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MOLK projekt: Konferencia az V. Folyosóról
Kamaránk hisz a Páneurópai Folyosó útvonalainak közlekedési, politikai, gazdasági és
kulturális kapcsolatai integrált fejlesztésének fontosságában, különös tekintettel az V.
Folyosóra. Éppen ezért döntött
„A Páneurópai Intermodális Folyosók, mint a gazdasági stagnálás ellen ható eszközök
és regionális fejlesztési lehetőségek ”
című konferencia megrendezésének elősegítése mellett.
A konferencia célja felhívni a figyelmet az V. Folyosó mentén kínálkozó területi fejlesztési
lehetőségekre - kezdve a vasúthálózat koncepciójának felélénkítésével a Trieszt-KijevMoszkva útvonalon-, bevonva kormányzati, intézményi, külföldi olasz kamarai, építőipari és
fuvarozó cégek, érdekcsoportok, konzorciumok és bankok képviselőit.
Az V. Folyosó rövid időn belül történő megvalósítása nem csupán Olaszország számára
kulcsfontosságú, hanem DÖNTŐ JELENTŐSÉGE van annak, hogy kiterjedjen oroszországi
szakaszokra és területekre a nyilvánvalóan bekövetkező forgalom növekedés miatt.
Egy ekkora infrastrukturális projekt kivitelezése nagy hatással van mind a foglalkoztatásra,
mind a feldolgozóipari ágazatra, de pozitívan befolyásolja az egész konjunktúrát is.
A kommunikációs eszközök forradalmi fejlődése az integrációs folyamat felgyorsulását
eredményezi, konkrét válaszokkal szolgálva az érintett régiók szociodemográfiai és
gazdasági növekedésének kilátásaira; kiugró fejlődési lehetőségeket tartogatva számukra.
Oroszország és Olaszország kiváló kapcsolatokat ápol egymással mind gazdasági, mind
ipari szinten, hiszen kiegészítik egymást ezeken a területeken. Mindez nagy potenciált
jelentene Olaszországnak, ám a nem eléggé fejlett infrastruktúrája nagy hátrányt jelenthet
számára.
A Folyosó fejlesztése arra is lehetőséget nyújtana Olaszországnak, a mediterrán
országoknak valamint Magyarországnak és Ukrajnának, hogy behozza a kereskedelmi
lemaradásainak (fuvarköltségek, menetidők) jó részét, elősegítve ezáltal versenyképességük
javítását és biztosítva a még keletebbre fekvő piacokkal történő kereskedelem fejlődését.
Szeretnénk bevonni a téma iránt érdeklődő országokat, melyek számára szintén előnyös
lehet a projekt kivitelezése: így Franciaországot, Szlovéniát, Szlovákiát, Horvátországot,
Magyarországot; természetesen Ukrajnát; továbbá az észak-déli közlekedési forgalomban
fejlődést mutató Törökországot és azon balkáni országokat, amelyeket átszelnek a IV. és a
VI. Folyosók, becsatlakozva Magyarországon az V. Folyosó pályájára.
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A már megvalósult rendezvények fényében a konferencia kiemelten középpontba kívánja
helyezni Oroszországot (kapcsolódva ehhez a piachoz, a befektetések megtérülésének
biztosításán túl, jelentős politikai közeledést is eredményezhet Oroszország és a Mediterrán
Térség között), és a Folyosó által keresztezett térségek gazdasági összefonódását az
azonos rangú érdekképviseletek bevonásával, megadva ezáltal a lehetőséget a közvetlen
érdekeltek számára nézeteik kifejtésére a „...regionális fejlődési lehetőségek” témában.
A konferencia alkalmat nyújthat nyitott párbeszédre, mint ami már sikeresen beindult Róma
és Moszkva egyházai között.
Magyarország, mint a páneurópai folyosók keresztútja, kapcsolódási pont Kelet-, Nyugat- és
Dél-Európa között, természetes tranzitutat biztosítva Oroszországba és vissza, továbbá
Ázsia felé is.
Kamaránkhoz pozitív visszajelzések érkeztek a konferencia megrendezését illetően, mind az
Olasz Kormánytól, a Magyar Kormánytól, az olasz és orosz állami vasutaktól, a külföldön
működő Olasz Kereskedelmi Kamarák Szövetségétől (Assocamerestero), az Olasz Kamarák
Szövetségétől (Unioncamere), az Európai Befektetési Banktól, az Európai Újjáépítési és
Fejlesztési Banktól, az olasz Iparszövetségtől, az Unicredit Banktól, a DB Schenkertől, mind
pedig az ipari és gazdasági szektor más szereplőitől.
Az egésznapos konferencia időpontja 2012. október 2-ára lett kitűzve.
Tekintettel Magyarország EU-tagságára, illetve az ország földrajzi elhelyezkedésére az
intermodális folyosók - főként a IV. és VI. folyosókat átszelő V. folyosó - kereszteződésében,
valamint a kelet-nyugati és az észak-déli útvonalak metszéspontjaként Budapest a
konferencia méltó székhelyéül szolgál majd.
Ezen túlmenően Magyarországon az Európai Unió széleskörű befektetéseket valósított meg
a vasúti nyomtávváltás kialakításával és a logisztikai infrastruktúra fejlesztésével Záhony
környékén.
A Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara fontosnak tartja, hogy a rendezvény teljes
mértékben aktuális témájú legyen, a szervezést illetően intézményi feladatait összehangolva
bízik abban, hogy a rendezvényt követő pozitív visszhang a kamarai rendszer imázsát is
növeli majd.

Budapest, 2012. február
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