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…czyli co robiliśmy przez ostatni miesiąc
CSM jest w gronie najlepszych think tanków z Europy Środkowo-Wschodniej w corocznym
światowym rankingu opracowywanym przez Uniwersytet w Pensylwanii

1. PUBLIKACJE
• Relacja z debaty “Cyfrowa Europa i gospodarka po pandemii”
W debacie okrągłego stołu, zorganizowanej on-line 19 maja 2020 r. przez Centrum Stosunków
Międzynarodowych i Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce we współpracy z ośrodkiem
THINKTANK wzięli udział przedsiębiorcy, eksperci i przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu.
Dyskusja dotyczyła możliwości wykorzystania nowoczesnych narzędzi cyfrowych do przyspieszenia
rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej, w tym Polski.
Cały tekst dostępny jest tutaj.
•

Analiza CSM: “Narodowe systemy pomocy gospodarczej po Covid-19”

Epidemia koronawirusa spowodowała liczne ograniczenia we wszystkich państwach członkowskich
Unii Europejskiej. Zamknięcie granic narodowych oraz unijnej granicy zewnętrznej, uziemienie
pasażerskich połączeń lotniczych i liczne zakazy służące ograniczaniu kontaktów międzyludzkich
doprowadziły do zamrożenia gospodarki. Komisja Europejska szacuje spadek europejskiego PKB o
7,4% w 2020 r., a ograniczenia w handlu światowym szacowane są na prawie 10%, z czego eksport
poza UE oczekuje spadków o ok. 9,2%, a handel wewnątrz UE ma skurczyć się o 8,8%. Państwa
członkowskie UE podjęły kontr-działania mające zapobiec negatywnym skutkom kryzysu – pisze Piotr
Maciej Kaczyński, ekspert CSM, w analizie „Narodowe systemy pomocy gospodarczej po Covid-19”.
Cały tekst dostępny jest tutaj.
•

Komentarz CSM: “Norwegia wobec pandemii”

Norweski rząd łagodzi epidemiologiczne obostrzenia podjęte w marcu w związku z koronawirusem. Jeśli
współczynnik zakażeń pozostanie na niskim poziomie, to zgodnie z zapowiedzią premier Erny Solberg
do połowy czerwca otwarta zostanie gospodarka. Do tego czasu funkcjonują pakiety pomocowe dla
przedsiębiorców i zasiłki o rozszerzonym zakresie. Powrót Norwegii do dobrej kondycji
makroekonomicznej zależy jednak w równym stopniu od ożywienia gospodarczego kraju, dywersyfikacji

gospodarki, jak i globalnej sytuacji na rynku ropy i gazu – piszą Beata Kubiszyn-Puka, Maria PukaJażdżyk i Lidia Puka-Kjøde w komentarzu Norwegia wobec pandemii.
Cały komentarz dostępny jest tutaj.
•

Komentarz CSM: “Porozumienie ponad podziałami”

Każdy aspekt nagranego oświadczenia Pottingera, który wyemitowano 4 maja podczas konferencji
zorganizowanej przez Instytut Millera na Uniwersytecie Virginii, miał znaczenie. Nieprzypadkowy był
czas, osoba samego mówcy, sposób wypowiedzi oraz przesłanie płynące od przedstawiciela
amerykańskiego rządu do chińskiego narodu. Zacznijmy zatem od początku – pisze Rafał Tomański w
komentarzu Porozumienie ponad podziałami. Wystąpienie doradcy Trumpa wobec Chin.
Cały komentarz dostępny jest tutaj.
2. WYDARZENIA
•

30.05 – prezes CSM, gościem webinarium o Europie, zorganizowanego przez Kalinga
Institute for Indo-Pacific Studies
Moderator: prof. Chintamani Mahapatra, JNU

•

26.05 – CSM LIVE TALKS. Bezpieczeństwo po pandemii: powrót do starych zagrożeń,
czy nowe wyzwania?
Rozmawiali: Witold Jurasz (publicysta onet.pl) , Grzegorz Kuczyński (Dyrektor Programu
Eurasia Warsaw Institute) i Witold Sokała (Przewodniczący Rady oraz ekspert Fundacji
Po.Int,)
Dowiedz się więcej

