Представників ліспрому зібрали в Ужгороді
" М І Ж Н А Р ОД Н І К О Н ТА К Т Н І Д Н І "

Ділова зустріч "Міжнародні контактні дні"
на лісопромислову тематику наразі є одним із
найпопулярніших, реалізованих Закарпатською
торгово-промисловою палатою проектів, який
щороку об’єднує вітчизняних і зарубіжних підприємців, фахівців галузі, економістів, учених,
менеджерів задля сприяння розвитку міжгалузевих, міжрегіональних зв’язків у лісопромисловому комплексі, демонстрації інвестиційного
потенціалу регіонів, обміну думками, отримання актуальної інформації про розвиток ринку
лісової та деревообробної продукції як усередині країни, так і на міжнародному рівні.
Традиційно поєднавши ділову та виставкову
програми, цьогорічний захід, що відбувся 27
березня в Ужгороді, привабив підприємців,
які працюють за багатьма напрямами лісового
комплексу, а також галузями економіки, технологічно пов’язаними з виробничим циклом
ліспрому, із Закарпаття, Київщини, Львівщини,
Рівненщини, Тернопільщини, Хмельниччини.
Мали що запропонувати своїм українським потенційним партнерам і представники галузевих об’єднань, фахівці лісопромислових фірм,
торгові представники компаній, які виробляють техніку і обладнання для лісової та деревопереробної промисловості, з Австрії, Білорусі,
Естонії, Словаччини, Угорщини. Іншими словами, бізнес-зустріч висвітлила більшість напрямів лісової галузі: від технологій, обладнання,
інструменту для деревообробної і меблевої
промисловості до устаткування, транспортного
й складського забезпечення, інвестиційних і
лізингових структур. До діалогу з лісівниками
долучилися представники будівельної, машинобудівної, гірничовидобувної промисловостей, сфери торгівлі та ін.
Учасників і гостей привітав віце-президент
ТПП України, голова Ради ТПП Карпатського

регіону, президент Закарпатської ТПП Отто
Ковчар. Він констатував, що зустріч проходить
у важкий для українців час. Україна дорогою
ціною заплатила за шанс стати незалежною і
суверенною, справді європейською державою.
Сповнює оптимізмом той факт, що наші істинно європейські прагнення, наш європейський
вибір почутий Європою. Це підтверджує підписання політичної частини Угоди про асоціацію
з ЄС. Створення єдиної зони вільної торгівлі і
єдиного ринку, що передбачає європейську
інтеграцію, відкриє нову сторінку в економічному розвитку нашої держави, переконаний
президент ЗТПП.
Присутній на зустрічі заступник голови Закарпатської обласної ради Андрій Сербайло
розповів про реалізацію в краї програм підтримки місцевого товаровиробника, розвитку
транскордонного співробітництва, а також про
роль облради в залученні іноземних інвестиційних коштів у економіку Закарпаття. Ішлося
і про майбутній статус органів місцевого самоврядування, які в процесі євроінтеграції, а відтак й оновлення країни мають набути нового,
значно якіснішого змісту.
Готовність поділитися з Україною досвідом
вступу своєї держави до Євросоюзу висловив
перший секретар Генконсульства Словаччини
в Ужгороді Александер Шкурла. Він вітав кроки
українського уряду, що включають прийняття
рішень та розробку законопроектів, необхідних для завершення першої та переходу
до другої фази Плану дій з лібералізації візового режиму між Україною і ЄС. На думку
словацького дипломата, важливе значення для
українських підприємців, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, матиме видача
біометричних паспортів, що розпочнеться вже
нинішнього року.

Представляючи словацьких учасників, які
приїхали на зустріч із комерційними пропозиціями стосовно розробки прогресивних
технологій для виробництва теплової та електроенергії, Александер Шкурла звернув увагу
на необхідність віднайдення в Україні альтернативних джерел енергії та створення економічно ефективних технологій виробництва
біопалива з різних видів біологічної сировини.
З огляду на це, ліс і відходи лісопереробки
представляють особливий інтерес, переконаний він. У першу чергу, мова йде про сучасні
високотехнологічні методи глибокої переробки
низькоякісної деревини.
Зі словами підтримки до українських підприємців у скрутний для них період звернувся
перший секретар Посольства України в Білорусі Владислав Смільчук. Напередодні він безпосередньо спілкувався з президентом Закарпатської ТПП щодо активізації співпраці суб’єктів
господарювання двох країн. Упродовж останнього десятиріччя у практиці взаємодії української та білоруської сторін склалися сталі й
регулярні зв’язки. Україна входить до п’ятірки
держав, з якими в Білорусі найбільший товарооборот. Дипломат озвучив пропозиції білоруських підприємців, готових співпрацювати у лісопромисловій і будівельній сферах, та запевнив
учасників заходу в донесенні їхніх комерційних
запитів білоруській стороні.
На зустрічі були присутні представник Генконсульства Угорщини у Берегові Ігнац Нодь,
директор Угорсько-української торгової палати
Дьордь Кота, керівник Австрійського торгового
офісу у Львові Надія Богатиренко, керуючий
офісу Бізнес-мережі Карпатського регіону в
Ужгороді Арпад Баті.
Департамент економічного розвитку і торгівлі Закарпатської облдержадміністрації представляли Галина Руснак та Інна Лазоренко,
управління зовнішньоекономічних зв’язків,
інвестицій і транскордонного співробітництва
ЗОДА – його начальник Михайло Бідзіля.
Слід додати, що користуючись популярністю, ужгородські "Міжнародні контактні дні"
мають уже традиційних учасників. Один із
них – громадська організація "ФОРЗА", метою
діяльності якої є сприяння сталому розвитку
Карпатського регіону України шляхом реалізації міжнародних проектів із розвитку лісового
господарства, зеленої економіки, зміни клімату, покращення енергоефективності. У пакеті
пропозицій, з яким представники ГО "ФОРЗА"
прийшли на зустріч, – організація та фінансова
й технічна підтримка (у партнерстві зі швейцарською програмою "SIPPO – Swiss Import
Promotion Programme") участі деревообробних
підприємств у найбільших галузевих виставках
– "Interzum", "Domotex", "ZOW", "BauMunich";
проведення для фахівців підприємств безкоштовних семінарів-тренінгів з ефективного
управління сировинними ресурсами та екологічного менеджменту; організація навчальних
поїздок українських виробників для ознайомлення з тенденціями й інноваціями деревообробного ринку Швейцарії та бізнес-місій
швейцарських підприємців в Україну.

