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Wsparcie dla przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu (IOB)
Rząd ogłosił zmiany w Polskim Ładzie i w walce z pandemią
Na konferencji 21 stycznia br. premier RP poinformował, że ulga dla klasy średniej
obejmie również emerytów i rencistów uzyskujących przychody do 12,8 tys. zł
miesięcznie, wszystkich zleceniobiorców oraz nauczycieli akademickich, a także
samotnych rodziców. „Jeśli ktokolwiek zarabiający do 12,8 tys. zł brutto miesięcznie
straci na Polskim Ładzie, będzie mógł rozliczyć się na zasadach z 2021 r.” – zadeklarował
premier. Strat uniknąć mają również organizacje pożytku publicznego – wpłaty z 1%,
które otrzymują OPP, nie będą niższe w stosunku do 2021 r. Skarb Państwa wyrówna
ewentualne straty. Wśród nowo ogłoszonych zasad covidowych znalazło się skrócenie
czasu trwania izolacji (z 10 do 7 dni) oraz wprowadzenie darmowych testów w aptekach
– od 27 stycznia w każdej aptece będą dostępne darmowe testy antygenowe.
Uruchomiona zostanie nowa usługa medyczna – każdy, kto uzyska pozytywny wynik
testu na COVID-19, będzie mógł w ciągu 48 godz. zostać przebadanym przez lekarza
pierwszego kontaktu. Także w swoim domu.
Źródło: money.pl, businessinsider, pb.pl, businessinsider, 21.01.2022

REACT-EU: 136 mln euro dla sześciu polskich regionów
Komisja przyznała dodatkowe środki w wysokości 136 mln euro na rzecz sześciu
programów operacyjnych objętych Europejskim Funduszem Rozwoju
Regionalnego w Polsce w ramach Wsparcia na rzecz odbudowy służącej spójności oraz
terytoriom Europy (REACT-EU). Środki te pomogą polskim regionom wspierać systemy
opieki zdrowotnej w walce z pandemią koronawirusa oraz inwestować w transformację
ekologiczną i cyfrową. Małopolska otrzyma 33,5 mln euro, woj. pomorskie – 21,7 mln
euro, woj. zachodniopomorskie – 18,7 mln euro, woj. lubelskie prawie 26 mln euro,
warmińsko-mazurskie 20 mln euro, woj. świętokrzyskie – 15,9 mln euro.
Źródło: ec.europa.eu, 18.01.2022, teraz-srodowisko.pl, 19.01.2022

Prawo
Europa porządkuje internet. PE przyjmie rewolucyjne prawo
20 stycznia eurodeputowani przyjęli akt o usługach cyfrowych (DSA) – historyczne
przepisy regulujące zasady umieszczania treści w internecie, w tym walki z mową
nienawiści, rozsiewania fake newsów, a także szczegółowego profilowania
użytkowników w celu przedstawiania im zindywidualizowanych reklam i treści.
Źródło: rp.pl, businessinsider, 20.01.2022
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Przedsiębiorczość
Najnowsze wiadomości z GUS
▪ Obroty towarowe handlu zagranicznego w okresie styczeń – listopad ub.r. wyniosły
w cenach bieżących 1 189,1 mld zł w eksporcie oraz 1 184,8 mld zł w imporcie.
Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 4,3 mld zł, w analogicznym okresie
2020 r. wyniosło 45,2 mld zł. Rok do roku eksport wzrósł o 22,5%, a import o 28,0%.
Więcej w publikacji: Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów
w okresie styczeń-listopad 2021 roku.
▪ Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (bez wypłat
nagród z zysku) w grudniu 2021 r. wyniosło 6 644,28 zł. Przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2021 r.
wyniosło 5 888,80 zł. Obwieszczenie.
▪ W grudniu 2021 r. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 16,7% r/r,
natomiast w porównaniu z listopadem 2021 r. spadła o 2,9%. W okresie styczeń –
grudzień 2021 r. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 14,9% r/r.
▪ Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w grudniu 2021 r.
były o 0,8% wyższe niż w listopadzie 2021 r. Największy wzrost cen zaobserwowano
w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną
i gorącą wodę – o 5,4%. Podniesiono także ceny w sekcji przetwórstwo przemysłowe
o 0,2%, w tym najbardziej w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 3,0%).
Źródło: GUS, GUS, GUS, GUS, 21.01.2022, stat.gov.pl, 14-21.01.2022

