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Polska i niemiecka gospodarka tworzą sieci na TARGACH W
HANOWERZE
Automatyzacja przemysłowa, energia i IT – takie
tematy prezentowała Polska będąca krajem
partnerskim na TARGACH W HANOWERZE od
24 do 28 kwietnia 2017 r. Około 150 polskich
przedsiębiorstw zaprezentowało siebie i swoją
pracę na wiodących targach przemysłowych. Na
targach reprezentowane były również regiony
Partnerstwa Odry. Podczas wspólnych odwiedzin
stoisk targowych Albrecht Gerber, minister
gospodarki kraju związkowego Brandenburgii, i
Henner Bunde, sekretarz stanu Administracji
Senackiej ds. Gospodarki, Energii i Zakładów
Miejskich, odwiedzili między innymi polskie
wspólne stoisko.
Obaj politycy przeprowadzili na nim rozmowy z
przedsiębiorcami sąsiedniego kraju. Minister
Gerber i sekretarz stanu Bunde spotkali się na
przedsiębiorcami na targach w Hanowerze
przykład z przedstawicielami firmy Solaris Bus &
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Coach GmbH. Polski producent tramwajów i
autobusów jest wiodącym na polskim rynku
przedsiębiorstwem, a od 2011 produkuje autobusy miejskie z napędem elektrycznym. Jego
elektrobusami zachwycał się też kraj związkowy Berlin. W ramach jazdy testowej cztery elektrobusy
Solaris przewożą podróżnych na linii 204 z Ogrodu Zoologicznego do Südkreuz. Bunde pytał podczas
rozmowy między innymi o dalsze plany zakładu w zakresie elektromobilności.
Albrecht Gerber i Henner Bunde podczas rozmowy z

Polsko-niemiecki networking podczas wspólnego przyjęcia krajów
Obecność przedsiębiorstw z regionów Partnerstwa Odry na targach w Hanowerze wyraźnie pokazała,
jaki potencjał istnieje we współpracy między Polską a Niemcami. Aby wykorzystać okazję spotkania,
Berlin i Brandenburgia zorganizowała wieczorem wspólne przyjęcie krajów regionu stołecznego.
Zainteresowanie było duże. Około 250 przedsiębiorców i wystawców z Berlina, Brandenburgii i Polski
przybyło na przyjęcie „Region stołeczny spotyka Polskę”, aby dokonać wymiany i stworzyć kooperacje
networkingowe. Powitalne słowa skierował do gości również polski wiceminister gospodarki Tadeusz
Kościński.
Podczas swojego powitalnego przemówienia minister Gerber chwalił wieloraką kooperację między
przedsiębiorstwami z Polski i regionu stołecznego Niemiec. Ponad 350 przedsiębiorstw z Brandenburgii
już dziś utrzymuje stałe relacje biznesowe z polskimi firmami. “Polska jest dla Brandenburgii
najważniejszym partnerem gospodarczym w UE. Również Brandenburgia czerpie ogromne korzyści z
silnego wzrostu polskiej gospodarki, jaki zanotowano w ubiegłych latach”, powiedział minister. Podczas
zaplanowanej na czerwiec tego roku podróży do Polski minister Gerber chce się zaangażować w dalsze
poszerzanie stosunków i współpracy również w dziedzinach innowacyjnych.
Sekretarz stanu Bunde podkreślił w swoim przemówieniu, że dla gospodarki zagranicznej Berlina Polska
jest drugim najważniejszym na świecie rynkiem. Nie tylko ze względu na dynamiczny wzrost
gospodarczy w regionach, ale również z uwagi na szanse kooperacji kraj ten znajduje się w „centrum
polityki gospodarki zagranicznej Berlina”. Sytuacja wyjściowa jest dobra, gdyż w ostatnich latach
networkingi branżowe regionu stołecznego zainicjowały polsko-niemiecką współpracę w zakresie

różnych projektów networkingowych, takich jak LOOKOUT, czy PHOENIX, które otrzymały
dofinansowanie ze środków Administracji Senackiej ds. Gospodarki i UE. Przyszłe kooperacje można
zatem tworzyć na bazie tychże projektów i ich doświadczenia w zakresie współpracy.
Potencjał współpracy polsko-niemieckiej jest duży, ponieważ Polska chce kontynuować swój sukces
gospodarczy. W ramach prowadzonej polityki gospodarczej planowane jest przeprowadzenie procesu
reindustrializacji, udzielenie wsparcia przedsiębiorstwom innowacyjnym i zdobywanie zagranicznych
rynków. Oprócz zielonych technologii Polska zajmuje się również innymi przyszłościowymi tematami. W
przyszłości kraj chce zainwestować więcej środków w badania naukowe, na przykład poświęcone
cyfryzacji procesów produkcyjnych. Jest to zatem przykład tematyki, która jest ważna również dla kraju
związkowego Berlina i Partnerstwa Odry. W sumie widać było, „jakie duże wspólne części i
podobieństwa łączą regiony zachodniej części Polski i wschodniej części Niemiec”, podkreślił sekretarz
stanu Bunde.
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