•

19.05 – prezes CSM, dr Małgorzata Bonikowska uczestnikiem spotkania Rady Doradczej
Singularity University

•

19.05 – Debata CSM i Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce „Cyfrowa Europa i
gospodarka po pandemii”
Dowiedz się więcej

•

19.05 – CSM LIVE TALKS. Świat po katastrofie: Meksyk i Wietnam - w cieniu
potężnych sąsiadów.
Rozmawiali: dr Małgorzata Bonikowska (prezes CSM), Montserrat Xilotl (UNDP Mexico)
i Vu Thu Ha (Vietnam News Agency)
Dowiedz się więcej

•

12.05 - CSM LIVE TALKS. Świat po katastrofie: Wpływ pandemii na Europę
Rozmawiali: dr Małgorzata Bonikowska (prezes CSM) i dr Marek Prawda (dyrektor
Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce)
Dowiedz się więcej

•

10.05 debata o brexicie z udziałem dr Małgorzaty Bonikowskiej, prezes CSM, Dariusza
Rosiaka i dr Wojciecha Lewandowskiego zorganizowana przez Paderewski Academy SGH z
okazji Dnia Europy
Dowiedz się więcej

•

05.05 – CSM LIVE TALKS. Wpływ pandemii na Europę: Niemcy i Polska
Rozmawiali: dr Małgorzata Bonikowska (prezes CSM), dr Kai-Olaf Lang (Senior Fellow
w Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) i prof. Arkadiusz Stempin (Akademia im.
Tischnera i Uniwersytet we Fryburgu)
Dowiedz się więcej

3. PROJEKTY
•

CSM LIVE TALKS: Świat po katastrofie - projekt realizowany z Fundacją Konrada
Adenauera w Polsce
Czytaj więcej

•

Media Literacy: Stop fake. Start thinking - projekt realizowany dla Komisji Europejskiej
Czytaj więcej

•

Europa Środkowo-Wschodnia: 30 lat. Perspektywa gospodarcza – projekt realizowany z
Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego, Węgierską Akademią Nauk i Fundacją
Libek z Serbii
Czytaj więcej

•

V4+ a inicjatywa Pasa i Szlaku. Analiza porównawcza – projekt analityczny realizowany
przez International Visegrad Fund udziałem CSM
Czytaj więcej

•

EU-India Think-Tank Twinning Initiative – projekt realizowany przez CSM oraz 9 innych
think tanków z UE i Indii - m.in. Chatham House (Wielka Brytania), Clingendael
(Niderlandy), GPPI (Niemcy), ORF (Indie), JNU (Indie), MAHE (Indie), IDSA (Indie).
Czytaj więcej oraz: https://euindiathinktanks.com/

•

Polska i Czechy wobec Chin – projekt CSM i Prague Security Studies Institute
Czytaj więcej

•

Obce wpływy w Europie Centralnej – projekt CSM w partnerstwie z think tankami Grupy
Wyszehradzkiej
Czytaj więcej

•

Innovation in Politics –międzynarodowy projekt z udziałem think tanków z 14 krajów UE, w
tym konkurs na innowacyjne projekty, oceniane przez 1000-osobowe jury z 47 państw Rady
Europy
Czytaj więcej

•

European Roundtable – cykliczne spotkania polityków i ekspertów z UE, organizowane
przez Fundację im. Konrada Adenauera.
Czytaj więcej

•

EU- Russia Civil Society Forum – platforma współpracy organizacji pozarządowych i think
tanków z Europy i Rosji. CSM jest stałym członkiem Forum od 2011 roku.
Czytaj więcej

