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Dokąd dzisiaj? Aktualna oferta misji gospodarczych online
Szybko, tanio i bez wychodzenia z domu. Dzięki misjom gospodarczym online masz
szansę na znalezienie partnerów biznesowych w każdym zakątku świata. Zapraszamy
do zapoznania się z aktualną ofertą misji gospodarczych online.
zobacz>>>
Nowy termin Dnia Polski na Wystawie Światowej EXPO 2020 w Dubaju
Na 7 grudnia 2021 r. został zaplanowany Dzień Polski na Wystawie Światowej EXPO
2020 w Dubaju. Będzie to kulminacyjny moment naszej obecności na największym na
świecie wydarzeniu gospodarczo-promocyjnym.
zobacz>>>
Rusza konkurs Polskie Mosty Technologiczne
Mali i średni przedsiębiorcy mogą uzyskać granty w wysokości 200 tys. zł oraz pomoc
przy weryfikacji strategii wejścia na rynki Kanady, Kazachstanu i Zjednoczonych
Emiratów Arabskich. Takie możliwości daje firmom udział w konkursie Polskie Mosty
Technologiczne organizowanym przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu. Wnioski
będą przyjmowane od 13 lipca do 7 września br.
zobacz>>>
Polsko-Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa zaprasza na targi Made in Belarus
#AgroFood
Białoruś słynie z dobrej jakości i przystępnych cenowo produktów rolno-spożywczych.
Firmy zainteresowane importem żywności z tego kraju zachęcamy do udziału w
pierwszych wirtualnych targach Made in Belarus #AgroFood. Udział w wydarzeniu jest
bezpłatny.
zobacz>>>

Dochodowy interes na czas pandemii
Producent środków ochrony osobistej z Rumunii szuka firm zainteresowanych importem
produktów. Więcej ofert biznesowych z zagranicy znajdziesz na naszych stronach
internetowych.
zobacz>>>
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Pakiet drogowy. Polscy przewoźnicy konkurencją dla firm z tzw. starej UE
W Brukseli od 3 lat trwają prace nad zmianą przepisów w transporcie międzynarodowym
dotyczących płacy i pracy kierowców. W środę Parlament Europejski nie zgodził się na
odrzucenie pakietu drogowego, czego domagali się m.in. polscy europosłowie. Państwa
tzw. starej Unii Europejskiej dążą do wyeliminowania konkurencji w branży
transportowej, w której to właśnie Polska jest liderem.
zobacz>>>
Przyszłość gospodarki wciąż pod znakiem zapytania
Kroplówka dla gospodarki w postaci kolejnych tarcz antykryzysowych zadziałała. Powoli
wychodzimy na prostą. Optymistyczne prognozy mówią o powrocie do wyników PBK
porównywalnych z 2019 r. w pierwszym kwartale przyszłego roku. Oczywiście pod
warunkiem, że jesienią nie nastąpi druga fala epidemii koronawirusa. Wtedy
wypracowana przez nas poprawa "runie jak domek z kart". O tym, co może wydarzyć się
w najbliższej przyszłości w gospodarce mówi główny ekonomista KIG, Piotr Soroczyński
w rozmowie z "Business Insider Polska".
zobacz>>>
"Polska może być́ gospodarczą potęgą regionu"
To już 6. prezydencja Polski w Grupie Wyszehradzkiej. Na antenie Polskiego Radia 24
ekspert prawno-gospodarczy KIG, Przemysław Ruchlicki mówił o roli, jaką mamy do
odegrania wśród państw V4 oraz o walce o polskie interesy gospodarcze w Unii
Europejskiej.
zobacz>>>
Bank zamknął lokaty terminowe dla firm
PKO Bank Polski zlikwidował usługę lokat terminowych dla firm. Decyzję tłumaczył
głębokim spadkiem stóp procentowych oraz zalewem pieniędzmi z tarcz
antykryzysowych, które trafiły na firmowe konta. Czy to oznacza, że w czasach kryzysu
oszczędzanie jest czymś złym? .
zobacz>>>
Premier przeciwny firmom zagranicznym w Polsce?
Ostatnie dni kampanii wyborczej. Szef polskiego rządu wspiera ubiegającego się o
reelekcję Andrzeja Dudę i otwarcie krytykuje jego kontrkandydata. Jednym z
argumentów przeciwko Rafałowi Trzaskowskiemu ma być zbytnia aktywność
zagranicznych firm w Warszawie. W trakcie wtorkowej konferencji w Chodzieży premier
Mateusz Morawiecki wypomniał kandydatowi opozycji, że w rządzonej przez niego
stolicy "prąd dostarczają Niemcy, ciepło Francuzi a metro budują Włosi i Turcy".

Kontrowersyjną wypowiedź szefa rządu komentuje Prezes KIG, Andrzej Arendarski w
audycji TOK FM.
zobacz>>>
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Wykorzystanie karnetów ATA w trakcie pandemii COVID-19: Brazylia
Brazylijskie służby celne zawieszają karnety ATA do 30 września 2020 r. Zawieszenie
przyznawane jest automatycznie i obejmuje wszelkie czynności, które właściciele
karnetów powinni wykonać od 4 lutego 2020 r.
zobacz>>>
Wykorzystanie karnetów ATA w trakcie pandemii COVID-19: Serbia
Serbia po ponownym otwarciu granicy. Serbski rząd zniósł stan wyjątkowy i podjął
decyzję o otwarciu wszystkich przejść granicznych. Karnetów ATA można używać na
zasadach sprzed pandemii.
zobacz>>>
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