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W ośrodku szkoleniowym NBP w Starej wsi w dniu 5 grudnia 2008 r. odbyło się drugie z cyklicznych konwersatoriów
ekonomicznych "Gospodarka Polski wobec trendów rozwojowych Europy i świata". To przedsięwzięcie, zainicjowane w
czerwcu br. przez Narodowy Bank Polski przy współpracy z Polską Akademią Nauk ma na celu stworzenie stałego forum
dyskusji o wyzwaniach stojących przed polską gospodarką. W spotkaniach biorą udział przedstawiciele rządu,
parlamentu, politycy i ekonomiści.

Wstępem do debaty podczas piątkowego spotkania były referaty prof. Krystyny Gawlikowskiej - Hueckel, dyrektora
zarządzającego w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju oraz prof. Alojzego Nowaka, przewodniczącego Rady
Naukowej przy Zarządzie NBP.

W dyskusji, prowadzonej przez prezesa NBP Sławomira Skrzypka wzięli udział m.in. prof. Stanisław Gomułka (Business
Centre Club), prof. Karol Lutkowski (dyrektor Biura ds. Integracji Polski ze Strefą Euro), prof. Elżbieta Mączyńska (prezes
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, SGH), Wojciech Szewko (Polska Lewica), Józef Kozioł (BCC), Krzysztof
Pietraszkiewicz (prezes Związku Banków Polskich), prof. Marek Ratajczak (AE Poznań), prof. Leszek Jasiński (PAN), prof.
Jan Michałek (Uniwersytet Warszawski), prof. Ryszard Kokoszczyński (Instytut Ekonomiczny NBP), prof. Zbigniew
Hockuba (członek Zarządu NBP).

Uczestnicy seminarium w swych wystąpieniach skoncentrowali się na diagnozie i ocenie problemów pojawiających się na
międzynarodowych rynkach finansowych przyczyniających się do spowolnienia w sferze realnej światowej gospodarki.
Głównym nurtem dyskusji był wpływ sytuacji na świecie na funkcjonowanie polskiego rynku finansowego i perspektywy
rozwoju gospodarczego Polski. Oceniano możliwości przeciwdziałania skutkom osłabienia aktywności gospodarczej w
Polsce, zarówno przy pomocy zmian regulacyjnych jak i dostosowań ze strony polityki pieniężnej i fiskalnej. W
podsumowaniu dyskusji podkreślono, że choć spowolnienie gospodarcze na świecie może mieć negatywne skutki dla
sytuacji gospodarczej w Polsce, to jednak odpowiednio prowadzona polityka makroekonomiczna może w dużej mierze
skutki te ograniczyć.
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