Goldman Sachs: tarcza antyinflacyjna pozwoli zbić inflację o 3,0-3,5 p.p.
Działania opisane w Tarczach Antyinflacyjnych pozwą obniżyć inflację o 3,0-3,5 p.p.,
lecz spowoduje jej większą zmienność – oceniają autorzy opublikowanego 14 stycznia
raportu Goldman Sachs i prognozują, że wysoka inflacja będzie nam towarzyszyć także
w 2023 r.
Źródło: pb.pl, 300gospodarka.pl, businessinsider, 14.01.2022

Polska pośrednikiem w handlu odzieżą między Azją a Europą Zachodnią
Z najnowszego raportu PKO BP Branża Odzieżowa. Pozycja międzynarodowa polskich
producentów w obliczu kryzysu wywołanego przez pandemię COVID-19 wynika, że
w 2020 r. Polska była 11. największym eksporterem odzieży – z udziałem w światowym
eksporcie na poziomie 2,1% i 9. największym importerem odzieży – z udziałem 2,7%.
Sprzedaż odzieży w naszym kraju zmalała o 10,4%, ale import zwiększył się aż o 20%.
Na innych dużych rynkach spadkowi sprzedaży towarzyszył spadek importu. Polskie
firmy weszły do łańcuchów dostaw jako pośrednicy pomiędzy dostawcami z Azji
i odbiorcami z Europy Zachodniej i prawdopodobnie w 2021 r. utrzymały pozycję
pośrednika w handlu odzieżą pomiędzy Wschodem a Zachodem.
Źródło: pkobp.pl/centrum_analiz; pb.pl, bankier.pl, 16.01.2022
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Jaki wpływ będzie miała umowa RCEP na polskich przedsiębiorców?
1 stycznia 2022 r. weszło w życie Regionalne Wszechstronne Partnerstwo Ekonomiczne
(RCEP) – największa globalna umowa handlowa. Obejmuje państwa zamieszkałe przez
trzecią część ludzkości. Ich gospodarki według danych z 2019 r. odpowiadają za 29% PKB
i 28% światowego handlu. W państwach RCEP powstaje połowa globalnej produkcji
przemysłowej, w tym połowa aut na świecie i aż 70% elektroniki. Umowa obowiązuje już
w: Australii, Brunei, Chinach, Japonii, Kambodży, Laosie, Nowej Zelandii, Tajlandii,
Singapurze i Wietnamie. Pięć państw – Filipiny, Indonezja, Korea Południowa, Malezja
i Mjanma (dawna Birma) – podpisały porozumienie w 2020 r., ale nie ratyfikowały
jeszcze dokumentów. Unia Europejska nie przystąpi do układu. Należy oczekiwać,
że w konsekwencji obniży się konkurencyjność na rynkach regionu wielu dóbr i usług
wyprodukowanych w UE, w tym w Polsce. Słychać już jednak głosy, że jeśli
przedsiębiorstwa dobrze wykorzystają szanse, umowa mimo wszystko przyniesie
Europie 13 mld dolarów rocznie. Stać się tak może dzięki skumulowanemu efektowi
RCEP i umów handlowych zawartych przez Unię z krajami regionu, a więc FTA z Japonią,
Koreą, Wietnamem i Singapurem. Europejskie firmy, które zainwestowały już
w produkcję w którymś z tych czterech państw, mogą konkurować w całym bloku tak jak
inne podmioty tam działające.
Źródło: rp.pl, 16.01.2022

