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Ponad 30 ekspertów w debacie gospodarczej
Ponad 30 ekspertów potwierdziło udział w poniedziałkowej debacie o
programie gospodarczym PiS - poinformowała wiceszefowa partii Beata
Szydło. Debatę, która odbędzie się w siedzibie Polskiej Akademii Nauk,
zaproponował prezes PiS Jarosław Kaczyński.
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- Większość zaproszonych gości potwierdziła już swój udział w
poniedziałkowym spotkaniu. Ci goście, którzy nie mogą przyb yć ze względu
na wcześniej zaplanowane ob owiązki, przesłali b ardzo miłe dla nas listy, w
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których pojawiają się również elementy oceny naszego programu i gotowość
(http://niezalezna.pl/uploads/foto/2012/09/jaroslawdo współpracy, dalszego spotkania w terminie dogodnym dla ob u stron powiedziała Szydło. Wiceprezes PiS skonkretyzowała, że do piątkowego
kaczynski-pis-org.jpg)
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(foto. pis.org.pl)
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Na ten temat

przedpołudnia obecność potwierdziło ponad 30 ekspertów. Zaproszenia
wysłano do ponad 40 ekonomistów.
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Szydło podkreśliła, że część ekspertów swoją nieobecność tłumaczyła obowiązkami zawodowymi. Wśród nich znaleźli
się prof. Krzysztof Rybiński i prof. Witold Orłowski. Wśród osób, które nie pojawią się w siedzibie PAN, Szydło
wymieniła również szefa NBP prof. Leszka Balcerowicza, prof. Grzegorza Kołodkę oraz szefa NBP Marka Belkę. Według
niej Belka napisał, że jest gotów w każdej chwili spotkać się z klubem parlamentarnym i podyskutować o sytuacji w
Polsce.
Szydło zaznaczyła, że poniedziałkowa debata będzie się koncentrować na trzech zagadnieniach: finansach
publicznych i podatkach, rynku pracy oraz polityce prorodzinnej. Dodała, że dyskusja będzie też dotyczyć "realnych
możliwości wprowadzenia programu PiS".
- Jesteśmy przede wszystkim nastawieni na słuchanie ekspertów, którzy b ędą uczestniczyli w deb acie. Myślę, że
deb ata b ędzie wykraczała poza nasz program. (...) Każdy z dyskutantów b ędzie miał możliwość zab rania głosu.
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Zakładamy, że b ędzie trwała kilka godzin - mówiła Szydło.
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Wesprzyj Gazetę Polską. Sięgnij SMS-em po newsletter. Bądź na bieżąco! Wyślij do nas SMS o treści GPA na numer
7955 (11,07PLN brutto), a otrzymasz zwrotnie newsletter z prawdziwymi, aktualnymi i najciekawszymi informacjami z
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