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Brexit?
Biznes trwa dalej

W dzisiejszym newsletterze:
Brexit? Biznes trwa dalej :)
USA - nowe możliwości

Nowy rok rozpoczynamy od powstania bardziej stabilnego, nowego
rządu w Wielkiej Brytanii. Wydaje się, że manifest konserwatywny stanowił
lepszy pakiet polityk dla naszych klientów i partnerów biznesowych, z
wyjątkiem stanowiska w sprawie Brexitu. Wygląda na to, że debata na temat
wyniku referendum dobiegła końca, a nacisk zostanie położony na przyszłe
stosunki handlowe z UE i USA.
Ostatnia kwartalna ankieta ekonomiczna brytyjskich izb handlowych (BCC)
z 2019 r., która objęła około 6500 brytyjskich firm, wykazała stagnację
gospodarczą i powody do niepokoju na początku 2020 r. Sondaż listopadowy
pokazuje, że firmy znajdują się pod presją z powodu długoterminowej
niepewności, globalnego spowolnienia gospodarczego i rosnących kosztów
prowadzenia działalności gospodarczej.
Ich prognoza wzrostu gospodarczego w ostatnich miesiącach 2019 r.
wyniosła 0,2%, w porównaniu z 0,3% w trzecim kwartale.
Adam Marshall, dyrektor generalny BCC, powiedział: „Koniec impasu
politycznego w Wielkiej Brytanii. Westminster musi także podjąć
działania mające na celu odnowienie zaufania biznesu i walkę z
przedłużającą się stagnacją, która wpływa tak bardzo na gospodarkę
kraju. Jeśli ministrowie podejmą działania w celu obniżenia kosztów
początkowych, posuną naprzód kluczowe projekty infrastrukturalne i pomogą
firmom w szkoleniu, zostaną nagrodzeni wzrostem inwestycji.
CIPS UK Construction Total Activity Index sugeruje, że stan sektora
budowlanego może poprawić się w nadchodzących miesiącach, po
gwałtownym spadku aktywności w grudniu. Firmy budowlane odnotowały
wyraźne zmniejszenie wartości nowych zamówień w grudniu. Zmniejszenie
nowych zamówień doprowadziło do spadku popytu na produkty i materiały
budowlane pod koniec 2019 r.
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W przeciwieństwie do stonowanych trendów produkcyjnych odnotowanych
w grudniu firmy budowlane wykazały optymizm w stosunku do perspektyw
biznesowych na następny rok.
Tim Moore, zastępca dyrektora ds. Ekonomicznych w IHS Markit,
skomentował: „Grudniowe dane sugerują, że brytyjski sektor budowlany
utykał przez ostatni kwartał 2019 r., a produkcja spadła we wszystkich trzech
głównych kategoriach prac. Inżynieria lądowa odnotowała największy spadek
od ponad dziesięciu lat i pozostała najsłabszym obszarem prac budowlanych.
Koniec roku 2019 zapewnił nowy, pewny siebie rząd wzmocniony ogromną
większością głosów, a przemówienie Królowej w zeszłym miesiącu dało
nadzieję w postaci wielkich planów inwestycji infrastrukturalnych,
dewolucji angielskiej, miliona nowych domów w następnej kadencji
parlamentu oraz znacznych inwestycji w badania i rozwój.
Rok 2020 zaczyna się z poczuciem ostrożnego optymizmu.
Według szacunków w Wielkiej Brytanii funkcjonuje około 50 tys. polskich
firm. Wielka Brytania to przede wszystkim platforma dla polskich firm do
szerszej ekspansji globalnej.
DIT donosi o istotnych inwestycjach polskich firm w Wielkiej Brytanii z
ostatnich miesięcy:
debiut marki Reserved ze sklepem na słynnej londyńskiej ulicy
handlowej Oxford Street,
ekspansję producenta szyb zespolonych Press Glass spod
Częstochowy, który kupił kilka fabryk w Wielkiej Brytanii,
przejęcie brytyjskiego producenta kabli podmorskich JDR Cable
Systems przez myślenicką Tele-Fonikę Kable
prace nad wybudowaniem przez polską firmę Polcom najwyższego na
świecie, 47-piętrowego hotelu modułowego Marriott Residence Inn,
który powstanie w londyńskiej dzielnicy finansowej Canary Wharf

Planujesz rozwijać działalność na terenie Wielkiej Brytanii?
Szukasz rzetelnej pomocy?
Planujesz rejestrację firmy w Wielkiej Brytanii i potrzebujesz konsultacji?
Współpracując ściśle z Departamentem Handlu Międzynarodowego (DIT)
i partnerami władz lokalnych, polskie firmy mogą liczyć na wsparcie,
które obejmuje dostęp do badań, porad i pomocy w zakresie rozwoju,
a także dofinansowania oraz ulg podatkowych.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt i zapraszamy do współpracy.
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World Trade Center - Miami
JE Ambasador RP w USA
Piotr Wilczek
oraz
PawełGębski
- radca / szef Sekcji Gospodarczej Ambasady RP
zapraszają na spotkanie

rejestracja

piątek, 24 stycznia

Dołącz do nas, aby porozmawiać o stosunkach między USA a polskimi
możliwościami gospodarczymi w Polsce.
USA i Polska cieszą się ponad stuletnią historią partnerstwa i przyjaźni.
Ostatnie wydarzenia, takie jak wdrażanie wspólnych programów
wojskowych, bezwizowe podróże między Polską a Stanami
Zjednoczonymi, rosnąca obecność geopolityczna Polski w sprawach
europejskich, a także Polska, która stała się bramą do Europy Środkowej,
stwarza Miami i Florydzie wyjątkowe możliwości ekspansji handlu i nowe
powiązania biznesowe.

"Doing Business with Poland"
Biuro Godpodarcze i Rozwoju Przedsiębiorczości hrabstwa Broward, Floryda
zaprasza na spotkanie

czwartek, 23 stycznia

Odkryj możliwości inwestycyjne i eksportu do Polski
Zaawansowana produkcja
Maszyny i urządzenia rolnicze
Sektor rolny
Technologia
Przemysł obronny
Produkty ekologiczne
Infrastruktura i transport
Technologie środowiskowe
Produkty konsumenckie
Edukacja

rejestracja

pokaż się w
USA !

