
    
 

 

Szanowni Państwo, Spotkajmy się w Mińsku! 

 

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w XX JUBILEUSZOWYM POLSKO - BIAŁORUSKIM 

FORUM GOSPODARCZYM „DOBROSĄSIEDZTWO 2016”, które odbędzie się w Mińsku 

24 października 2016 roku pod hasłem: „Nowe otwarcie dla polsko-białoruskiej współpracy 

gospodarczej”. 

Tegoroczne Forum ma szczególny charakter oraz wyjątkowe znaczenie, ponieważ wpisuje się 

w 25-lecie niepodległości Białorusi oraz ćwierć wieku relacji polsko-białoruskich. Normalizacja i 

pozytywny klimat w dwustronnych relacjach politycznych przekładają się na nowe możliwości w 

rozwijaniu projektów biznesowych, intensyfikacji wymiany handlowej oraz przyciąganiu wzajemnych 

inwestycji. O tendencji tej świadczą twarde dane statystyczne – Polska jest obecnie trzecim 

partnerem handlowym Białorusi i dziewiątym inwestorem (pod względem skumulowanych 

bezpośrednich inwestycji zagranicznych). Korzystne warunki dla podejmowania nowych wyzwań w 

działalności gospodarczej potwierdzają także rezultaty rankingu Doing Business i statystyka KUKE, 

według której Białoruś należy do krajów najbezpieczniejszych biznesowo. 

Dla podkreślenia wagi nowej jakości w polsko-białoruskich relacjach gospodarczych, 

uroczystego otwarcia jubileuszowego Forum Dobrosąsiedztwo 2016 dokonają Wiceprezes Rady 

Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Pan Mateusz Morawiecki oraz Zastępca Premiera Republiki 

Białorusi Pan Michaił Iwanowicz Rusyj. Wydarzenie odbywać się będzie pod patronatem 

honorowym Ministerstwa Rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej. Udział w nim wezmą przedstawiciele 

polskiej i białoruskiej administracji rządowej i regionalnej, eksperci, przedstawiciele świata biznesu i 

mediów - łącznie ponad 250 osób z Polski i Białorusi.  

Mamy nadzieję, że atrakcyjne tematy poruszane podczas części plenarnej, trzech sesji 

tematycznych oraz spotkań B2B, pozwolą przybliżyć możliwości rozwijania przedsięwzięć 

biznesowych na białoruskim rynku, warunki realizacji i finansowania projektów inwestycyjnych, 

intensyfikacji współpracy w zakresie kapitału ludzkiego i innowacji oraz nowe perspektywy na polu 

współpracy międzyregionalnej z wykorzystaniem instrumentów międzynarodowych oraz nowych 

technologii. Efektem Forum będą nowe kontakty biznesowe oraz wypracowanie rekomendacji dla 

administracji rządowej i regionalnej obu państw mających na celu doskonalenie warunków 

gospodarczych dla dalszego rozwoju polsko-białoruskiego handlu i wzajemnych inwestycji. 

Udział w XX jubileuszowym Polsko-Białoruskim Forum Gospodarczym „Dobrosąsiedztwo 

2016” jest bezpłatny. Program i Formularz rejestracyjny oraz warunki organizacyjne znajdują się na 

stronie internetowej Polsko – Białoruskiej Izby Handlowo – Przemysłowej w Warszawie www.pbihp.pl  
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