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TEMAT NUMERU:

Co dalej z projektem
wspólnej Europy?
Forsowanie interesów najsilniejszych państw i najsilniejszych
gospodarek – w tym przede wszystkim niemieckiej – w połączeniu z wprowadzeniem wspólnej waluty stanowi jeden
z ważnych czynników obecnego kryzysu Unii Europejskiej.
Takie postępowanie stoi w sprzeczności z intencjami
twórców Wspólnoty, którzy dostrzegali w solidarności
państw europejskich, umiejętności osiągania kompromisu
i wyrzekania się egoistycznych interesów gwarancję pokoju
i trwałości Zjednoczonej Europy.
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WYDARZENIA:

Europa w wielu wymiarach
Przepis dla Europy na następne dekady to nie będzie żadna wizja wygłoszona przez jednego człowieka ex cathedra, ale raczej
dziesiątki, setki, tysiące rozmów, które odbędą się w Krynicy
w ciągu trzech dni – mówi Zygmunt Berdychowski, twórca
i organizator XXVII Forum Ekonomicznego
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WYDARZENIA:

Most w jedną
stronę
Oddany półtora roku temu
do użytku polsko-litewski
most energetyczny miał
w równym stopniu służyć
obu krajom. Na razie korzysta na nim głównie Litwa.
Dlaczego?
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Luksus kocha
dzieci
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Zbigniew Berdychowski o Forum Ekonomicznym
w Krynicy: Europa w wielu wymiarach��������������������������

Są rodzice, którzy mogą
sobie pozwolić na luksus dla
dzieci w pełnym tego słowa
znaczeniu, nie martwiąc się
o wysokość rachunku za
kupowane rzeczy i usługi.
Ich grono u nas rośnie
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Piłkarski odlot

Paweł Gruza, wiceminister finansów:
Najpierw musimy wyrównać boisko do gry ������������������
Most w jedną stronę ����������������������������������������������������
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Andrzej Olszewski, wiceprezes PKP:
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Transfer Brazylijczyka
Neymara z FC Barcelona do
PSG za 222 mln euro, które
wyłożyli emirowie z Kataru,
to absolutny rekord, który
przebija wcześniejszy ponad
dwukrotnie. Czy te pieniądze
się zwrócą i przyniosą jeszcze większe zyski?
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Czasem
słońce,
czasem deszcz

techno biznes
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finanse

Rynek NewConnect ma
już 10 lat. Dziś przyszłość
„małej giełdy” zapowiada
się równie ciekawie jak
przeszłość

str.

40
46
50

zoom

Finanse:

10 lat rynku NewConnect: czasem słońce,
czasem deszcz ������������������������������������������������������������ 88
Zagranica zapatrzona w NewConnect ������������������������� 92
Siobhan Cleary: Małe giełdy jak dynamit ���������������������� 96
Chude lata ETF-ów ������������������������������������������������������ 98
Deutsche Bank: Niebezpieczne związki �������������������� 102
Nasza droga praca ��������������������������������������������������� 104
Dywidendy czekają ��������������������������������������������������� 107
Fundusze spójności: Polegajmy na sobie ������������������ 110
Folder: Finanse ��������������������������������������������������������� 112
Forum w Krynicy: O Europie i nie tylko ���������������������� 114

88

Pasje:

Zero
abstrakc ji
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Nie chcę być niewolnikiem
jednej stylistyki malowania.
Zamierzam poszukiwać
przez kolejne lata, aż moja
twórczość stanie się spójna
– mówi o swoich obrazach
malarka Zoey Frank
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