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НАУКОВЕ ЖИТТЯ: ПОДІЇ, ФАКТИ, ВІДГУКИ

МІЖНАРОДНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ФОРУМ
У ПОЛЬЩІ – ПЕРЕХРЕСТЯ ЗАХОДУ ТА СХОДУ
У
відомому
курортному
містечку
Криниці-Здруй
завершився
XІХ Міжнародний економічний форум – провідний економічний конгрес на
просторі Центральної й Східної Європи, що цілком виправдано іменується в ЗМІ
«Польським Давосом». Маючи за мету формування сприятливого клімату для
розвитку політичного й економічного партнерства між країнами ЄС,
Східноєвропейського партнерства та їх сусідами, форум став місцем паломництва
політичних лідерів, бізнесменів та науковців зі всього світу.
Цього року протягом 3 днів близько 2000 учасників з Європи, Центральної Азії,
Америки, Близького Сходу взяли участь у понад 100 панельних (тематичних)
засіданнях, присвячених проблемам макроекономіки, бізнесу, міжнародної та
регіональної політики, проблемам палива та енергетики, євроінтеграції тощо.
Головним маркером усіх цих сесій стало питання викликів та наслідків світової
фінансової кризи. Під керівництвом фонду «Єдиний світ» вперше було проведено
українську панель: «Позиціонування України у світі в контексті сучасних реалій».
Програмна рада Економічного форуму щорічно присуджує премії в таких
категоріях: людина Центральної й Східної Європи, нова культура Нової Європи,
фірма Центральної й Східної Європи.
Своєрідним філіалом форуму в Криниці є Економічний форум молодих лідерів
у м. Новий Сонч, який зібрав понад 250 молодих людей з більш ніж 40 країн, тією
чи іншою мірою залучених до громадської (неурядової) діяльності. У програмі
молодих – зустрічі та дискусії з видатними політиками, економістами та
управлінцями; тематичні зустрічі, присвячені молодіжним ініціативам та їх ролі в
майбутньому Європи; тренінги, культурні заходи тощо. Молоді лідери також
відвідують засідання Форуму в Криниці, що надає можливість долучитися до
політико-економічного діалогу видатних діячів сучасності.
Обидва Форуми підтримують партнери з різних регіонів світу: інститути, науководослідні центри, фірми. Головну роль в організації відіграють Варшавський інститут
східних досліджень та Європейський дім зустрічей – Фундація «Nowy Staw». Роботу
форуму висвітлюють понад 400 журналістів з провідних польських та світових ЗМІ.
Більш детальну інформацію щодо участі та програми форуму можна знайти на
офіційних сайтах:
• http://www.forum-ekonomiczne.pl – Міжнародний економічний форум у Криниці;
• http://www.forum-leaders.eu/ – Міжнародний економічний форум для
молодих лідерів у м. Новий Сонч.

Ю. В. Середа,
учасниця Міжнародного економічного
форуму молодих лідерів

181

