transformacji swojego 

systemu energetycznego, który odpowiada za 75 proc. emisji gazów cieplarnianych w UE. Przyjęte 

https://formularze.kig.pl/pl/2020-07-22-spotkanie-irak/
https://kig.pl/zapraszamy-na-spotkanie-z-nowym-ambasadorem-rp-w-iraku/
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strategie UE dotyczące integracji systemu energetycznego i wodoru będą torować drogę do stworzenia 

bardziej wydajnego i wzajemnie połączonego sektora energetycznego, którego motorem są dwa 

równie ważne cele: czystsza planeta i silniejsza gospodarka. Europejski Zielony Ład – plan zbudowania 

zrównoważonej gospodarki UE poprzez dostrzeżenie w wyzwaniach związanych z klimatem i 

środowiskiem naturalnym możliwości we wszystkich obszarach polityki oraz przeprowadzenie 

transformacji, która będzie sprawiedliwa i będzie sprzyjać włączeniu społecznemu. Lepiej 

zintegrowany system energetyczny ma zasadnicze znaczenie dla realizacji neutralności klimatycznej do 

2050 r., a jednocześnie dla tworzenia miejsc pracy, zapewnienia sprawiedliwej transformacji i 

wzmocnienia innowacyjności w UE i wiodącej pozycji w przemyśle na szczeblu globalnym. Sektor ten 

może wnieść kluczowy wkład w odbudowę gospodarki Unii po kryzysie związanym z koronawirusem, 

jak określono w pakiecie Next Generation EU, przedstawionym przez Komisję 27 maja 2020 r. 

 

➔ Czytaj więcej: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_20_1259  

 

Cyberbezpieczeństwo w Unii Europejskiej – 

konsultacje 
 

Komisja Europejska rozpoczyna konsultacje dotyczące dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa sieci i 

systemów informatycznych, aby dostosować się do szybko zmieniającej się ery cyfrowej, , których 

celem jest zebranie opinii na temat jej wdrażania i wpływu potencjalnych przyszłych zmian. Od czasu 

wejścia w życie obecnej dyrektywy w 2016 r., krajobraz zagrożeń cybernetycznych szybko się zmienia. 

Dyrektywa pozwala na lepsze przygotowanie państw członkowskich na incydenty cybernetyczne i 

zwiększyła współpracę za pośrednictwem grupy współpracy w zakresie bezpieczeństwa sieci i 

informacji. Zobowiązuje firmy świadczące podstawowe usługi w kluczowych sektorach - energetyce, 

transporcie, bankowości, infrastrukturze rynku finansowego, ochronie zdrowia, zaopatrzeniu w wodę 

i dystrybucji oraz infrastrukturze cyfrowej, a także kluczowych dostawcach usług cyfrowych, takich jak 

wyszukiwarki, usługi przetwarzania danych - do chronienia swoich systemów informatyczne i 

zgłaszania władzom krajowym poważnych incydentów związanych z cyberbezpieczeństwem.  

Konsultacje, które potrwają do 2 października 2020 r., mają na celu uzyskanie opinii od wszystkich 

zainteresowanych stron i obywateli. 

 

➔ Czytaj więcej: https://ec.europa.eu/poland/events/200706_cybersecurity_pl  

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_20_1259
https://ec.europa.eu/poland/events/200706_cybersecurity_pl
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Oferta biznesowa z Węgier 
 

Uprzejmie informujemy, że w oparciu o informacje zebrane przez Węgierską Agencję Rozwoju 

Eksportu HEPA został wydany węgierski katalog produktów i usług związanych z przeciwdziałaniem 

epidemii COVID-19. Katalog HEPA COVID jest otwartym zbiorem, w razie potrzeby będzie 

aktualizowany i uzupełniony. Publikacja dostępna tutaj. 

 W razie ewentualnych pytań, prosimy o kontakt z ekspertem Eriką Jakó (HEPA) na adres e-mail: 

jako.erika@hepa.hu. 

