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27. apríla sa konalo v Bratislave za účasti predsedov vlád Slovenskej Republiky a Bieloruska, Ekonomické fórum
SK - BY. Ako konštatovali prakticky všetci účastníci, rozsah vzájomnej spolupráce zďaleka nezodpovedá
možnostiam a potenciálu oboch ekonomík ako v bilaterálnom tak i multilaterálnom vzťahu.
Vzájomná výmena medzi SR a Bieloruskom za minulý rok predstavuje okolo 160 mil EUR.
Ako sú na tom naši severní susedia, ktorí majú samozrejme geograficky, ale i historicky ku svojmu východnému
susedovi bližšie?
V roku 2014 Bielorusko zaujalo 23. miesto spomedzi exportných trhov Poľska a 36. miesto spomedzi trhov
importných. Celková výmena predstavovala 3 mld USD; z toho export 2,15 mld (zníženie o 10,9% oproti roku
2013), import 852,9 mln USD (nárast o 9,5%). V roku 2015 pôsobilo z Poľska v Bielorusku 5110 exportných
firiem a 913 firiem importujúcich.
Podľa dostupných údajov predstavoval za rok 2015 vzájomný obrat medzi oboma krajinami 2,1 mld USD. Takýto
klesajúci trend zmenil až rok 2016. Rast začínajú opäť vykazovať aj priame poľské investície (predovšetkým v
prihraničných priemyselných zónach Brestu, Vitebska a Grodna).
Podľa Poľskej Národnej Banky v Bielorusku pôsobí nateraz vyše 400 firiem s účasťou poľského kapitálu (okolo 250
so spoluúčasťou; a približne 150 so 100% účasťou poľského kapitálu). V špeciálnych ekonomických zónach pôsobí
34 poľských spoločností.
Samozrejme takémuto neporovnateľnému pomeru SR/PL/BY predchádza premyslená, dlhodobá stratégia a práca
všetkých poľských vlád ako i zodpovedajúcich inštitúcií.
Bielorusko je od 2014 roku zaradené do štátneho systému finančnej podpory poľského exportu (napríklad to
umožňuje dofinancovanie nákladov spojených s certifikáciou výrobkov). Počas XX. Poľsko-bieloruského
hospodárskeho fóra
„Dobrosąsiedztwo 2016” v októbri minulého roka, bol vicepremiérmi Morawieckym a Rusem podpísané dokumenty
o založení Centra IPO (Initial Public Offering – prvá verejná ponuka), ďalej Porozumenia o spolupráci v oblastiach
ako alternatívna energetika, OŽP, bankovníctvo a sektor poisťovníctva, MSP, v turistike atď.
Chcem veriť, že minulotýždňový slovensko-bieloruský vládny impulz bude akcelerátorom rozvoja spolupráce i pre
slovenskú hospodársku scénu. Tak, či onak, môžeme sa od našich poľských partnerov vždy ešte niečo podučiť a
poprípade, v zmysluplných synergiách, aj využiť ich silnejšiu pozíciu na bieloruskom trhu. Slovensko-poľská
obchodná komora (www.spok.sk ) je pripravená byť nápomocná.
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