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Oportunități de afaceri România-Belarus
Excelența Sa Andrei Grinkevich, Ambasadorul Republicii Belarus în România a fost,
astăzi, oaspetele Iașului unde participat la o întâlnire comună cu șefii județului, reprezentanți
ai mediului de afaceri și din educație.
Domeniul medical, farmaceutic, tehnic sau energetic sunt câteva dintre posibilitățile de
colaborare între cele două țări. Ambasadorului Republicii Belarus a propus înființarea de
firme cu capital mixt pentru a putea începe producția comună în diverse sectoare de
activitate.
“La finalul lunii octombrie vom organiza un forum de afaceri la București unde va fi
prezentă o delegație numeroasă din Belarus. Ne-am bucura ca și companiile din Iași să
participe la acest eveniment pentru a putea stabili contacte. Belarus este membru cu drepturi
depline al Uniunii Euroasiatice iar orice parteneriat pe care îl vom încheia cu firme din
România vă va ajuta și pe dumneavoatră să intrați pe piețe care pănă acum v-au fost
inaccesibile” a precizat Andrei Grinkevich, Ambasadorul Republicii Belarus
Republica Belarus asigură 11% din producția mondială de tractoare și o treime din
necesarul pe piața utilajelor de transport greu.
“Îmi doresc ca județul Iași să aibă cât mai multe legături externe, iar astfel de vizite
sunt începutul unor colaborări pe care ne dorim să le dezvoltăm în perioada următoare. Am
discutat cu Excelența Sa Andrei Grinkevich despre domeniile în care putem lega parteneriate
cu regiuni din țara pe care o reprezintă. Agricultura, industria construcțiilor de mașini și cea
de prelucrare a lemnului sunt sectoare puternic dezvoltate în Republica Belarus iar
colaborările în aceste domenii pot aduce beneficii economice importante pentru județul
nostru”, a precizat Victor Chirilă, vicepreședintele Consilului Județean Iași
De la finalul anului 2004 și până în luna august 2012, Excelența Sa Andrei Grinkevich
a ocupat, concomitent, funcțiile de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii
Belarus în Regatul Suediei, Regatul Danemarcei dar și în Regatul Norvegiei. Din anul 2010 a
fost șef al Departamentului Asia, Australia și Oceania din cadrul Ministerului Afacerilor
Externe al Republicii Belarus, iar din noiembrie 2016 este Ambasador Extraordinar și
Plenipotențiar al Republicii Belarus în România.
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