XII ФОРУМ ЄВРОПА-УКРАЇНА
„УКРАЇНА ПІСЛЯ 2019 РОКУ. ЩО ВАРТО ЗМІНИТИ, ЩО ВАРТО
ПРОДОВЖИТИ?”
Дата: 24-25 січня 2019 r.
Місце: Виставково Конгресовий Центр Підкарпатського Воєводства –
G2A Arena в Ясьонці, Польща
Форум Європа-Україна, організовується від 2007 р., є одним з ключових заходів, що
організовуються Інститутом Східноєвропейських Досліджень. Головною ткмою, вже
дванадцятого Форуму буде питання продовження реформ та модернізації України в
ситуації можливої зміни влади в Києві в результаті президентських та парламентських
виборів, що мають відбутись в 2019 році. Війна на сході України продовжується,
окупований Крим і частина Донецької та Луганської областей. Оцінка прогресу соціальної
та економічної політики нинішньої влади різноманітні. Незалежно від кризи, ми можемо
побачити чіткі ознаки поліпшення економічної ситуації. Економічне та політичне
співробітництво з західними країнами також відродилося. Однак, ледь відчутні наслідки
реформ, поглиблення політичної кризи, економічної нестабільності, викликає зростаюче
невдоволення в суспільстві. У зв’язку з цим, в 2019 році, актуальним буде питання, якою
буде політика влади, що прийде в результаті виборів і чи використає Україна можливості,
співпраці з країнами Європейського Союзу та НАТО? Які наступні кроки мають зробити
Київ та його західні партнери для забезпечення подальшого розвитку та інтеграції з
європейськими та євроатлантичними структурами?
Головні пункти програми
•

2 дискусій та зустрічей

•

Презентація головного рапорту

•

Пленарна сесія: ключові учасники будуть розмовляти про економічну та
політичну співпрацю України та європейських країн

•

Понад 30 панельних дискусій присвячених питанням економічним, політичним та
соціальним

•

10 презентацій українських регіонів, окремих галузе економіки та ін.

•

2 банкети: можливість безпосереднього контакту з гостями

•

Targi Wschodnie – можливість презентації фірм та встановлення безпосередніх
контактів бізнесових.

Прект програми*
I.

Сесія пленарна
•

Майбутнє української трансформації. Скільки змін, скільки продовжень?
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•

Сусіди Європи чи сусіди в Європі? Нові країни, асоційовані з ЄС в пошуках
реалістичної моделі європейської інтеграції

II.
•

Міжнародна політика
Європа після 2019 року – інтеграція чи дезінтеграція? Коли буде можливість
наступного розширення ЄС?

•

Співпраця країн Трьохморя. Чи Україна зостанеться на узбіччі?

•

Еволюція східної політики Німеччини – виклики та перспективи

•

Національні меншини в Центрально-Східній Європі – міст між країнами регіону
чи джерело непорозумінь?

•

Східне парнерство: нові ідеї для нової реальності

•

Рольща - Україна. Нові сподівання та нові можливості

•

Російська гібридна агресія на вільний світ та демократію триває. Як ефективно
протидіяти?

•

Союз солідарності чи союз розбіжностей? Чи можна утримати спільність
трансатлантичну?

•

В пошуках мирного плану для України. Розплутування гордійського вузла?

•

Спільна загроза? Безпека України та Грузії, а також Європи

•

Співпраця трансатлантична в Центрально-Східній Європі – Роль регіонів у
будуванні відносин
III.

•

Розвиток та економіка

Чи можна зберегти економіку від популізму? Виклик для регіону та цілого
континенту

•

Центральна та Східна Європа - реконструкція інфраструктури

•

Інвестиції в аграрний сектор - перспективи міжнародного співробітництва

•

Як ефективно будувати інноваційну економіку? Досвід - натхнення - стратегії

•

Як прибрати бар’єри для торгівлі та міжнародної співпраці інвестиційної?

•

Наслідки проекту NordStream2 для енергетичної політики в Центральній та
Східній Європі

•

Співпраця ринків капіталу в Центральній та Східній Європі як шанс для зростання
інвестицій?

•

Перспективи співпраці в оборонній промисловості

•

Розвиток регіональних сполучень та аеропортів в в Центральній та Східній
Європі

•

Вплив іноземних інвесторів на економіку та суспільство. Користь та ризики

•

Виклики ринку енергії електричної в регіоні
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IV.

Реформи і суспільство

•

Чи децентралізаційна реформа змінює Україну?

•

Культурна спадщина, як фактор розвитку прикордонних територій

•

Журналістські розслідування – чи можна захистити журналістів?

•

Лекція з історії. Як вести мудру політику історичну?

•

Громадська думка в країнах регіону: подібності та відмінності

•

Наслідки російської агресії та окупації. Допомога біженцям, відновлення
зруйнованих соціальних зв'язків.

•

Громадянське суспільство та вибори. Можливості та завдання.

•

Согодення та майбутнє української трудової міграції в Європі

•

Турбота про природне середовище як мотивація для міжнародного
співробітництва.

•

Медичний туризм – нові можливості для співпраці

•

Співпраця молоді – невикористаний шанс?
Мистецтво, шоу-бізнес та добросусідські відносини
*Пропоновані теми можуть бути змінені

ГОСТІ ФОРУМУ
Понад 800 учасників з Польщі, України, країн сусідніх та США – представники урядів,
політики, дипломати, бізнесу, місцевого самоврядування, міжнародних організацій,
експерти та аналітики.
УЧАСТЬ
Офіційним підтвердженням участі в Форумі є заповнення особою реєстраційної форми,
який знаходиться на сторінці www.forum-ekonomiczne.pl. Електронна реєстрація
складається з двох етапів. В другому етапі реєстрації є можливість обрати готель
пропонований організатором.
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