Nowy koncept sprzedażowy samochodów. Używane auta premium
W Warszawie otwarto pierwszy w Polsce Inchcape Park, nowy koncept biznesowy
łączący multibrandowy salon aut używanych premium oraz nowoczesną szybką
i wysokiej jakości obsługę serwisową. W obiekcie działają autoryzowane serwisy
czterech marek: BMW i Mini oraz Jaguara i Land Rovera. Wszystkie procesy – od
umawiania wizyty, przez konsultacje, zlecenia serwisowe, po płatności – mogą się
odbywać zdalnie, za pośrednictwem aplikacji. Przedsięwzięcie ma szanse na sukces –
jak wynika z grudniowych badań firmy Deloitte, w Polsce co piąty badany planuje zakup
samochodu, ale tylko 45% myśli o nowym aucie.
Źródło: rp.pl, 19.01.2022

Zasoby ludzkie i kompetencje przedsiębiorstw
Wskaźnik zatrudnienia w krajach UE – Polska liderem wzrostów
O 2,4 p.p. poprawił się wskaźnik zatrudnienia w naszym kraju w okresie kryzysu
wywołanego pandemią. To najwyższa dynamika spośród wszystkich unijnych rynków –
wynika z najnowszych danych Eurostatu. W rankingu, tuż za Polską, znalazły się
Niderlandy (wzrost o 2,3 p.p.) i Słowacja (2 p.p.). W III kw. 2021 r. bezrobocie w UE
wróciło do poziomu sprzed kryzysu. Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat
wynosił w UE 73,5% (wzrost o 0,7 p.p.). Najwyższy wskaźnik zatrudnienia odnotowano
w Niderlandach (83%). Polska z wynikiem 76% znalazła się powyżej średniej europejskiej.
Źródło: rp.pl, 19.01.2022
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Praca zdalna – już nie benefit, jeszcze nie codzienność
Organizacja zdalnej pracy wymaga od kadry zarządzającej i pracowników specyficznych
kompetencji zarówno twardych jak i miękkich – wynika z raportu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości pt. Aspekty pracy zdalnej z perspektywy pracownika,
pracodawcy i gospodarki. Nagłe przejście na pracę zdalną, spowodowane
nieprzewidzianym lockdownem, ujawniło w wielu organizacjach luki technologiczne
i braki w kompetencjach i umiejętnościach pracowników, w tym m.in.: nieumiejętność
adaptacji do zmian, brak odporności psychicznej, nieumiejętność samoorganizacji pracy,
brak kompetencji do zdalnego zarzadząnia zespołem oraz braki w umiejętnościach
informatycznych. Niemniej praca zdalna ma wiele zalet i wielu zwolenników, i wszystko
wskazuje, że już z nami pozostanie. Widać jednak potrzebę zmian w prawodawstwie,
które pomogą rozstrzygać nowe problemy na linii pracodawca – pracownik. Autorzy
raportu zwracają również uwagę, że warto przyglądać się pracy zdalnej nie tylko
w kontekście przedsiębiorczości i rynku pracy – ma ona bowiem wpływ na wiele
obszarów naszego życia, choć za mało jeszcze mamy materiału, aby ferować wyroki co
do kierunku i siły jej oddziaływania na życie społeczne i środowisko.
Źródło: PARP, 20.01.2022

