WPHI Dżakarta: Wizyta na Timorze
Wschodnim
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Widoczny postęp w rozwoju gospodarczym, szansa na szersze kontakty w Polską..
Visita oﬁcial do Primeiro Conselheiro Sr. Romuald Morawski
Chefe do Departamento de Promoção do Comércio e do Investimento da Embaixada da Polónia em Jacarta
"O Novo Plano de Desenvolvimento de Timor-Leste:
Um bom momento para expandir o comércio e investimento com a Polónia”
Dili, 7-8 de julho 2015
Biorąc pod uwagę uwarunkowania logistyczne Timoru Wschodniego oraz
zaplanowaną ilość spotkań, przygotowano do rozmówców stosowne materiały
informacyjne m.in. w języku portugalskim: 4ro stronnicowa informacje nt.
Polski - tytuł jw., wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Economia Polaca –
perspektywiczne sektory, w języku indonezyjskim własne opracowania: Polski
sektor spożywczy, mleko i przetwory, owoce-warzywa-soki, zboża i mąki, żywność
organiczna, mięso i jego przetwory, listę największych producentów żywności, jak
również w języku angielskim wydawnictwa MRiRW/ Poznaj dobra żywność oraz
Polskie Produkty regionalne i tradycyjne. Ponadto wydawnictwo MOS –Greenevo,
katalogi ﬁrm polskich w zakresie oczyszczalni wody, ścieków, gospodarki miejskiej, energetycznej, sektora
medycznego (wyposazenie szpitali, leki) oraz morskiego, w tym porty, jak również materiały dotyczące
uzyskania linii kredytowych w Polsce. Rozmówcom na szczeblu ministerialnym przekazano listy oferujące
możliwości efektywnej współpracy.
Przygotowano również pełną prezentacje w Power Point „The New Development Plan of Timor-Leste: A Good
Time to Expand Trade and Investment with Poland” , jak również oddzielną sektorową dot. polskiego przemysłu
stoczniowego i morskiego wraz z bazą teleadresową, która przekazano odnośnym instytucjom.
Zadaniem wytypowanych spotkań informacyjno-promocyjne oraz wizyt oﬁcjalnych, było przedstawianie
potencjału gospodarczego n/kraju, produkcji, technologii oraz możliwości handlowo –inwestycyjnych, dokonanie
stosownych prezentacji, wyjaśnień, zachęt do rozwijania kontaktów dwustronnych, również przekazanie
materiałów informacyjnych, uzyskania szerszej informacji nt. TW i planów rozwojowych, wizyty zrealizowano w
następującej kolejności z:
Ambassadorem Delegatury Komisji Unii Europejskiej w Dili, Asia Development Bank (ADB), Zarządem Lotnisk,
Zarządem Portu Dili, nowym po.komisarza od. 2.07.2015 oraz pracownikami Agencji Inwestycji, Secretary of
State for the Environment General Directorate of Environment, General Director for Public Work, General
Director for Water and Sanitation, General Director for Environment, National, Director for International
Environmental Aﬀair and Climate Change, International Environmental Aﬀair, National Director for Biodiversity
Protection, Chief Department of Business License, Chief Department of Promotion Marketing, znaczącymi
importerami art. zywnościowych, kosmetyków m.in. Pateo, Kmanek Agriculture, Timorganic (na bazie których
podjęto próby eksportu polskich art.żywnosciowych, chemii gospodarczej i innych via Lizbona), od 2014 w
sklepach Pateo wyeksponowna jest polska wódka “Wyborowa”. Również Prezesem UNAPE z grupa biznesu,
Konsulem Honorowym RP, Zarządem East Timor Trading.
Zatwierdzony w dniu 9 lipca 2015, przez Parlament TW zwiększony do wysokości 1,3 mld. USD budżet na rok
2016, obejmujący również zakupy i inwestycje krajowe, stwarza dobre pespektywy dla ﬁrm zagranicznych w tym
z Polski.
Stosownie do inicjatywy i zatwierdzonego przez Ministerstwo Gospodarki, Planu Promocji na rok 2015, w uznaniu
działalności na rzecz wparcia działań promocyjnych WPHI w Dżakarcie od 2010 roku, został przekazany
konsulowi honorowemu RP w Dili p. Sakib Awan, list gratulacyjny wraz z upominkiem. Dotychczas tego rodzaju

3
roczne wyróżnienie otrzymali KH w Medan, Bandungu i Surabaya oraz Prezes Polskiego Klubu Biznesu w
Dżakarcie.
Efektem spotkań, prezentacji i rozmów z Ministerstwami, Agencja Inwestycji oraz UNAPE było podjęcie
określonych dalszych działań mających za zadanie zwiększenia efektywności promocyjnej polskiej gospodarki,
współpracy z określonymi organizacjami i ﬁrmami podlegając dalszemu procedowaniu przez WPHI. W końcu
sierpniu br., na bazie podjętych działań, dokonana została wymiana oﬁcjalnych listów w zakresie współpracy i
promocji SMS’E między Izbą UNAPE (National Union of Small Enterprises) a Polską Agencją Rozwoju
Przedsiębiorczości, jest to pierwsze tego typu porozumienie w dwustronnych relacjach gospodarczych Timoru
Wschodniego i Polski. Aktualnie WPHI pilotuje procedowanie kolejnego porozumienia z Agencją Inwestycji TW .
W trakcie wizyty największe lokalne dzienniki prasowe „Timor Post” i „Dario” zamieściły informacje nt. oﬁcjalnej
wizyty Dowódcy Sił Obronnych Timoru Wschodniego, Gen. Lere Anan Timur, który na zaproszenie Ministra
Obrony RP przebywał w Polsce w dniach 28.06. – 05.07.2015r., delegacji towarzyszył Attaché Obrony w
Dżakarcie Płk T. Słomka. Artykuły zostały wykorzystane podczas spotkań, jako przykład efektywnej możliwości
współpracy i rozwoju wzajemnych kontaktów.
WPHI w Dżakarcie od 2010 roku, prowadzi aktywną promocje polskiego przemysłu zbrojeniowego podczas
kolejnych wizyt i spotkań na TW. W listopadzie 2014 r. delegacja Ministerstwa Obrony Timoru Wsch., złożyła
wizytę w narodowym pawilonie Polskiej Izby Producentów na Rzecz Obronności Kraju/WPHI, objetego programem
Ministra Gospodarki, w czasie targów INDODEFENCE w Dżakarcie.
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