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За підтримки Представництва ЄС в Україні в рамках European Maritime Days 2022 Team
Europe Mykolaiv спільно з Українським Морським Кластером провели Саміт «Вперед до
сталої економіки» Blue Summit «Towards a sustainable economy».
Метою зустрічі стало об’єднання та консолідація спільних зусиль ключових гравців ринку,
центральних та місцевих органів влади для порятунку та підтримки розвитку морської галузі
України, яка перебуває у стані війни, а також активізації діяльності України в європейській
морській спільноті.
Участь в Саміті взяли керівники та власники компаній, що працюють у сфері суднобудування,
судноремонту, проєктування, обслуговування яхт і малих суден, торгівлі, вантажних
перевезень, берегових послуг, маринних послуг, марин, крюінгу, оренди, а також
представники центральної та місцевої влади, представники європейської морської
спільноти. .
Забезпечення сталого економічного розвитку в складних політичних та економічних умовах
є одним із пріоритетних завдань для України. Блакитний саміт «До сталої економіки» був
покликаний посилити вектор зовнішньоекономічної співпраці та інтеграційних процесів
морської галузі України до європейської морської спільноти. Участь в заході взяли партнери
Морського Кластеру України з Бельгії, Нідерландів, Румунії, Польщі, Болгарії, Греції.
Всі партнери виразили слова підтримки Україні в цей важкий час та готовність допомагати
та активно залучати до діючих проєктів, підтримувати у подальших процесах європейської
інтеграції. В рамках саміту також було обговорено роль Українського морського кластеру
та його учасників у процесах підтримки регіональної економіки, підтримки морської галузі,
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ії поточної діяльності в обороноздатності міста та запуск проєкту військово-оборонного
підкластеру,
Об’єднання та консолідація зусиль та спільних дій морської регіональної спільноти та
підтримка стратегічного сектору регіонального економічного розвитку залишається
пріоритетом для Морського Кластеру України. Стратегія розвитку морської галузі в Україні
в контексті європейської інтеграції, підтримки з боку ЄС та європейських партнерів сьогодні
залишається відкритим питанням, хоча точкові транскордонні проєкти реалізуються вже
багато років і напрацьовано проекти спільних ініціатив українських та європейських
компаній та інституцій, що працюють у сфері суднобудування, судноремонту, проєктування.
Під час зустрічі обговорили роль українського морського кластеру в оборонній діяльності,
функціонуванні галузі та розвитку морської індустрії; досвід Морського Кластеру України в
евакуації, релокації, роботи у військові часи. Подальші перспективи та плани морської
спільноти.
Запис події в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=bDvvCfS_56c

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич подякував організаторам заходу за те,
що в такий важкий час продовжують займатися питаннями розвитку регіональної економіки,
морської економіки і те, що Європейський морський день 2022 зустрів прифронтовий
Миколаїв.
«Те, що перемога буде за нами, можна і не обговорювати. І, за допомогою наших
європейських партнерів, наших світових партнерів, ми сподіваємося це відбудеться
найближчим часом.
Сьогодні на території України відбувається війна не Росії та України, сьогодні відбувається
війна цивілізацій. Західної цивілізації, яка хоче знаходити ліки від раку, вивчати космос,
вивчати море, зберігати ресурси, збільшувати економічні потенціали держав. І російської,
яка досі не еволюціонувала, яка хоче «руській мір» і повернення в минуле.
Сьогодні хочу подякувати всім, хто займається питаннями розвитку морської галузі.
Впевнений, що в найближчий час ми знайдемо рішення, як відкрити море. І зробимо великий
крок вперед. Для мене, як для міського голови, велика честь, що цей важливий для нас захід,
Європейський морський день, проходить тут, в Миколаєві!»

Відкриття саміту розпочалося з виступу голови Європейської асоціації верфей і морського
обладнання SEA Europe, Рене Берквенса.
«Я аплодую вашій стійкості, вашій креативності. Навіть у дуже складних обставинах, у яких
ви перебуваєте сьогодні, ви все ще маєте енергію, щоб об’єднувати морський кластер, щоб
шукати рішення, як ви можете підтримати зусилля України. Дуже важливо дивитися в
майбутнє після конфлікту. І, ви знаєте, що ми, принаймні я особисто, Sea Europe, будемо раді
підтримати вас, Морський Кластер України, у його зусиллях продовжувати функціонувати,
продовжувати працювати і, зрештою, розвиватися».