4. CSM W MEDIACH
•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

Wywiad o przywództwie z dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, w najnowszym numerze
magazynu „Wysokie Obcasy PRACA” (maj 2020)
Czytaj więcej
Łukasz Polinceusz, ekspert CSM, o wynikach badania przeprowadzonego przez Parlament
Europejski na antenie Radia Kielce [30.05]
Dowiedz się więcej
Unijny plan Marshalla wymierzony przeciw gospodarczym skutkom COVID-19 to krok w
nieznane – pisze dr Bartłomiej Nowak, ekspert CSM, na łamach Forbes [29.05]
Czytaj więcej
Wszystkie kraje czują, że bez decyzji finansowych (...) nie uda się wyjść Europie z kryzysu
gospodarczo-społecznego, w którym z powodu pandemii już się de facto znajdujemy – dr
Małgorzata Bonikowska na antenie Polskiego Radia 24 [28.05]
Czytaj więcej
Dr Bruno Surdel, ekspert CSM, o problemach Nigerii w obliczu koronawirusa oraz
zawirowaniach na rynku ropy naftowej na antenie radia WNET [26.05]
Czytaj więcej
Dr Malgorzata Bonikowska, prezes CSM, o Polakach pracujących w instytucjach
międzynarodowych, wywiad dla tygodnika „Przegląd”, [14.05]
Amerykanie próbują na bazie G7 wzmocnić sojusze i szukają mocnych państw – dr Małgorzata
Bonikowska, prezes CSM, w radiowej Jedynce [04.05]
Czytaj więcej
Prof. Salvatore Babones, ekspert i doradca CSM, o chińsko-amerykańskich relacjach w
czasach pandemii [03.05]
Dowiedz się więcej
Koronawirus pokazał deficyty projektu europejskiego, więc trzeba je uzupełnić – dr
Małgorzata Bonikowska na antenie Polskiego Radia 24 [03.05]
Czytaj więcej
Dla Unii Europejskiej to będzie wciąż wielki test, ale z cała pewnością uda nam się w
przeciągu roku uzyskać zbliżony poziom gospodarki do tego, jakim rozpoczynaliśmy rok
bieżący – Łukasz Polinceusz, ekspert CSM, na antenie Radia Kielce [02.05]
Audycja dostępna jest tutaj

5. POLECAMY
A. POLECANE WYDARZENIA

•

CSM LIVE TALKS → w każdy wtorek o 17:00 na profilu Facebook Centrum Stosunków
Międzynarodowych
Rozmawiamy o wpływie pandemii na sytuację na świecie, stosunki międzynarodowe i
gospodarkę.

•

THINKTANK LIVE TALKS → w każdy piątek o godz. 10 na profilu Facebook
THINKTANK
Rozmawiamy o zmianach w gospodarce i społeczeństwie pod wpływem pandemii.

•

25 czerwca 2020: Webinar 30 Years is a Generation: Perspectives from Ireland and
Poland, organizowany przez Ambasadę Irlandii w Polsce
Więcej informacji tutaj.

•

30 czerwca 2020: Central -Eastern Europe: 30 Years of Capitalism, webinar organizowany
przez CSM i Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego
Więcej informacji tutaj.

B. POLECANE PUBLIKACJE
•

Węgierski syndrom Trianon -– najnowsza książka prof. Bogdana Góralczyka, wydawnictwo
Dialog, 2020
Czytaj więcej

•

Co Polacy myślą o UE – publikacja autorstwa dr Małgorzaty Bonikowskiej,
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, 2019
Czytaj więcej

•

Indie w procesie reform: szanse dla Polski – raport Patryka Kugiela, PISM
Czytaj więcej

•

Polska w Unii Europejskiej. Nowe wyzwania – publikacja ekspertów Team Europe,
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
Czytaj więcej

•

Jak żyć z euro. Doświadczenia i perspektywy – raport Fundacji Schumana, współautorstwa
eksperta CSM dr B. Nowaka
Czytaj więcej

•

Wielki Renesans. Chińska transformacja i jej konsekwencje – książka prof. Bogdana
Góralczyka, wydawnictwo Dialog
Czytaj więcej

•

The New Authoritarianism: Trump, Populism, and the Tyranny of Experts - bestseller prof.
Salvatore Babonesa, doradcy naukowego CSM
Czytaj więcej

•

United We Stand, Divided We Fall: The Kremlin’s Leverage in the Visegrad Countries raport opracowany we współpracy z analitykami CSM, Prague Security Studies Institute
Pobierz tutaj

•

Jak budować odporność społeczną w przestrzeni informacyjnej i cyberprzestrzeni:
przeciwdziałanie propagandzie i dezinformacji – raport opracowany we współpracy z
analitykami CSM, Centrum Analiz Propagandy i Dezinformacji
Czytaj więcej

