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W drugim kwartale 2013 roku Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN zorganizował konferencję oraz jedno posiedzenie plenarne.
Konferencja:
Zagrożenia jakości zycia człowieka; perspektywa długookresowa
27/28 czerwiec 2013 r.
Posiedzenie plenarne:
Etyka współżycia na ziemii – 15 maja 2013 r.
Konferencja ta była trzecią z kolei w realizacji projektu badawczego Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” pt. „Zagrożenia globalne barierami rozwoju” realizowanego we współpracy z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego, pod
patronatem Prezydenta RP.
Celem konferencji było spojrzenie na zagrożenia globalne z perspektywy
jakości życia. Filozofią ostatnich kilku dziesięcioleci było twierdzenie, iż wzrost
gospodarczy przekłada się jeśli nawet nie automatycznie, to w perspektywie
krótkookresowego okresu, na poprawę jakości życia.
Liczne analizy jakie w ostatnich latach przeprowadzono wskazują, że taka
zależność nie występuje, bądź jest bardzo słaba. W jednej z publikacji poświęconej tej problematyce wniosek końcowy został bardzo jasno sformułowany
„Tam gdzie panuje równość, wszystkim żyje się lepiej”
Demontaż państwa dobrobytu spowodował, że podstawowe dobra publiczne takie jak ochrona zdrowia, edukacja, budownictwo komunalne, zostały
w dużym stopniu skomercjalizowane. Wzrasta bezrobocie. Jak na razie nie ma
od tej praktyki odwrotu.
Wszystko to przełożyło się na głębokie zróżnicowanie dochodowe co
wpłynęło na bezwzględny bądź relatywny spadek jakości życia.
Czy taka konstatacja dotyczy tylko ostatnich dekad, czy też jest to również prognoza dotycząca przyszłości? To podstawowe pytanie. Ale jest i kolejne,
niemniej ważne. Gospodarka rynkowa z jej mechanizmami będzie zapewne
trwałym składnikiem gospodarowania w długiej perspektywie, a jej mechanizmy
różnicują społeczeństwa. Czy istnieją jakieś instytucje, mechanizmy, organizacje, które będą w stanie złagodzić rozziew między wzrostem gospodarczym a
jakością życia zarówno w poszczególnych krajach, jak i skali globu? Czy pań-
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stwo w tradycyjnym kształcie jest tu wystarczającym narzędziem, czy też istnieją już inne rozwiązania w świecie realnym?
Być może sformułowano już jakieś rozwiązania teoretyczne, które jeszcze
nie zagościły w praktyce, ale funkcjonują w dyskusjach naukowych. To tylko
kilka pytań, na których odpowiedź dała konferencja.
Prezydium Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” postanowiło zaproponować członkom tematykę cyklu posiedzeń pod szerokim tytułem „Czy Świat
należy urządzić inaczej?” Posiedzenie 15 maja 2013 roku jest drugim z nich.
Wśród licznych złych skutków trwającego „globalnego kryzysu” jest co najmniej jeden dobry: podjęto dyskusję nad koniecznością zmiany modelu, w którym urządzony jest nasz Świat. W tej dyskusji nie może zabraknąć naszego Komitetu, naszych głosów i naszych publikacji. Na posiedzeniu „Etyka współżycia
na ziemi” wygłoszono referaty:
• Wartości immoralne scalające ludzkość – Prof. dr Maria Szyszkowska
• Mit państwa idealnego - Prof. dr Jacek Hołówka
• Uspołecznienie sukcesu - potencjał cywilizacji czasu wolnego - Prof. dr
Roman Galar
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