Наступний виступ був присвячений інтеграції Морського Кластеру України та його
наукових інституцій до Мережі Чорноморських університетів. З вітальним словом виступив
генеральний директор Мережі, проф. доктор Іден Мамут.
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«Мережа Чорноморських університетів є партнером Морського Кластеру України, в
Мережі є університети-члени з морських регіонів України і ми плануємо розширювати
партнерство. В Басейні Чорного моря і до сьогодні було багато проблем: забруднення
нафтою з різних суден, токсикантами, проблема евтрофікації, і чимало інших. Але тепер,
звісно, з цією війною ми маємо нові проблеми, з якими ми стикаємося і ми маємо велике
занепокоєння безпекою і станом в Чорному морі. Мережа університетів Чорного моря має
різні національні ініціативи, у нас є національна стратегія сталого розвитку, ми активно
беремо участь у діяльності з підтримки різних компонентів стійкості та аспектів, пов’язаних
з розвитком у прибережних районах. Повертаючись до дуже конкретних видів діяльності,
ми повинні згадати успішну діяльність, яка була досягнута протягом цього дуже складного
періоду. Нещодавно ми завершили переговори щодо нового проекту, присвяченого
підтримці морського співробітництва в Атлантиці, Чорному морі та Західному
Середземномор’ї та стимулювання блакитної економіки, ініціюючи рамкове співробітництво
в галузі рибальства та аквакультури, прибережного та морського туризму та морського
транспорту. В рамках переговорів комісія запитала нас, чи ми хочемо продовжити
співпрацю з Українською стороною так, як це було задумано спочатку, і було справді цікаво
спостерігати, як усі інші партнери з Румунії, Болгарії, Туреччини, Грузії, Греції висловили
свою підтримку, щоб українські партнери залишились в проекті.»
Продовжила тему інтеграції Морського Кластеру України до європейської морської
спільноти Марія Лекаку, професор Егейського університету (Греція), представивши
потенційні напрямки для імплементації та напрацювань спільних транскордонних проектів.
«Перш за все, я хотіла б висловити нашу підтримку, нашу солідарність. Ми твердо віримо,
що слідування внутрішній боротьбй і дуже міцним традиціям в боротьбі, а також у створенні
багатства на узбережжі Чорного моря, допоможе вам вибратися з цього лиха. Мій виступ
присвячений тому, що люди та їхні навички (м'які та тверді) є невід'ємною складовою на
шляху до сталої блакитної економіки. Раніше я завжди починала з цілей сталого розвитку, і
зазвичай це №14 та №17. Але сьогодні я хотіла б також зосередитися і на цілі №16, за мир і
справедливість, сьогодні це глобальна ціль. Ми прокладаємо шлях до сталої блакитної
економіки, нам потрібен системний погляд, який більше не зосереджується на темах чи
секторах блакитної економіки, перш за все зараз ми повинні думати про простір для
прийняття виміру та співпраці,» - Марія Лекаку, професор Егейського університету, Греція.
Наступний спікер - Денис Черніков І Представництво ЄС в Україні, Проект ЄС
«Інформаційна підтримка мереж ЄС в Україні» виступив з вітальним словом від
Представництво ЄС в Україні, завдяки якому в тому числі стало можливим проведення
Європейського морського дня 2022 в Миколаєві.