 

➔ Więcej informacji: https://kig.pl/uslugi/wspolpraca-miedzynarodowa/oferty-i-przetargi-

zagraniczne/  

 

 

INCOTERMS 2020. Zamów publikację 
 

Znajomość reguł Incoterms pozwoli Ci uniknąć wielu kosztownych błędów i bezkonfliktowo zrealizować 

transakcje handlowe. Nie daj się zaskoczyć kontrahentom i działaj zgodnie ze zmienionymi regułami 

Incoterms 2020. Sprawdź, czy zapisy umowy wystarczająco zabezpieczają Twoją firmę. 

 

➔ Więcej informacji: https://kig.pl/incoterms-2020-zamow-publikacje/  

  

mailto:jako.erika@hepa.hu
https://kig.pl/uslugi/wspolpraca-miedzynarodowa/oferty-i-przetargi-zagraniczne/
https://kig.pl/uslugi/wspolpraca-miedzynarodowa/oferty-i-przetargi-zagraniczne/
https://kig.pl/incoterms-2020-zamow-publikacje/
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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  

  

Porównanie rozwiązań wspierających  biznes  
i zmniejszających konsekwencje pandemii  
COVID-19 w poszczególnych krajach  

 
CZECHY 

 

 

Narodowy Bank Czeski – 3 bm. członkowie Zarządu zgodzili się, że w obecnej sytuacji nie ma potrzeby 

dalszego poluzowywania polityki pieniężnej. Dotychczasowe działania ocenili jako odpowiednie i 

stwarzające wystarczająco korzystne warunki polityki monetarnej w sytuacji związanej z epidemią 

COVID-19. 24.06. Bank postanowił o pozostawieniu podstawowej stopy procentowej na 

dotychczasowym poziomie 0,25%. 

 

Stowarzyszenie Importerów Samochodów – z powodu epidemii COVID-19 sprzedaż krajowa nowych 

samochodów osobowych w pierwszej połowie br. spadła o 26%. W czerwcu było to jednak tylko o 5% 

mniej r/r. Eksperci oceniają czerwcowy wynik nieco powyżej oczekiwań – po części wpłynął na niego 

odłożony popyt z poprzednich miesięcy, który jednak nie zrównoważył strat z całego I półrocza br. 

Wg Cushman & Wakefield – RCz ma najkorzystniejsze warunki dla rozwoju produkcji wśród krajów 

europejskich. Globalnie zajmuje czwarte miejsce za Chinami, Stanami Zjednoczonymi i Indiami. RCz 

https://bit.ly/2ZIIgQm
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została wysoko oceniona w kategoriach: poziomu ryzyka, lokalizacji i kosztów operacyjnych. Na wynik 

pozytywnie wpłynęła również zdolność do ponownego uruchomienia po lockdownie związanym z 

COVID-19. 

 

Bezrobocie w czerwcu to zaledwie 3,7% (wzrost o 0,1 pp. m/m). W urzędach pracy zarejestrowanych 

było 266 637 bezrobotnych. Minister Pracy Jana Maláčová (ČSSD) podkreśliła, że najczęściej utrata 

pracy dot. sektora usługowego – przede wszystkim hotelarstwa, gastronomii, turystyki oraz transportu. 

Tak niski spadek bezrobocia spowodowany jest tym, że RCz miała w okresie sprzed pandemii ogromy 

deficyt w zakresie siły roboczej, (np. w rolnictwie, ale także w przemyśle), obliczany na kilkaset tysięcy 

miejsc pracy, zaspokajany poprzednio – przede wszystkim - przez pracowników zagranicznych. 

 

W maju br., po uwzględnieniu wpływu liczby dni roboczych, produkcja przemysłowa spadła realnie o 

25,7% r/r. Po wyłączeniu efektów sezonowych była ona jednak o 13,8% wyższa m/m. Wartość nowych 

zamówień w przemyśle spadła o 34,7% r/r. Największy spadek zanotowano w kategoriach: „produkcja 

pojazdów silnikowych, przyczep i naczep” (-8,9 pp, spadek o 45,2%), „produkcja wyrobów z gumy i 

tworzyw sztucznych” (-2,8 pp, spadek o 38,6%) oraz „produkcja konstrukcji metalowych i wyrobów 

metalowych” (-2,6 pp, spadek o 24,6%). 

