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E U R O PA
W DOBIE
PA N D E M I I

Po pół roku od ogłoszenia pandemii w Polsce nasuwają się różne wnioski ekonomiczne, gospodarcze i biznesowe.
Wiele branż zostało mocno dotkniętych skutkami decyzji wydawanych odgórnie. Branża eventowa, hotelarska czy
gastronomiczna zostały z dnia na dzień pozbawione możliwości funkcjonowania. Okazuje się, że branża transportowa, o którą wszyscy się baliśmy poradziła sobie zaskakująco dobrze. Te sześć miesięcy zmieniło nasze podejście do
biznesu oraz zweryfikowało jakość prowadzonej działalności. Finanse uzyskane z różnych źródeł pomocy rządowej
zostały wykorzystane przez przedsiębiorców na różne cele, związane z utrzymaniem się na rynku. Jedni otrzymali
więcej, inni mniej, a jeszcze inni nie skorzystali wcale np. z powodów technologicznych – serwery instytucji rządowych
bywały mocno przeciążone.

Wrzesień obfitował w wyjątkowe wydarzenie jakim było Forum Ekonomiczne 2020, które w tym roku zorganizowane
zostało w Karpaczu. Podczas trzech dni dyskutowano o bieżących problemach gospodarczych, ekonomicznych i politycznych. Rozmawiano o przyszłości Polski i Europy oraz kierunkach rozwoju gospodarczego.
Przyszło nam żyć w ciekawych czasach, jak mówi znane przysłowie.

Drogi Czytelniku, Droga Czytelniczko życzę Ci:
•

odwagi w życiu, bo dzięki niej osiągniesz swoje kolejne cele,

•

determinacji, bo ona pozwoli Ci wytrwale kroczyć po wyznaczonej drodze,

•

cierpliwości, bez której nie powstanie żadna rzecz, o której właśnie myślisz,

•

rzetelnego źródła wiedzy, która wesprze Cię wtedy, kiedy będziesz tego potrzebował/a, ale to już masz! Właśnie trzymasz
je w swoich dłoniach.

Dobrej i owocnej lektury
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