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Ćwiczenia z wyobraźni. Ekonomiczna przyszłość Europy
Goście:
prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska – Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, członkini Rady
Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, Prezydium Komitetu Prognoz "Polska 2000 Plus",
Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, wykładowca Szkoły Głównej Handlowej w
Warszawie
Ignacy Morawski - ekonomista, założyciel serwisu SpotData, w latach 2012-16 wyróżniany w
licznych rankingach, zajmując m.in. dwukrotnie miejsce na podium konkursu na najlepszego analityka
makroekonomicznego organizowanego przez Rzeczpospolitą i Narodowy Bank Polski; w 2017 roku
znalazł się na liście New Europe 100, wyróżniającej najbardziej innowacyjne osoby Europy Środkowej,
publikowanej przez „Financial Times”; w 2019 r. wyróżniony przez ThinkTank jako jeden z 10
ekonomistów najbardziej słuchanych przez polski biznes
Jan Zygmuntowski - ekonomista związany z obszarami innowacji, cyfrowej gospodarki i
zrównoważonego rozwoju; autor Kapitalizmu Sieci; prezes zarządu fundacji Instrat; wykładowca
Uniwersytetu Koźmińskiego
Debatę poprowadzi Krzysztof Mroczkowski - publicysta Nowego Obywatela, ekonomista i historyk;
ekspert inicjatywy Pacjent Europa; biznesowy praktyk z doświadczeniem w konsultingu, przemyśle i
bankowości ﬁntech
Proponujemy ćwiczenia z wyobraźni. Porozmawiamy o gospodarce europejskiej za 30 lat. Czego
możemy się spodziewać i w jakim kierunku chcielibyśmy ją zmieniać? Rok temu wróżono rychły
koniec globalnej gospodarki i przebudowę światowego kapitalizmu. Dziś, chwilowo, głosy te ucichły.
To przestroga przed zbyt łatwymi wróżbami i zarazem zachęta do tego, by wybiec myślą dalej, poza
perspektywę lizania strat gospodarczych po pandemii.
Zależy nam na tym, by dyskusji o ekonomicznej przyszłości Europy nie ukrywać za technicznym
językiem odstraszającym laików. Koniec końców, ekonomia jest nauką o zachowaniu człowieka.
Potraktujemy ją więc jak dyscyplinę humanistyczną, w której najprostsze i naiwne pytania są często
najważniejsze i najciekawsze.
Porozmawiamy więc o tym jak zmiany klimatyczne będą modelowały system gospodarczy. Rzucimy
okiem na przyszłość pracy, na szanse realizacji pomysłów skrócenia czasu pracy lub bezwarunkowego
dochodu podstawowego. Jaka będzie polityczno-społeczna odpowiedź na postępującą automatyzacje
pracy? Jaką rolę będzie odgrywała rosnąca przewaga Chin? Czy grozi nam popularyzacja systemu
kredytu społecznego? To tylko niektóre z problemów, które planujemy poruszyć podczas dyskusji.
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