 

Źródło: Ambasada RP w Pradze, MSZ RP 

 
NIEMCY 

 

 

29 bm. parlament zatwierdził pakiet stymulacyjny „Corona” o wartości ok. 130 mld euro, mający na 
celu ożywienie gospodarki, zwiększenie siły nabywczej konsumentów oraz odciążenie rodzin i 
samotnych rodziców. Ustawa ma wejść w życie od 1 lipca br., jej przyjęcie wymaga kolejnej nowelizacji 
budżetu (pierwsza nowelizacja w marcu br. zwiększyła wydatki o 122,5 mld euro.), zadłużenie państwa 
w tym roku wzrośnie do 218,5 mld euro, co zwiększy dług publiczny Niemiec do ok. 77 proc. PKB. 218,5 
mld euro  

to ok. 7,25 proc. prognozowanego na ten rok PKB Niemiec. 

 

Pakiet przewiduje m.in.: 

- obniżkę na 6 miesięcy (od 1 lipca do 31 grudnia br.) podatku VAT z 19 do 16 proc. i z 7 do 5 proc., 

- pomoc finansowa dla gmin borykających się z deficytem wynikającym z mniejszych wpływów z 
podatków, 
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-  jednorazowe świadczenie w wysokości 300 euro na każde dziecko uprawnione do zasiłku, 

- zwiększenie kwoty wolnej od podatku dla rodziców samotnie wychowujących dzieci z 1.908 euro do 
4.008 euro rocznie w latach 2020 i 2021, 

- przeznaczenie ok. 1 mld euro na rozbudowę, przebudowę lub budowę nowych żłobków i przedszkoli  

oraz w celu poprawy warunków higienicznych, wzrost środków na rozwój opieki całodziennej i 
cyfryzację szkół, 

- podwojenie wysokości dopłat do zakupu samochodów elektrycznych z 3.000 do 6.000 euro do końca 
2021 roku, ponadto przeznaczenie dodatkowo 2,5 mld euro w rozbudowę nowoczesnej i bezpiecznej 
infrastruktury stacji ładowania oraz 2 mld euro na wsparcie inwestycji branży motoryzacyjnej w 
przyszłe technologie, 

- pomoc dla lokalnych firm transportu publicznego, 

- obniżenie dopłaty EEG na promowanie „zielonych elektrowni” w cenie energii elektrycznej dla 
obywateli  

i firm, 

- utrzymanie składek na ubezpieczenie społeczne na poziomie maksimum 40% wynagrodzenia celem 
ochrony dochodów netto pracowników i zapewnienia płynności finansowej firm, 

- „fundusze pomostowe” dla szczególnie dotkniętych koronakryzysem branż i firm celem zapobieżenia 
fali bankructw wśród małych i średnich firm, których sprzedaż znacząco spadła (pomoc dotyczy gł. 
branży hotelarskiej, gastronomicznej, biur podróży , klubów sportowych), 

- fundusze pomocowe dla instytucji kultury, 

- ulgi podatkowe dla firm, bardziej korzystne zasady amortyzacji, 

-  większe inwestycje rządowe w technologie przyszłości, (energię odnawialną, cyfryzację oraz 
rozbudowę sieci 5G). 

 

Komentarz  

Rząd Niemiec chce wyjść z kryzysu jak najszybciej dlatego na program stymulacyjny przeznaczył 
rekordowe środki w wysokości ok.130 mld euro. To czy Niemcy wyjdą szybko i na trwałe z recesji zależy 
od tego  

jak na środki zawarte w pakiecie zareagują przedsiębiorcy i konsumenci, czy staną się one środkami 
rozwoju czy środkami pomocy amortyzującymi tylko najpoważniejsze problemy wywołane 
koronakryzysem. Ponadto, tempo wyjścia Niemiec z kryzysu zależy nie tylko od sytuacji w tym kraju ale 
również od sytuacji w państwach będących dla nich rynkami zbytu i w krajach dostarczających im 
surowców oraz innych materiałów. 

