Czy grozi nam recesja? Jaka przyszłość, jaka
strategia?
Przed spotkaniem „U Ekonomistów””.
W Monitorze Gospodarczym przygotowywanym do publikacji w
„Nowym Życie Gospodarczym” w nr. 10/2008 porównywane są
prognozy ekspertów zaproszonych na 5 czerwca na
Konwersatorium „CZWARTKI U EKONOMISTÓW” : Czy
grozi nam recesja. Rozwiniętą prezentację
„PORÓWNANIA PROGNOZ” postaramy się udostępnić na
naszym portalu przed czwartkiem 5 czerwca.

Pytanie o strategię
W kwietniu roczny wskaźnik wzrostu cen konsumpcyjnych nieznacznie spadł (z 4,1
proc. do 4 proc.), co nie wiele pociesza, ponieważ utrzymuje się wysokie ryzyko, że
ceny ponownie przyspieszą. Z wielu różnych przyczyn. Po pierwsze jest to nadal
powyżej górnej granicy dopuszczalnych odchyleń od poziomu referencyjnego RPP I
NBP. Po drugie, względną stabilizację zawdzięczamy dalszemu umocnieniu bardzo
sinego już kursu złotego do USD i EUR, co stanowi zagrożenie dla eksportu. Po
trzecie, na utrzymywanie się podwyższonej inflacji wpływa wzrost cen regulowanych i
czynniki niezależne od nas, w tym wysokie ceny światowe paliw.
Po czwarte, niewiadomo, co będzie z cenami żywności (z powodu zwiększonego
popytu na żywność na rynkach zagranicznych). Po piąte - efekt drugiej rundy. Płace
w gospodarce od już dłuższego czasu rosną w tempie dwucyfrowym. Wolniej rośnie
wydajność, co na dalszą metę oznacza wytracanie przewag konkurencyjnych.
W komunikacie po posiedzeniu RPP 27 i 28 maja czytamy: „W ocenie Rady, w
średnim okresie prawdopodobieństwo ukształtowania się inflacji powyżej celu
inflacyjnego jest nadal wyższe niż prawdopodobieństwo, że inflacja będzie niższa od
celu.” Na wykresach 1 i 2 przedstawiliśmy kilka wybranych prognoz cen na lata 2008
i 2009. Prognozy zostały przygotowane na spotkanie „U Ekonomistów” 5 czerwca
(początek o godz. 16.30) nt. : „Czy grozi nam recesja?” (więcej szczegółów
www.pte.pl).
Uczestnikami spotkania będą (poza ekspertami przedstawionymi na wykresach)
miedzy innymi profesorowie: A. Czyżewski, W Orłowski, W. Welfe, L. Zienkowski. Do
udziału w spotkaniu zaprosiliśmy wszystkie osoby zaproszone do udziału w panelu
specjalnym o prognozach makroekonomicznych na VIII Kongresie Ekonomistów
Polskich w listopadzie ubr., w tym prezydium tego panelu: K. Markowskiego, prezesa
KIG i marszałka M. Borowskiego, komentatora prognozach makroekonomicznych.
Aktualne prognozy potwierdzają, niestety, utrzymywanie się zarówno zagrożenia
inflacyjnego, jak i zagrożenia recesyjnego. Remedium może być coś czego nam
brakuje. Brakuje nam - bagatela - strategii. Ambicją czwartków „U Ekonomistów” jest
znalezienie klucza do jej dopracowania.
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w ykres 2: ceny konsum pcyjne (CPI), 2009 r, zm iany w proc.,
rok poprzedni = 100
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