MAREK GRÓBARCZYK, MINISTER GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ – SŁOWO WSTĘPNE
DO KATALOGU BALTEXPO 2019
Szanowni Państwo,
XX edycja BatlExpo to odpowiedni czas, by podziękować jego organizatorom za ogromny wkład w promowanie
tematów ważnych dla polskiej gospodarki morskiej. Jubileusz ten jest także doskonałym dowodem na to, że
tematy rozwoju polskich portów, przemysłu portowego czy okrętowego zawsze cieszą się olbrzymim
zainteresowaniem w kraju morskim, jakim niewątpliwie była od wieków i jest Polska.
Tegoroczna edycja BaltExpo doskonale wpisuje się w prosperity, jakie obecnie przeżywa polska gospodarka
morska z wiodącą rolą naszych portów. Warto przypomnieć, że z roku na rok obserwujemy niespotykane
dotąd, skokowe wzrosty przeładunków w polskich portach. W 2018 r. padł absolutny i historyczny rekord
ponad 100 mln ton ładunków. To z kolei przełożyło się – także na rekordowy – dochód budżetu państwa,
bowiem należności celno-podatkowe z polskich portów wyniosły w ubiegłym roku 40,6 mld zł, co stanowi ok.
10% całego budżetu. Rok 2019 zapowiada się równie wyjątkowo, ponieważ statystyki z pierwszej połowy roku
wskazują, że rekordy znów zostaną pobite.
Dane te są niezbitym dowodem na to, że w gospodarkę morską warto i należy inwestować, bo oddziałuje ona
na rozwój gospodarczy całego kraju. Dlatego podjęliśmy szereg inicjatyw ustawodawczych, które ugruntują
zachodzące procesy gospodarcze w polskich portach i pozwolą im osiągać jeszcze lepsze wyniki.
W lipcu br. Sejm RP przyjął nowelizację ustawy o portach i przystaniach morskich, która poprawia procesy
zarządzania w portach oraz tworzy mechanizmy przyspieszające realizację inwestycji w infrastrukturę drogową
do portów, w tym Drogi Czerwonej w Gdyni. Z kolei w sierpniu br. parlamentarzyści niemal jednogłośnie
opowiedzieli się za specustawą o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych, która znacząco
przyśpieszy procesy związane z budową Portu Centralnego w Gdańsku, Portu Zewnętrznego w Gdyni oraz
głębokowodnego terminala kontenerowego w Świnoujściu. Powyższe stanowi dowód na to, że inwestycje
morskie znajdują zrozumienie i akceptację wszystkich środowiskach.
Nasz rząd traktuje gospodarkę morską jako jeden z filarów rozwoju gospodarczego Polski, dlatego dziękuję za
Państwa zaangażowanie w takie wydarzenia jak BaltExpo, będące znakomitą platformą wymiany doświadczeń
środowiska morskiego.
Cenię wszelkie dyskusje i inicjatywy ukierunkowane na wypracowanie najlepszych rozwiązań dla polskiej
gospodarki morskiej oraz krzewienie istoty tego zagadnienia wśród naszych obywateli. Życzę owocnych obrad
i spotkań podczas tegorocznej edycji.
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