«Хочу передати найкращі вітання від представництва ЄС в Україні. Вже 3 рік поспіль ми
спільно відзначаємо Європейський День Моря і я радий, що в цьому році нам вдалося
зберегти наші плани. Насамперед зараз існує чітка позиція лідерів Європейських інституцій
про те, що вони дійсно хочуть бачити Україну в Європейському Союзі і має бути виконана
певна стратегія підготовки, яка полягає, по-перше, в створенні конкурентної економіки в
Україні, повній ліквідації корупції і створенні інвестиційних можливостей. Європейський
союз готує велику, масштабну програму відновлення України і минулого тижня європейська
комісія оприлюднила своє бачення з чого буде складатися ця програма, який буде механізм
фінансування, механізм управління. В рамках бюджету ЄС буде створений спеціальний
механізм Rebuild Ukraine і це взагалі унікальний випадок в історії, коли для країни
створюється окремий напрям в бюджеті ЄС. Також передбачається залучити регіони та
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міста ЄС, в якості партнерів відбудови, деякі вже зголосилися це зробити, ресурсом для
відбудови та реформ має стати, по-перше, бюджет ЄС, по-друге, внески і гарантії державчленів, а також кошти, вилучені в рамках санкцій проти Росії. Цей механізм Rebuild Ukraine,
буде працювати для інтеграції економіки України в Європейський ринок, відповідно
інвестиції, зроблені в рамках Rebuild Ukraine, мають відповідати пріоритетам політики
зеленого курсу European green deal і політики цифровізації, це важливо врахувати тому що
стратегія сталого розвитку Blue economy прямо випливає з зеленого курсу. Рік тому
Європейська комісія випустила повідомлення щодо нового підходу до сталої блакитної
економіки і цей підхід залишається актуальним, там є багато цікавих напрямів, які можна
використати при плануванні відбудови реконструкції підприємств, коли буде запущений
Rebuild Ukraine: це може стосуватися відновлювання джерел енергії, декарбонізації
морського транспорту, наприклад, нової ролі портів як енергетичних хабів, портів як центру
циркулярної економіки, розвитку аквакультури тощо, але конкретні напрями будете
визначати ви з вашими Європейськими партнерами.»

Олександр Юрчак, генеральний директор Асоціації Підприємств промислової автоматизації
України розповів про нову ініціативу у відповідь на виклики часу - Український Кластерний
Альянс.
«В перші тижні війни ми створили ініціативу, яка спочатку називалась Cluster for Ukraine і в
кінці березня вона об'єдналася в Український Кластер Альянс, зараз більше 30 кластерів
України, 1800 компаній, Альянс покриває майже всі регіони. Я дуже радий, що там є
Морський Кластер України! Важливо, що ми вже в березні знайшли підтримку європейських
партнерів, це Європейський Кластерний Альянс, який відразу відкрив свої двері, ми стали
його членом, і також Європейська платформа кластерної колаборації. Власне, ідея полягає
в тому, щоб підтримати наші критичні індустрії під час війни, щоб економіка працювала:
складання продовольчої безпеки, охорони здоров'я, ліків, одягу, - це дуже важливо, це
частина військової перемоги. Коли ми можемо підтримати своїх членів та низку кластерів,
то ми разом можемо підтримати ці критичні індустрії. Ідея від початкових наших дій
базується на цьому метчінгу, треба дуже добре розуміти, що відбувається з нашими
учасниками і мобілізувати ресурси. Більшість кластерів України молоді, тому ми дуже сильно
спираємось на Європейські структури, платформи кластерної кооперації. З квітня була
запущена ціла низка мітингів як от C2C-cluster to cluster і B2B, ну, і звичайно, багато
індивідуальних зустрічей. Головна задача в комунікації з європейськими партнерами зруйнувати стереотип, призму біженців. Ми кажемо, дивіться, бізнеси працюють не
дивлячись на всі умови в ці складні часи, нам потрібна економіка, яка працює, тому давайте
нам замовлення. Не треба всю країну робити біженцями. Фактично, це маркетплейс:
більшість наших кластерів, компаній, комунікує про наші потреби та надає пропозиції до
співпраці. Наразі платформа слугує як спільна база даних українських кластерів, сюди також
залучена мережа EEN. Паралельно ми дивимося, які пропозиції надають європейські
кластери, також на платформі можна розглядати питання логістики, і так далі. Є перші
результати міжкластерних зустрічей, наша асоціація ввійшла в американську асоціацію CSA,
Укрлегпром ввійшов в асоціацію EuraTex, ми маємо першу успішну історію співпраці
хмельницьких швейних кластерів з європейськими, є приклади фінансової допомоги. Дуже
приємно було сьогодні чути слова пана Рене, який фактично заявив про готовність до
індустріального діалогу з Морським Кластером України. Рівень підтримки шалений, але
чіткого механізму підтримки поки немає. Тому, відповідь та результат на головне питання "як
вас підтримати" залежить від наших ініціатив, а методом їх напрацювання для учасників
Морського Кластеру України може бути участь в платформах B2B, тож закликаю учасників
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Морського кластеру використовувати подібні платформи. Майже щодня на них проходять
зустрічі з різними європейськими партнерами».
