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Szanowni Lauteaci i §7yróżnieni!
szanowni państwo!

Serdecznie pozdtawiam wszystkich zgtomzdzolych na ufoczystej GaIi I{onkursu ,,Tetaz Polska".

Jubileusz tr}ydziestej edycji I{onkutsu to szczeg1\na okzzla, aby z satysfakcją_ podsumować
znakomity dorobek polsiriej przedsiębiotczości i spojrzeć ku wyzwaniom jutta. Z serdecznyrni
granrlacja'mi z-t^.^ń się do Lauteatów i §7yróżnronych. Państwa osiągruęcia stanowią wspaniały
wzór do naśladowania.

To właśnie ludziom takim jak Państwo, feplezento§/anym ptzez Państwa firtnom i twofzonym
przez Państwa dziełorr' zawdzięcza nższl Ojczyzrla podziwizny ptzez wszystkich sukces
ćkonomiczny. Państwa umiejętności, doświadczenie i śmiałe ambicje składaja sie na gwatancję.
że hasło ,,Teraz Polska" pozostanie stale aktualie. Dają Państwo piękny ptzykład pżtriotyżmu
gospodarczego. Zyczę wszelkiej pomyślności na biznesowych drogach.

Szanowni Państwo, żyjemy w szczególnym czasie. Doświadczyliśmy wsżyscy tfidnych chwil.
Obok poczucia ulgi, że powtaca nortnalrrość, to§ł^rzyszy nam również wicle pytań i 

_ 
obaw.

Pandemia COVID-19 z pĆwnością odciśnie się na globalnej, a w tym i na polskiej gospodatce -
jwż dziś mówi o tym wiele ruepokojacych wskaźnrków. Jednak są podsta§T, byśmy mogli
spojrzeć w przyszłość z większym optymiżmem. Ptognozy I{omisji Eutopejskiej _wskazują
żi Polska móże łagodnre ptzejść przez Ęzys. Mamy wiele mocnych atutów, które będą chtonić
i pobudzać lzsz tozwó1.

Polska gospodatka jest stabilna i elastyczna oraz s,rytaźńe zdl,wetsyfikowana, jeśli chodzi
o produkclę i ekspott. Szlóko postępuje jej ponowne otwietanie się. Aktywna polityka
socjalna pobudza popyt wewnętrżny, co nadal powinno ptzynosić efekty prowzrostowe.
Do dyspoŻycji ptzediiębrotców prz eznaczony został największy w naszym tegronie pakiet wsparcia
fiskatnego i płynnościowego, Pomnaża go ptzyjęta ruedawno przez Sejm tarcza antyĄzysowa 4,0,
wprowidzająca m.in. korŻysme zmiany w plzetatgach publicznych, któte ułatwią inwestycje
czy też doplaty do oprocentowania kredytów dla fum.
'§(/edług ocen ekspetów, także zagrańcznych, z pandemii Polska może wyjść wtęcz wzmocniona.
Od 30 Tat jesteśm} eutopejskim lidirem wżtostu. Ptzechodziliśmy 1wż przez tóżneĄzysy i zwykle
dawaliśm| sobie z nimr iadę lepiej niź inni. Jestem ptzekonany, że polska gospo darka - w zlacznej
mierze dzięki enetgii polskich ptzedsiębiotców ambitnie i skutecznie stawi czoła również
obecnemu. nięlarwemu w1 zwaniu.

Wraz z przekszra łceniami na ćwiatowei arenie ekonomi.rn.1 poiu*^ się ptzed nami
uryiątkowa szansa. Jest więcej niź ptawdopodobne, że w wyniku pandemri, a\e też z plz,yczyn
góopolitycznych, doidzie do dużych zmian w globalnych łańcuchach ptodukcji. i\{ożna oczekiwaĆ,
Źe wiele ośtodków wytv/arzania d 6br, abyć może także badawczo rozwo jowych, w tańch głęzach
gospodarki jak fatmacjz, pzemysł motoryzacyjny czy szeroko pojęta bralża 

_ 
technologii

Źos-tanie pzeni.sionych do regionu Eutopy Śtodkowo-\X/schodruej, w tym w.dużej części
właśnie dó Polski. Ten ptoces chcemy wzmoĆnić tównież todzimymi, strategicznymi inwestycjaml.
które ptzycĘną handel międzynatodowy i podniosą laszą pozycję w świecie.



Mam na myśli budowę Centtalnego Portu I{omunikacyjnego, przekop Mietzei §Viślanej , tozwlj
potów w Gdańsku i Gdyni. -Wielkie inwestycje to sposób na p,tężtle. wydobycie się
Ż Ązy"o, ^ 

z^t^zęlrr' skok cywilizacyjny Polski. AJe nie tylko one będą. nadawać dynamizm
n""zij ' 

gospodatce. Planowanych jest rówńeż wiele inftasttuktualrrych inwestycji 1okalrrych,
takich jŹk 

-budowa nowych mostów, obwodnic, ptzystanków kolejowych, któte będą służyć
pokoleniom Polaków, 'podnosić ko_m!ot1 życń. mies*ańców, a_ jednocześnie tworzyć
nowe miejsca pracy, przynosić zamówienia rodzimym fumom, pobudzać lokalrry rozwój.
§7ietzę, że Polskę czeka dobm ptzyszłość.

Flaz jeszcze gratuĘe Laureatom i \X/ytóżnionym X_YX edycji l{onkutsu. ..Teraz Polska"
i przekazĄe io.ry.Ń- Państwu najlepsze pozdrowienia. życzę polyod,zenia we 

. 
wszystlrich

pa?stwa pizedsięwzięciach i planach-, słu}ących tozwojowi rodzimej przedsiębiotczości
i calej naszej gospodatki.
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