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Polska–Indie

Po raz piąty zebrała się Polsko-Indyjska
Wspólna Komisja ds. Współpracy Gospodarczej. – Indie są trzecim co do wielkości
producentem węgla na świecie. Polska konsekwentnie restrukturyzuje i modernizuje
sektor górniczy. To tworzy przestrzeń do rozwoju gospodarczej współpracy między naszymi krajami – powiedział wiceminister energii
Grzegorz Tobiszowski podczas piątego posiedzenia wspólnej komisji. Wydarzenie odbyło się 27 listopada 2017 roku w New Delhi.
W spotkaniu wzięli również udział wiceminister rozwoju Witold Słowik oraz sekretarz
stanu ministerstwa handlu i przemysłu Indii
Ramesh Abhishek.

Podczas spotkania wiceminister Tobiszowski podkreślił, że w ciągu ostatnich dwóch
lat przeprowadzany proces restrukturyzacji
górnictwa doprowadził do stabilizacji tego
sektora w gospodarce. – Górnictwo stanowi
fundament polskiej energetyki i jest ważnym
elementem gospodarki naszego kraju. Nasze spółki górnicze zaczynają się rozwijać
i poprawiają wyniki finansowe, a inwestorzy
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dostrzegają, że sektor górniczy ma przed
sobą perspektywy rozwoju. To tworzy także
nowe przestrzenie do zacieśnienia międzynarodowej współpracy gospodarczej – mówił
Tobiszowski.
W trakcie posiedzenia przedstawiciele
obydwu krajów podpisali protokół, w którym
strony potwierdziły m.in. możliwości dalszego rozwoju współpracy w branży urządzeń
górniczych i wydobywczych. – Z punktu widzenia Polski to perspektywiczny i atrakcyjny
obszar do zacieśnienia relacji dwustronnych.
Nasze firmy mają doświadczenie we współpracy z partnerami zza granicy, a nasz kraj
ma potencjał do tego, aby odgrywać w tym
sektorze znaczącą rolę – powiedział wiceminister Tobiszowski.
W porozumieniu strona indyjska podkreśliła także potencjał transferu czystych
technologii węglowych z Polski i współpracy
z polskimi ośrodkami naukowymi. Sekretarz
stanu w ME potwierdził, że Polska może zaoferować wsparcie w projektowaniu, badaniu
i wykonywaniu prac górniczych przez wyższe
uczelnie techniczne oraz instytuty górnicze.

MINISTERSTWO ENERGII

Rozwijamy współpracę
w dziedzinie górnictwa

Po raz piąty zebrała się Polsko-Indyjska Wspólna Komisja ds. Współpracy Gospodarczej
Jako przykład podał, że AGH nawiązała bliskie
stosunki z Coal India Ltd. oraz rozpoczęła
szkolenia dla inżynierów górnictwa z Indii.
– Wokół sektora górnictwa w Polsce skupia
się potencjał naukowy, który może odegrać
znaczącą rolę w zacieśnianiu międzynarodowej współpracy gospodarczej. Nasze ośrodki
naukowe są otwarte na współpracę ze sprawdzonymi partnerami z innych krajów – mówił
Tobiszowski.

Wiceszef Ministerstwa Energii podkreślił
także rolę konsekwentnej i stałej współpracy bilateralnej obydwu krajów dla rozwoju
relacji gospodarczych. – Spotkania takie jak
to dzisiejsze tworzą stabilny fundament dla
współpracy przedsiębiorców, uczelni i firm
z obydwu krajów – zaznaczył wiceminister
Grzegorz Tobiszowski.
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