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Prezydent otworzył XXI Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego

Dziś w Kielcach rozpoczął się XXI Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego, który
potrwa do 5 września. Honorowy Patronat nad Salonem objął Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej Bronisław Komorowski, który dokonał też uroczystego otwarcia. Prezydentowi
towarzyszy szef BBN minister Stanisław Koziej.

Podczas inaugurującego przemówienia Prezydent mówił m.in. o sukcesie
wystawy, która w ciągu dwóch dekad urosła do trzeciej tego typu imprezy w
Europie.

W przemówieniu inaugurującym XXI Międzynarodowy Salon Przemysłu
Obronnego Bronisław Komorowski, powiedział, że jest pod wrażeniem zmian,
jakie przeszedł salon w ciągu dwudziestu lat historii.

- Pamiętam pierwsze spotkania i mogę powiedzieć, że każde spotkanie
utwierdza mnie w przekonaniu, że procentują odważne, rozsądne decyzje
podyktowane wiarą we własne siły. Pamiętam jedne z pierwszych targów, które
odbywały się w zupełnie innej scenerii i sytuacji finansowej. Porównuję tę drogę,
którą przeszliśmy przez te 21 lat i oceniam ją jako niesłychanie owocną. Z
korzyścią zarówno dla miasta Kielce, województwa świętokrzyskiego, przemysłu
obronnego, Państwa Polskiego i współpracy międzynarodowej - ocenił
prezydent.

Jako symbol tych zmian, prezydent wskazał nowoczesne centrum kongresowe
otwarte kilka dni przed rozpoczęciem MSPO, w którym przemawiał. - Pamiętam
uroczyste otwarcia sprzed lat, które odbywały się, siłą rzeczy pod chmurką, bo
innej możliwości nie było – wspominał Bronisław Komorowski.

Zdaniem prezydenta o sukcesie MSPO zdecydowała nie tylko odwaga decyzji
organizatorów, ale także "konsekwentne dążenie Państwa Polskiego do tego aby
perspektywy modernizacji technicznej polskich sił zbrojnych przyciągały także
firmy zewnętrzne, budziły zainteresowanie i stwarzały realną możliwość
kształtowania wzajemnych relacji między państwami, pomiędzy siłami
zbrojnymi, przemysłami obronnymi na zasadzie szukania wspólnego interesu".
Dodał, że jest to nadal "niezbędny warunek" do dalszego rozwoju targów w
Kielcach, jak i całego przemysłu obronnego.

Prezydent B. Komorowski zwrócił uwagę, że do Kielc przyjechali przedstawiciele
resortów obrony wielu krajów, zarówno sąsiednich, jak i odległych. Szczególnie
powitał ministra obrony Turcji, która prezentuje się w tym roku na własnej
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wystawie narodowej w jednej z hal kieleckich targów.

Prezydent zauważył, że mimo kryzysu liczba wystawców na tegorocznym MSPO
nie zmniejszyła się w porównaniu z poprzednimi edycjami. - Każdy kryzys jest
źródłem wątpliwości, czasem zwątpienia, mniejszych możliwości finansowych,
ale jest także wielkim wyzwaniem dla szukania optymalnych rozwiązań.
Najtańszych, ale też najskuteczniejszych systemów obrony - ocenił Bronisław
Komorowski.

Przed oficjalnym otwarciem Salonu prezydent zwiedził wystawę. Na stoisku
Polskiego Holdingu Obronnego (dawniej Bumaru) zobaczył m.in. koncepcję
gąsienicowego wozu wsparcia bezpośredniego przygotowana wspólnie przez
PHO i brytyjski koncern BAE Systems. Bronisław Komorowski zwiedził też
narodową wystawę przemysłu obronnego Turcji.

Podczas tegorocznego Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego
prezentuje się ok. 400 firm z 24 krajów świata. Jak poinformowało biuro prasowe
Targów Kielce, w tym roku na powierzchni blisko 25 tysięcy metrów
kwadratowych swoje produkty zaprezentuje 400 firm, m.in.: z Włoch, Hiszpanii,
Kanady, Turcji, Szwecji, Belgii, Niemiec, Norwegii, Szwajcarii, Czech, USA,
Brazylii, Izraela, Słowacji czy Rosji.

 

***

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego to forum łączące potencjalnych
klientów i dostawców, to miejsce prezentacji najnowocześniejszych technologii i
produktów w zakresie uzbrojenia i techniki wojskowej, miejsce poznawania
potrzeb i oczekiwań odbiorców, spotkań i rozmów, nawiązywania nowych
kontaktów i podtrzymywania już istniejących dla przedstawicieli z krajów całego
świata.

Od 2004 roku imprezie towarzyszą Narodowe Wystawy przemysłu obronnego.
Dotychczas swój potencjał obronny oraz wyposażenie prezentowały Niemcy,
Francja, Izrael, USA, Szwecja, Państwa Grupy V4 , Wielka Brytania i Włochy.
Targom MSPO 2013 towarzyszyć będzie Wystawa Narodowa przemysłu
obronnego Turcji.

Jak co roku najlepsze produkty prezentowane na targach zostaną nagrodzone
nagrodą Prezydenta RP, która wręczona będzie 6 września, Nagrodami Defender
oraz wyróżnieniami specjalnymi ministrów poszczególnych resortów.

W 1993 roku, na debiutującym MSPO w jednej hali swoją ofertę prezentowało 85
wystawców z 5 krajów – w tym 8 z zagranicy. Po 20 latach (w 2012 roku) Salon
skupił 400 wystawców z 29 krajów całego świata i urósł do rangi
najważniejszego wydarzenia tego rodzaju w Europie centralnej i trzeciej co do
wielkości militarnej imprezy wystawienniczej na Starym Kontynencie, po Paryżu
i Londynie. Zeszłoroczną edycję MSPO odwiedziło ponad 13.000 gości.
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MSPO to impreza o wyjątkowym znaczeniu dla polskiego sektora zbrojeniowego.
Od wielu lat wspierany jest przez Ministerstwa Obrony Narodowej, Gospodarki,
Spraw Zagranicznych, Skarbu Państwa, Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Siły
Zbrojne RP oraz Polską Izbę Producentów na Rzecz Obronności Kraju.

Gośćmi MSPO są specjaliści, zarówno krajowi – przedstawiciele kadry Wojska
Polskiego, Policji, Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych, Rządu RP – jak i delegacje zagraniczne.

Targi to nie tylko wystawa, ale również seminaria i konferencje. Zarówno
Instytucje współpracujące, jak również wystawcy mają możliwość
przeprowadzenia prezentacji, seminariów i konferencji.

Targom MSPO towarzyszą Międzynarodowe Targi Logistyczne LOGISTYKA
stanowiące dopełnienie oferty Salonu o sprzęt dla służb mundurowych. Na
targach LOGISTYKA prezentowane są także najnowsze osiągnięcia w branży
logistyki obronnej, a także rozwiązania logistyczne i systemy ochrony służące
bezpieczeństwu, jak również ratownictwu.

 

Źródło: targikielce.pl, inf. własna, PAP
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