ZJAZDY I KONFERENCJE

Europejski
Tydzień Papieru

Konfederacja Europejskiego Przemysłu Papierniczego
(CEPI) zorganizowała w Brukseli, w dniach 28-30 listopada
2017 r., kolejną edycję Europejskiego Tygodnia Papieru (European Paper Week – EPW’17). Tegoroczne spotkanie, które
zgromadziło ponad 300 profesjonalistów-papierników i zainteresowanych szeroko pojętym papiernictwem, odbyło
się pod hasłem „Sense the future”. I właśnie o przyszłości
przemysłu papierniczego głównie debatowano, skupiając
się na aktualnych problemach i wyzwaniach stojących przed
przedsiębiorcami naszej branży w Europie oraz tendencjach
obserwowanych na rynku globalnym. Omawiano m.in. perspektywy rynków energetycznych po 2017 r., prognozy dla
przemysłu papierniczego, ze szczególnym uwzględnieniem
sektorów: tissue, papierów graficznych i papierów do produkcji tektury falistej.
O randze wydarzenia świadczy obecność na nim szefów
największych międzynarodowych koncernów papierniczych, jak m.in.: Mondi, Stora Enso, International Paper,
Arcitc Paper, Metsä, Smurfit Kappa, Holmen, SCA, Billerund
Korsnäs, Södra, Norske Skog, Sappi, Igepa, Mayr-Melnhof;
producentów maszyn na czele z Valmetem, Voithem; dystrybutorów papieru, firm konsultingowo-projektowych,
dostawców środków pomocniczych, najważniejszych instytucji i stowarzyszeń branżowych. Wśród nich nie zabrakło
Stowarzyszenia Papierników Polskich, reprezentowanego
przez prezesa Macieja Kundę, dyrektorów Janusza Turskiego i Katarzynę Godlewską.
Obrady rozpoczęło Forum Młodych Naukowców, którzy
podzielili się obiecującymi wynikami najnowszych badań,
prowadzonych pod kątem rzeczywistego zapotrzebowania
dynamicznie zmieniającego się przemysłu. Zwrócili uwagę
na priorytetowe obecnie kwestie, takie jak m.in. redukcja
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dekadach (CEPI Road-Map 2050). Kluczowe znaczenie w tej
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