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W dyskusjach dotyczących przyszłości Europy i Unii Europejskiej często pojawiają
się rozważania na tematy gospodarcze. Pogląd o kluczowej roli gospodarki w określeniu
przyszłej pozycji Europy w świecie wydaje się być dominujący. Liczne analizy dotyczące
przyszłych zagrożeń, które były prowadzone również przez Komitet Prognoz pokazują,
że w przyszłości obecna pozycja gospodarcza i polityczna Europy może być zagrożona.
Celem konferencji jest określenie: jak w przyszłości może kształtować się pozycja
ekonomiczna Europy w świecie oraz jakie powinny być strategiczne cele dalszego rozwoju
gospodarczego Europy? Czy celem ma być utrzymanie obecnej pozycji gospodarczej, czy
też długookresowe zapewnienie bezpieczeństwa i odpowiedniej jakości życia? Udzielenie
odpowiedzi na tak postawione pytania wymaga oszacowania obecnej sytuacji gospodarczej w Europie oraz wskazania głównych wewnętrznych i zewnętrznych czynników, które
mogą przesądzić o dalszym rozwoju starego kontynentu, tj. zarówno potencjalnych szans,
jak i oceny całokształtu obecnej sytuacji Europy oraz wskazania na główne czynniki wewnętrzne, jak i zewnętrzne barier rozwojowych. Spośród nich należy wymienić wyzwania
związane z: demografią, edukacją, globalizacją, potencjałem intelektualnym, rewolucją
informacyjną oraz systemem kulturowym. A także wskazanie na przyczyny pojawienia się
narastającego populizmu i nacjonalizmu w całej Europie, nie wyłączając w tym państw
UE. Powyższe skrótowe wyliczenie wskazuje na konieczność podejścia interdyscyplinarnego do problemów związanych z dalszym rozwojem gospodarczym. Wprawdzie centralnymi kwestiami w naszej dyskusji pozostają problemy gospodarcze, ale wskazane byłoby
ukazanie ich związków z narastającym znaczeniem problemów politycznych, a także coraz silniejsze ujawnianie się negatywnych cech (właściwości) poszczególnych systemów
kulturowych. Wymienione wyżej czynniki wskazują na istnienie wielu interdyscyplinarnych problemów powiązanych z rozwojem gospodarczym, ale należy podkreślić, że czynniki czysto gospodarcze związane z sektorami finansów, produkcji i usług powinny być
głównym przedmiotem dyskusji.
Powyższe analizy posłużą do budowy scenariuszy zintegrowanego, ekonomicznego
i społecznego rozwoju Europy. Ich zarys zostanie poddany pod dyskusję już podczas tej
konferencji, która jest częścią wieloletniego projektu realizowanego przez Komitet pt.
„Dokąd zmierza Europa”.
Konferencja odbędzie się 25 października 2016 r.
w Domu Ekonomisty sala 109 piętro IPolskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49,

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w konferencji
tel. 22 182 68 72
fax 22 182 70 87
lub e-mail: komprog@pan.pl
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20. 10. br.

Program konferencji
Wtorek 25 październik 2016 r.
10.00 – 10.05

Otwarcie konferencji – Michał Kleiber

Sesja I – UWARUNKOWANIA ROZWOJOWE EUROPY
– prowadzący sesję Jerzy Kleer
10.05 – 10. 20  Miejsce Unii Europejskiej w rozwoju Europy – Michał Kleiber
10.20 – 10.35  Kultura i gospodarka jako system współzależności – Jerzy Wilkin
10.35 – 10.50  Potencjał ludnościowy Unii Europejskiej – Janusz Witkowski
10.50 – 11.05  Pozycja ekonomiczna Europy i jej potencjał w świecie
– Stanisław Szukalski
11.05 – 12.05  Dyskusja
12.05 – 12.30

Przerwa na kawę

13.15 – 13.30
13.30 – 14.30

Sesja II – PAŃSTWO I GOSPODARKA W EUROPIE
– prowadzący sesję Jerzy Wilkin
 Rola państwa we współczesnej gospodarce - Andrzej Kondratowicz
 Gospodarcze konsekwencje globalizacji i rewolucji informacyjnej –
Zbigniew Madej
 Ewolucja idei trwałego rozwoju i możliwości jej realizacji
– Konrad Prandecki
 Wzrost czy rozwój. Jakość życia w Europie – Dariusz Kiełczewski
 Dyskusja

14.30 – 15.15

Obiad

12.30 – 12.45
12.45 – 13.00
13.00 – 13.15

Sesja III – POTENCJAŁ INTELEKTUALNY I SCENARIUSZE ROZWOJU
– prowadzący sesję Michał Kleiber
15.15 – 15.30
 Czy modele edukacyjne w Europie sprzyjają jej rozwojowi
– Bogdan Galwas
15.30 – 15.45
 Potencjał intelektualny i innowacyjny Europy – Ewa Okoń-Horodyńska
15.45 – 16.15
 Dyskusja
16.15 – 16.45

Przerwa na kawę

16.45 – 17.15
17.15 – 17.45

 Scenariusze rozwoju ekonomicznego i społecznego Europy
– Jerzy Kleer
 Dyskusja

17.45 – 18.00

Podsumowanie konferencji – Michał Kleiber

