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Idąc tropem poprzednich lat, swoją stałą i ugruntowaną pozycję w programie XXXI edycji Forum
Ekonomicznego po raz kolejny zajmie konferencja Europa Karpat. Konferencja stawia sobie za cel
rozmowę o sprawach kluczowych dla regionu Europy Środkowej. Jedną z tegorocznych debat będzie
dyskusja o krótko i długoterminowych skutkach wojny na Ukrainie.
Rozmowa będzie oscylowała wokół tematu zbliżającego się kryzysu żywnościowego, którego
bezpośrednią przyczyną jest atak Rosji na Ukrainę. Wzrastające ceny nawozów i energii oraz
pogarszające się warunki makroekonomiczne na całym świecie skutkuje możliwością wzrostu problemu
głodu. Zaatakowanie ukraińskiej struktury transportowej, blokada portów na Morzu Czarnym, niszczenie
upraw oraz magazynów z żywnością i maszyn rolniczych przez rosyjskie wojsko już teraz wpływa na
zdolności produkcyjne i eksportowe.
Transport żywności był również utrudniony w czasie kryzysu związanego z pandemią. Wymagane było
udrażnianie zamkniętych granic oraz organizowanie zielonych korytarzy na rzecz transportów towarów
rolnych, jak i żywych zwierząt. Na bezpieczeństwo żywnościowe w dobie pandemii wpłynęły także
utraty niezbędnych do jego zapewnienia dochodów gospodarstw domowych.
Jak wynika z deklaracji wersalskiej z 11 marca oraz konkluzji rady z 25 marca tego roku, należy obecnie
wyraźnie podkreślać znaczenie bezpieczeństwa żywnościowego oraz potrzebę jego wzmocnienia.
Poszukiwanie sposobów na zminimalizowanie skutków kryzysu żywnościowego oraz myślenie w
perspektywie długookresowej i bezpieczeństwie żywnościowym to jedna z najważniejszych misji
dzisiejszej Europy.
W roli moderatorki panelu zobaczymy Teresę Pamułę, posłanka IX kadencji na Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej, a wśród gości panelu znajdziemy komisarza UE ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego,
węgierskiego ministra Rolnictwa Istvana Nagy, oraz posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Czesława
Siekierskiego.
Zapraszamy do udziału w panelu dyskusyjnym, będącego częścią zbliżającego się wielkimi krokami
XXXI Forum Ekonomicznego.
Konferencja odbędzie się w dniach 6-8 września w Karpaczu.
Więcej informacji: XXXI Forum Ekonomiczne w Karpaczu (forum-ekonomiczne.pl)
Związek Powiatów Polskich objął patronat nad tym wydarzeniem.
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