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Ekonomiści przy Radzie Przedsiębiorczości monitorują polską gospodarkę
Przy Radzie Przedsiębiorczości powstało Centrum Monitoringu Sytuacji Gospodarczej (CMSG). To
grupa ekonomistów, która będzie wspierać Radę w dialogu ze stroną rządową o naprawie polskiej
gospodarki. CMSG będzie regularnie ankietować polskich przedsiębiorców – badając m.in.
wykorzystanie instrumentów tzw. tarcz antykryzysowych, oraz zbierać i analizować dla Rady
Przedsiębiorczości dane ekonomiczne z kraju i zagranicy. Partnerem naukowym CMSG jest Instytut
Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
CMSG tworzą: prof. Elżbieta Adamowicz z Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, dr Sonia Buchholtz
– ekspertka ekonomiczna Konfederacji Lewiatan, prof. Stanisław Gomułka – Główny Ekonomista
Business Centre Clubu, dr Janusz Jankowiak – Główny Ekonomista Polskiej Rady Biznesu, dr Stefan
Kawalec z Capital Strategy, dr Łukasz Kozłowski – Główny Ekonomista Federacji Przedsiębiorców
Polskich, dr Aleksander Łaszek – Główny Ekonomista Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju, Piotr
Soroczyński – Główny Ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej oraz dr Sławomir Dudek – Główny
Ekonomista Pracodawców RP i koordynator grupy.
CMSG będzie dwa razy miesięcznie prowadzić badania ankietowe przedsiębiorstw, analizując bieżącą
sytuację ekonomiczną przedsiębiorstw oraz wpływ koronawirusa na ich decyzje i funkcjonowanie.
Taką częstotliwość badań uznano za stosowną z uwagi m.in. na dynamiczne zmiany legislacyjne i
ekonomiczne w Polsce. „Będziemy też monitorować korzystanie z instrumentów przewidzianych w
tzw. tarczy i jej kolejnych odsłonach. Będziemy także zbierać propozycje rozwiązań, które zdaniem
samych przedsiębiorstw byłyby najlepsze w obecnej sytuacji” – informuje dr Sławomir Dudek.
„Nasza grupa ma formułę Think-Netu – w tej sieci, w ramach wymiany poglądów i na podstawie
analiz, będziemy formułować opinie i ekspertyzy dla Rady Przedsiębiorczości. Posłużą następnie
Radzie i jej poszczególnym członkom do dialogu ze stroną rządową – naszym celem jest
doprowadzenie do udzielania polskiemu biznesowi skutecznego i pożądanego wsparcia” – wyjaśnia
koordynator CMSG. Szczegółowe zadania grupy to:
- monitorowanie wskaźników gospodarczych, sytuacji przedsiębiorstw i rynku pracy (w tym badania
ankietowe przedsiębiorstw),
- monitorowanie sytuacji finansów publicznych,
- monitorowanie programów gospodarczych w innych krajach,
- przedstawianie rekomendacji w zakresie działań wspierających bezpieczeństwo ekonomiczne i
bezpieczeństwo finansów państwa,
- przedstawienie rekomendacji działań „pokryzysowych” służących odbudowie i rozwojowi
przedsiębiorczości i polskiej gospodarki jako całości.
Partnerem naukowym CMSG jest Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH w Warszawie, zajmujący się
m.in. badaniami koniunktury gospodarczej w Polsce już od prawie 35 lat. Pierwsze badania ankietowe
firm przemysłowych w Polsce wprowadził właśnie IRG SGH – w 1986 roku. Wyniki tych badań służyły
monitoringowi sytuacji polskiej gospodarki w czasach kryzysu w trakcie transformacji od gospodarki
socjalistycznej do gospodarki rynkowej na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku.
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