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Szanowni Państwo, 
 

To dzięki, przedsiębiorcom, ich wielkiej energii, kreatywności i ciężkiej pracy polska 
gospodarka odczuwa skutki spowolnienia gospodarczego znacznie mniej dotkliwie niż nasi 
sąsiedzi i wciąż rozwija się w przyzwoitym tempie, ponad 10 razy szybciej niż gospodarka 
naszego największego partnera – Niemiec. Mimo gorszej koniunktury w ubiegłym roku 
odnotowaliśmy duży wzrost eksportu i nadwyżkę eksportu nad importem – po jedenastu 
miesiącach było to 1,8 miliarda euro.  
 

W polskim eksporcie coraz większy udział mają produkty wytworzone z udziałem 
najnowocześniejszych technologii i innowacyjnych rozwiązań. Branża, która od 7 do 9 lutego 
prezentuje się w pomieszczeniach Expo XXI jest niewątpliwie w tej dziedzinie jednym z liderów. 
To ważne z punktu widzenia potencjału eksportowego - wartość eksportowanych produktów tej 
branży wzrosła przez ostatnie cztery lata o 16%, czyli o 400 milionów euro. Innowacyjność 
przemysłu oświetleniowego i elektrotechnicznego jest równie ważna ze względu na potrzeby 
rynku wewnętrznego i tempo rozwoju naszego kraju. Cieszą innowacyjne produkty i rozwiązania 
nagrodzone w konkursach przeprowadzonych przy okazji targów. Szczególną uwagę zwróciłam 
na stację ładowania samochodów elektrycznych zintegrowaną w kompozytowym słupie 
oświetleniowym, często poruszam się samochodem elektrycznym i wiem jak potrzebne są takie 
urządzenia, nie mówiąc o tym, że elektromobilność to jeden z priorytetów rozwoju Polski.  Cieszy 
również możliwość popatrzenia niezwykle ciekawych rozwiązań prezentowanych przez 
zagranicznych gości targów. 
 

Warto też wspomnieć, że dziś branża oświetleniowa i elektrotechniczna ma niezwykle 
ważną rolę do spełnienia w kontekście rosnących cen energii i dążenia naszego kraju do 
neutralności klimatycznej. To dzięki firmom obecnym na targach, innowacyjnym, 
energooszczędnym rozwiązaniom i, reprezentowanym tu również, coraz bardziej wydajnym 
odnawialnym źródłom energii  przedsiębiorstwa, samorządy, instytucje państwowe i wszyscy 
mieszkańcy Polski będą mogli oszczędzać pieniądze i środowisko. 
 

To niewątpliwie niezwykle ciekawe i ważne wydarzenia; wszystkim uczestnikom Targów 
Światło 2020, Targów Elektrotechnika 2020 i Wystawy Teletechnika 2020  życzę aby udział w 
tych wydarzeniach przyniósł jak najwięcej pożytku. 

 
  Serdecznie pozdrawiam 
 
 
 
     