Deficyt programistów uderza w cyfryzację. Kto jest na topie?
W tym roku w cenie będą eksperci, którzy pozwolą firmom dotrzymać kroku globalnej
transformacji cyfrowej oraz dopasować model funkcjonowania do nowych oczekiwań
konsumentów. Jak wynika z badań Hays Poland, biznes będzie szukać głównie
specjalistów w dziedzinie technologii (tak deklaruje 40% firm), sprzedaży (30%)
i finansów (26%). W Polsce deficyt pracowników na rynku IT wynosi 50 tys. osób, a co
trzecia firma w Polsce ma problem z zatrudnieniem programistów. Eksperci zauważają,
że branża jeszcze długo będzie cierpieć na niedostatek pracowników. U nas specjaliści IT
stanowią 3,5% wszystkich zatrudnionych pracowników. W krajach np. Skandynawii
i Beneluksu ten odsetek sięga 5–7%. Antidotum na rosnące zapotrzebowanie
na programistów mają być absolwenci szkół i kursów programowania, których na
polskim rynku działa kilkanaście. Brakuje oficjalnych danych pokazujących wielkość tego
rynku, ale analizując liczby podawane przez szkoły, możemy założyć, że rocznie na rynek
trafia do 15 tys. osób przygotowanych do pracy w roli juniora. Według GUS w 2019 r.
progi uczelni wyższych miało opuścić 13,5 tys. absolwentów technologii
teleinformacyjnych, jednak – w związku z niżem demograficznym – od 2011 r. rokrocznie
notowany jest spadek liczby studentów w Polsce.
Źródło: cyfrowa.rp.pl, 18.01.2022
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Inwestycje
Powstanie nowa fabryka wytwarzająca chemię do produkcji
akumulatorów samochodowych
Agencja Rozwoju Przemysłu wydała setną decyzję o wsparciu na prowadzenie
działalności gospodarczej w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK
WISŁOSAN. Dzięki niej koreańska firma Enchem Poland wybuduje w Kobierzycach
na Dolnym Śląsku nową fabrykę i instalację do produkcji roztworów elektrolitycznych
wykorzystywanych w akumulatorach samochodowych. Koreański koncern przeznacza
na realizację projektu 240 mln zł.
Źródło: gov.pl, 19.01.2022

Zrównoważony rozwój
Samorządy kołem zamachowym w procesie transformacji energetycznej
Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ–PIB) opublikował
pracę zatytułowaną „Polska net-zero 2050. Podręcznik transformacji energetycznej dla
samorządów”. To druga część szerszej publikacji (pierwsza ukazała się w lipcu 2021 r.
pt. „Polska net-zero 2050. Mapa drogowa osiągnięcia wspólnotowych celów polityki
klimatycznej dla Polski do 2050 r.”). Raport nie pozostawia złudzeń: bez lokalnych,
wytężonych działań osiągnięcie neutralności klimatycznej w Polsce do 2050 r. pozostanie
scenariuszem niemożliwym do zrealizowania.
Źródło: teraz-srodowisko.pl, 19.01.2022

KE: zrównoważony rozwój elementem unijnych systemów kształcenia
14 stycznia KE opublikowała wniosek dotyczący zaleceń Rady w sprawie uczenia się na
rzecz zrównoważenia środowiskowego, mający na celu wsparcie instytucji i organizacji
działających w państwach członkowskich w zapewnianiu osobom uczącym się wiedzy
i umiejętności związanych ze zrównoważeniem środowiskowym, zmianą klimatu
i ochroną środowiska. Opublikowane przez Wspólne Centrum Badawcze nowe
europejskie ramy kompetencji w zakresie zrównoważonego rozwoju (także dostępne
od 14 stycznia br.) określają kompetencje konieczne dla zielonej transformacji.
Źródło: ec.europa.eu, 14.01.2022

W ciągu roku do ludzkiego organizmu trafia 121 tys. mikrodrobin plastiku
Raport “The Truth Behind Trash. The scale and impact of the international trade in
plastic waste” (“Prawda ukryta za odpadami. Skala i wpływ międzynarodowego handlu
odpadami z tworzyw sztucznych”), opublikowany przez organizację pozarządową
Environmental Investigation Agency (EIA), wskazuje, że zanieczyszczenie plastikiem jest
nieomal tak groźne jak globalne ocieplenie. Dotychczas ludzkość wyprodukowała go
ok. 10 mld ton, z czego tylko 9% zostało poddane recyklingowi. Na platformie Google
Arts & Culture pojawił się projekt zatytułowany “Plastic air”, którego celem jest
zilustrowanie problemu obecności mikroplastiku w powietrzu.