Сотіріс Бузеас, генеральний директор TIASI (TANAIS INNOVATION & AEROSPACE
SUPERCLUSTER INITIATIVE) привітав учасників саміту з тим, що після 3-х місяців агресії
Український Морський Кластер робить те, що має робити, підтримуючи місцеву громаду та
підприємства. Він зазначив, що МКУ має повну підтримку від TIASI, а також усіх колег у Греції
та в усьому світі. В рамках виступу він наголосив на стратегії інтеграції до ЄС та баченні, як
морський кластер у морській промисловості міг би перерости в наступну післявоєнну
епоху.
«Найважливіше - це людські ресурси. Інфраструктура може бути зруйнована, але її можна
відновити. Україна з усіма її знаннями, особливо навколо Миколаївської області та морської
промисловості, має бути в змозі відновити, та зберегти цю динаміку, сучасну епоху морської
промисловості України. Питання введення в Україну та Миколаїв великих інвестицій в
морську галузь не є складним та чимось визначальним. Єдина причина, через яку країну
вдалося спотворити, це, звичайно, тривале руйнування основних реформ, що дуже важливо
для України та розбудови промисловості. Нехай це буде щасливий випадок, щоб
реформувати країну, відбудувати її та залучити більше інвестицій. Головне зараз - зберегти
людей. Я хочу сказати, що всі члени кластеру в Греції та Канаді підтримують Україну, ми з
нетерпінням чекаємо продовження співпраці, яку розпочали ще до війни.»

Олена Жукова, виконавчий директор Морського Кластеру України (МКУ) підвела підсумки
роботи кластеру за останній рік, напрацьовані ініціативи та проєкти, зокрема
транскордонні, а також представила подані проєктні пропозиції МКУ. Окремо варто
виділити представлені партнерства з європейськими інституціями, що були встановлені за
останній рік та останні місяці.
«Міжнародна кооперація дуже важлива у стані війни для України, для півдня України. Тому
що підтримка наших колег нас надихає, вона дає нам ідеї, вона простягає нам руку допомоги
і також гарантує світле майбутнє. Вони турбуються про нас, вони турбуються про нас
морально, але й також матеріально, через гранти, через проекти, через ту підтримку.
Сьогоднішні виступи, як містера Рене Беркенса з SEA EUROPE,а також професора Едена
Мамута з Мережі Чорноморських університетів - це такий потужний сигнал, що про нас
пам’ятають, що нас не покинули і що вони будуть працювати і чекають на той час, коли ми
зможемо всі наші сили направити на співпрацю, розвиток, на інновації, а не тільки на свій
захист і виживання. Тож бажаємо всім нам миру і скорішої перемоги!»
Артем Ващиленко, голова Наглядової Ради Морського Кластеру України, модератор
заходу, резюмував напрацювання саміту та подальші кроки в напрямку підтримки
підприємств морської галузі, оброноздатності міста, регіональної економіки в напрямку
збереження та розвитку морського вектору розвитку Миколаєва та України.
«Сьогодні ми шукаємо нові рішення, нові інструменти. Ми не були готові до цієї війни і
останні три місяці працювали на обороноздатність нашого міста, на підтримку його жителів,
збереження бізнесу, економіки. Ми випробували різні механізми, різні інструменти, і
сьогодні прийшов час говорити вже про практичні аспекти Європейської інтеграції. Наша
задача напрацювати чітку методику, яким чином наші підприємства зможуть долучатися до
європейської спільноти та будувати прямий діалог з європейськими партнерами, вивчати
технології, процеси, системи управління, стандарти, долучатися до транскордонних
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проєктів та програм морської спільноти. Я ще раз дякую колегам по кластеру за те, що
незважаючи на війну, продовжили роботу, проєкти запущені, наші європейські партнери
тримають нас в курсі подій і ми зможемо долучити підприємства Морського Кластеру до
реалізації цих проєктів, готуючись до роботи після перемоги. Не можу не подякувати і
підприємствам, які сьогодні працюють, шукають і частково вже знайшли можливості не тільки
активної роботи на обороноздатність Миколаєва, а і для завантаженості підприємств,
надаючи можливість жителям міста працювати і забезпечувати свої сім'ї в ці тяжкі для всіх
нас часи. Ми раді, що незважаючи на постійні обстріли міста Миколаєва, нам вдалося
долучитися до Європейських морських днів 2022, Україну було представлено в
загальноєвропейській програмі співробітництва морських регіонів Європи, і сьогодні вже
п’ятий рік поспіль, ми проводимо цю важливу подію. Ми дякуємо Представництву ЄС в
Україні за підтримку наших ініціатив!»
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