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Polska gospodarka w Unii Europejskiej – seminarium 
Instytutu Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich

Seminarium odbyło się 25 maja 2009 r. i łączyło się z wydaniem kolejnej edycji 
książki pt. Gospodarka Polski w Unii Europejskiej. Funkcjonowanie rynku wewnętrznego. 
W seminarium wzięło udział około 80 osób, a wśród nich pracownicy naukowi i studenci 
Szkoły Głównej Handlowej oraz innych uczelni wyższych (Uniwersytetu Warszawskiego, 
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 
Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych), przedstawiciele instytucji 
administracji publicznej (m.in. Komisji Europejskiej, Narodowego Banku Polskiego, 
Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów) 
oraz reprezentanci sektora prywatnego. 

Referaty w trakcie seminarium przedstawili pracownicy naukowi Instytutu Handlu 
Zagranicznego i Studiów Europejskich. Prof. zw. dr hab. Dariusz Rosati podsumował 
pięcioletnie członkostwo Polski w strukturach Unii Europejskiej. Zaprezentował naj-
ważniejsze korzyści w sferze instytucjonalnej, gospodarczej i społecznej wynikające 
z członkostwa. Wskazał też niewykorzystane szanse – przede wszystkim w obszarze 
pozyskania pozycji lidera w strukturach Unii, jak również niezadowalający poziom 
wykorzystania środków unijnych przez nasz kraj. 

W kolejnym wystąpieniu prof. dr hab. Zenon Marciniak omówił politykę Europej-
skiego Banku Centralnego w warunkach kryzysu finansowego i jej implementacje dla 
sytuacji Polski. W swoim wystąpieniu odniósł się również do instrumentów polityki pie-
niężnej banków centralnych USA i Szwajcarii. W podsumowaniu prezentacji przedstawił 
dane finansowe ukazujące wpływ kryzysu finansowego na rynki finansowe w Polsce 
oraz bieżące trendy w tym obszarze. 

Dr Henryk Bąk w swoim referacie skupił się na analizie możliwości przystąpienia 
Polski do strefy euro. Przedstawił również, jak – zakończone sukcesem – dochodzenie 
do wspólnej waluty wyglądało w Słowacji. Odniósł się również do sytuacji na Litwie, 
której starania w tym obszarze nie znalazły akceptacji Komisji Europejskiej. 

Prof. dr hab. Grażyna Wojtkowska-Łodej przedstawiła konsekwencje, jakie niesie 
dla Polski przyjęty w grudniu 2008 r. pakiet klimatyczno-energetyczny. W szczególności 
dokonała diagnozy sytuacji w okresie od przyjęcia uzgodnionego pakietu oraz podjęła 
próbę analizy i oceny wpływu zadań i regulacji wynikających z pakietu na polską go-
spodarkę, branżę energetyczną oraz odbiorców energii.
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Ostatnim punktem seminarium była dyskusja z udziałem referentów i uczestników 
spotkania. Podjęto rozważania dotyczące powiązania pakietu klimatyczno-energetyczne-
go ze Wspólną Polityką Rolną, w szczególności w kontekście wykorzystania biopaliw oraz 
dyskutowano charakter pozycji lidera politycznego, jaka przyjęła Komisja Europejska 
w obszarze spraw klimatycznych. Tematem pytań był również problem interwencjonizmu 
państwowego na rynkach finansowych w dobie kryzysu finansowego. W toku dyskusji 
podjęto rozważania o koordynacji działań w tym zakresie pomiędzy rządami a banka-
mi centralnymi w Wielkiej Brytanii, USA oraz w Unii Europejskiej. Zainteresowanie 
uczestników wzbudziło również zagadnienie możliwego rozszerzenia strefy wspólnej 
waluty europejskiej, szczególnie w kontekście starań Polski. 

Referaty zaprezentowane podczas seminarium, jak również sprawozdanie z prze-
biegu dyskusji zostaną opublikowane w kolejnej części zeszytu naukowego Instytutu 
Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich „Seminaria naukowe – rok akademicki 
2008–2009”. 
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