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CZY POLSKA MOŻE BYĆ INWESTYCYJNYM LIDEREM
EUROPY?
Odpowiedzi na to pytanie poszukają eksperci II Forum Wizja Rozwoju zaproszeni do dyskusji w
ramach bloku tematycznego „Inwestycje”. Obejmie on pięć paneli dyskusyjnych, które przybliżą
najbardziej istotne inicjatywy dedykowane polskiej gospodarce, mające wpływ na jej rozwój i miejsce
na ekonomicznej mapie regionu.
Eksperci omówią zagadnienia wymagające miliardowych nakładów ﬁnansowych oraz długiego czasu
planowania i realizacji. Inwestycje te będą miały znaczące przełożenie na możliwości rozwoju polskich
przedsiębiorstw.
- Podczas II Forum Wizja Rozwoju szeroko zaprezentowane zostaną tematy z zakresu polskich
inwestycji. Każdy z paneli będzie równie ważny. W trakcie dyskusji omówione zostaną strategiczne i
aktualne inwestycje w Polsce, które w najbliższej przyszłości odcisną bardzo duże piętno na naszej
gospodarce – mówi Prezes Zarządu Fundacji Wizja Rozwoju Andrzej Michalak.
Wśród omawianych tematów znajdą się m.in. plany Centralnego Portu Komunikacyjnego,
funkcjonowanie Polskiej Strefy Inwestycji, inwestycje w Polsce Wschodniej, perspektywy Baltic Pipe
oraz znaczenie przekopu Mierzei Wiślanej dla rozwoju polskiej gospodarki. Planowane zagadnienia
mają wspólny mianownik - zwiększenie możliwości przeładunkowych i połączenie ich z infrastrukturą
transportową. Dodatkowo omawiane inwestycje podczas II Forum Wizja Rozwoju pomogą rozwinąć
różne obszary współpracy ﬁrm handlowych i produkcyjnych oraz poszerzą perspektywę ich działań
strategicznych. Pod tym względem bardzo ważny będzie Centralny Port Komunikacyjny. Bezpośredni
transport powietrzny na inne kontynenty stworzy nowe szanse handlowe dla polskich ﬁrm. Kolejnym
istotnym tematem będzie przekop Mierzei Wiślanej i rozwój transportu morskiego z wykorzystaniem
portu w Elblągu.
Na liście zagadnień dotyczących inwestycji nie mogło zabraknąć kwestii transportu gazu do Polski.
Projekt Baltic Pipe ma połączyć Norwegię z Polską i spowodować uniezależnianie sprowadzania tego
surowca od jednego dostawcy ze wschodu. To strategiczna inwestycja nie tylko z punktu widzenia
polskiej gospodarki, ale również krajów sąsiednich. Daje możliwość stworzenia projektu łączącego
kraje skandynawskie z Europą Środkowo-Wschodnią. W trakcie Forum prelegenci bedą rozmawiali
również o dostawach gazu drogą morską z innych kontynentów, m.in. z Azji czy Ameryki Północnej.
Eksperci będą dyskutowali także o inwestycjach na terenie Polski Wschodniej, które będą
oddziaływały na funkcjonowanie całego regionu m.in. Via Baltica i Via Carpatia.
- Projekty te zupełnie inaczej ukształtują transport na terenie Polski i Europy. Są to więc tematy, które
wzbudzają zainteresowanie innych krajów, ponieważ będzie to miało znaczne przełożenie na
przychody państw Inicjatywy Trójmorza – mówi dr inż. Andrzej Michalak.
Prelegentami bloku tematycznego „Inwestycje” będą eksperci praktycy, przedstawiciele ministerstw,

m.in. Inwestycji i Rozwoju oraz Infrastruktury. W dyskusjach wezmą również udział doświadczeni
specjaliści, którzy mają na swoim koncie realizację ważnych dla Polski przedsięwzięć. Nie zabraknie
autorytetów ze świata nauki, którzy zawsze wspierali i wspierają rozwój inwestycji w Polsce.
II Forum Wizja Rozwoju jest największym wydarzeniem gospodarczym w północnej Polsce. Odbędzie
się w gdyńskiej Akademii Marynarki Wojennej w dniach 24-25 czerwca 2019 r. W harmonogramie
znalazło się sto debat upamiętniających stulecie odzyskania niepodległości.
Partnerami merytorycznymi Forum jest już siedem ministerstw. Powiększa się również grono
partnerów biznesowych. Partnerem głównym Forum jest Totalizator Sportowy, Partnerem+ Bank PKO
BP, a partnerem: DGT sp. z o.o., Agencja Rozwoju Przemysłu i Jastrzębska Spółka Węglowa. Udział
zapowiedziało wiele ﬁrm, przedsiębiorców i naukowców.
Patronat honorowy nad II Forum Wizja Rozwoju objął Premier Mateusz Morawiecki.
Więcej na: www.wizjarozwoju.pl

