Геаграфiя дзелавога супрацоўнiцтва: Польшча

«НАМ
ПЕРАКЛАДЧЫКI
НЕ ПАТРЭБНЫЯ!»

Архітэктура. Будаўніцтва. Рамонт.

У

ПОЛЬСКIМ прыгранiчным горадзе
Бяла-Падляска адбылася сустрэча
беларускiх прадпрымальнiкаў — кiраўнiкоў
i вядучых спецыялiстаў прадпрыемстваў
малога i сярэдняга бiзнэсу будаўнiчага
профiлю — з членамi Бяла-Падляскай
гаспадарчай палаты.

— Для нас вельмi важна развiваць паспяховае супрацоўнiцтва з Беларуссю, — сказаў, звяртаючыся да ўдзельнiкаў
гэтай дзелавой сустрэчы, Стараста Бяльскi Тадэвуш Лазоўскi. — I многiя фiрмы ў нас ужо актыўна ўзаемадзейнiчаюць з

Лес. Дрэваапрацоўка. Мэбля.

Стараста Бяльскi Тадэвуш ЛАЗОЎСКI звяртаецца да беларускiх i польскiх прадпрымальнiкаў, адкрываючы дзелавую
падкрэслiў Консул Рэспублiкi Беларусь у
сустрэчу ў Бяла-Падлясцы.
Бяла-Падлясцы Уладзiмiр Ананiч. — Толькi летась новыя дагаворы аб супрацоўнiцтве
беларускiмi дзелавымi партнёрамi. Адбываецца гэта на фоне
падпiсалi, у прыватнасцi, гарады Люблiн i Брэст,
iнтэнсiўнага развiцця эканомiк як у Польшчы, так i ў Беларусi.
польская фiрма «Гiдрол» i беларускi восьмы
Мы жывём на мяжы, таму актыўней, чым з iншымi беларускiмi
трэст. Гэта сведчыць аб тым, што нават наяўны
рэгiёнамi, супрацоўнiчаем з
вiзавы рэжым не з'яўляецца перашкодай для
Тара.Упакоўка.
Брэстам. Цяпер чакаем падбiзнэсменаў. Але для нас таксама вельмi важпiсання польска-беларускага
Этыкетка.
на, каб у гэтым рэгiёне як мага хутчэй запрапагаднення аб прыгранiчным
цавала прыгранiчнае перамяшчэнне без вiзаў.
перамяшчэннi, якое павiнна
Гэта толькi ўзбагацiць кантак ты беларускiх i
адкрыць новыя магчымасцi
поль скiх прад пры маль нi каў но вы мi фор ма мi
як у развiццi ўзаемнага ту- ўзаемадзеяння.
рызму, так i ў iншых кiрунках
Нагадаем, што ў ходзе нядаўняга вiзiту ў Беузаемадзеяння. Нас аб'яд- ларусь намеснiка старшынi Савета Мiнiстраў Польшчы, мiноўвае не толькi Белавеж- нiстра эканомiкi Вальдэмара Паўляка было заяўлена, што
ская пушча, але i агульная Беларусь i Польшча ў найблiжэйшы час падпiшуць дагавор
культура, гiсторыя. Гэта ж аб правiлах прыгранiчнага перамяшчэння. Гэты дакумент
факт: нам не патрэбныя пе- створыць базу для паляпшэння адносiнаў памiж грамадзяракладчыкi! Я перакананы, намi дзвюх краiн. На думку польскага боку, прасоўваць i разшто, нягледзячы на любыя вiваць кантакты Беларусi i Польшчы трэба на ўсiх узроўнях
крызiсы, памiж нашымi кра- — як памiж буйнымi кампанiямi, так i памiж малымi i сярэдiнамi аб'ём супрацоўнiцтва нiмi прадпрыемствамi. З беларускага боку была выказана
будзе толькi нарастаць. А зацiкаўленасць у пашырэннi двухбаковага супрацоўнiцтва
будзе добры гандаль — бу- з Польшчай ва ўсiх сферах, што i было зафiксавана ў дакудзем i жыць добра!
ментах другога пасяджэння сумеснай беларуска-польскай
— У апошнiя гады кантакты ў бiзнэсе i эканомiцы памiж камiсii па эканамiчным супрацоўнiцтве, якое праходзiла нядзелавымi людзьмi нашых краiн значна актывiзавалiся, — даўна ў Мiнску.

За адзiнаццаць месяцаў мiнулага года тавараабарот
памiж дзвюма краiнамi пад уплывам фiнансава-эканамiчнага крызiсу скарацiўся практычна ўдвая i склаў 1 мiльярд
435 мiльёнаў долараў. I цяпер бакi маюць намер прыкласцi
максiмум намаганняў, каб выправiць гэту сiтуацыю. Сярод
перспектыўных сфераў беларуска-польскага дзелавога супрацоўнiцтва сёння вызначаюцца праекты ў энергетыцы (будаўнiцтва электрастанцыi ў Зэльве), нафтагазавай сферы, у
хiмiчнай прамысловасцi, чыгуначных перавозках, сельскай
гаспадарцы, а таксама магчымасцi прымянення польскага
вопыту ў сферы прыватызацыi ў Беларусi i па выкарыстаннi
бурага вугалю ў iнтарэсах беларускай энергетыкi.
Барыс ЗАЛЕСКI.
Бяла-Падляска — Мiнск.