Źródło: Ambasada RP w Belinie, MSZ RP 
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DANIA 

 

 

W opublikowanej 24 bm. analizie duński Bank Centralny przewiduje, że COVID-19 wyhamuje duńską 
gospodarkę i spowoduje jej skurczenie się o 1,1% do 2022 r. Prognozowany w br. spadek PKB 
szacowany jest na 4,1%. Choć DK była dobrze przygotowana na kryzys, ma dynamiczny rynek pracy i 
jest dość efektywna w alokacji zasobów, w ocenie analityków spadek jest nieunikniony i zw. m.in. z 
utratą kapitału ludzkiego, bezrobociem strukturalnym oraz globalnym kryzysem gospodarczym. 

Faktycznie, DK odnotowuje obecnie największy w historii spadek zatrudnienia. W kwietniu br. 
wyniósł  

on 73 tys. osób, co oznacza iż łącznie w wyniku COVID-19 prace straciło 93 tys. osób. Choć pakiety 
pomocowe przyczyniły się do uratowania ok. 81 tys. miejsc pracy, to wielu analityków podkreśla,  

iż bezrobocie będzie jeszcze rosnąć, co związane jest z prognozowanym osłabieniem dynamiki 
eksportu. Równolegle odnotowano drastyczny spadek liczby pracowników zagranicznych w ciągu 
ostatnich dwóch miesięcy – o ponad 15 tys. (z ogólnej liczby 231 tys. przed epidemią). 

Duński Bank Centralny oczekuje, iż kryzys wpłynie na wzorce konsumpcji w gospodarstwach 
domowych. Część firm, które przed kryzysem dostarczały usługi i towary odnotuje znacznie 
zmniejszony popyt i będzie musiała redukować zatrudnienie, zmniejszać skalę działania. W 
porównaniu z danymi sprzed COVID-19,  

w 2022 r. rynek ma dysponować liczbą miejsc pracy mniejszą o 0,8% - co oznacza, że w ciągu kilku 
następnych lat nie uda się w pełni odbudować potencjału produkcyjnego DK. 

Warto odnotować, iż rząd wyasygnował znaczne środki w pierwszych tygodniach epidemii: w 
przeciągu kilku dni ponad 100 mld DKK w ramach pakietów pomocowych i kolejnych 350 mld DKK na 
zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorstw i w formie gwarancji. Jednocześnie partie 
polityczne wysuwają coraz to nowe żądania dot. różnych dalszych działań pomocowych, jak np. 
redukcja VAT do końca br., zwolnienie z podatku świadczeń emerytalnych, podniesienie zasiłku dla 
bezrobotnych do 25 tys. dkk miesięcznie czy podarowanie wszystkim osobom zarabiającym poniżej 
32 tys. dkk miesięcznie 10 tys. dkk. 

Polityka dystrybucji dóbr i nieograniczonych wydatków mogą w dłuższej perspektywie negatywnie 
wpłynąć na potencjał gospodarczy DK, z czego zresztą wydaje się zdawać sobie sprawę obecny rząd. 
Premier  

M. Frederiksen już zapowiedziała zmianę kursu i bardziej restrykcyjne podejście do wydatków 
publicznych. Nie będzie mogła jednak tego zrobić zbyt szybko i zdecydowanie, ze względu na silną 
presję różnych środowisk, m.in. części sektorów takich jak turystyka, lotnictwo. Szczególnie ta 
ostatnia branża domaga się rekapitalizacji. 
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Z pozytywnych trendów obserwuje się duży wzrost sprzedaży detalicznej po ponownym otwarciu 11 
maja br., gdy zniesiono szereg ograniczeń i otwarto centra handlowe. Sprzedaż detaliczna wzrosła o 
9,4%. w maju w porównaniu do kwietnia. Analizując  okres od marca do maja, kiedy obowiązywały 
środki przeciwko COVID-19, dynamika sprzedaży detalicznej wyniosła 1,1%. mniej niż w okresie od 
grudnia 2019 r. do lutego 2020 r.  W porównaniu do zastosowanych ograniczeń i scenariuszy wpływu 
COVID-19 na gospodarkę, wyniki dot. handlu są lepsze niż się spodziewano. 

Źródło: Ambasada RP w Kopenhadze, MSZ RP 

 

 


