OD REDAKCJI

W tym roku oddajemy w ręce czytelników już trzeci numer naszego czasopisma. Dwa poprzednie miały specjalny charakter i w głównej mierze dotyczyły zagrożeń rozwoju w perspektywie połowy wieku. Niniejsze wydanie nieco
odbiega od tego schematu. Tematyka zagrożeń wciąż pojawia się w wielu artykułach, ale znaczącą cześć numeru zajmują rozważania nt. możliwości wdrożenia nowych rozwiązań.
Pierwsze trzy artykuły dotyczą tematów azjatyckich. Wojciech Hübner,
w swoim obszernym artykule pt. „Wielki renesans tradycji Szlaku Jedwabnego:
perspektywa Chin i Azji Centralnej” rozważa możliwości zbudowania Nowego
Jedwabnego Szlaku. Pokazuje on nastawienie do tego projektu zarówno mocarstw, jak i krajów Azji Centralnej. Oprócz informacji nt. istniejących strategii
reaktywacji Jedwabnego Szlaku, autor wskazuje na istnienie licznych zagrożeń
mogących stanowić barierę dla tego procesu integracyjnego.
Sylwia Śmietanko w artykule „Sukces gospodarczy a środowisko naturalne ChRL” pokazuje środowiskowe koszty przemian gospodarczych jakie zaszły
w Chinach. Na tym tle wskazuje ona najbardziej prawdopodobny dalszy kierunek zmian uwzględniający wiele problemów poruszonych przez autorkę.
Tę część kończy artykuł Macieja Hacagi pt. „Surowcowe determinanty
rozwoju Chin w XXI wieku”. Autor, w oparciu o dorobek historii gospodarczej
przekonuje, że obserwowany współcześnie rozwój gospodarczy Chin nie jest
niczym niezwykłym, ponieważ kraj ten znacznie wcześniej niż Europa dysponował odpowiednimi warunkami do wejścia na ścieżkę industrializacji i oparcia
rozwoju o innowacje. Z tego powodu należy zakładać, że w najbliższej perspektywie tempo rozwoju nadal będzie imponujące, a Chiny mają szansę stać się
liderem nie tylko w zakresie wielkości produkcji, ale również nowych rozwiązań. Istotną barierą na tej ścieżce jest dostęp do zasobów naturalnych, co jest
podstawowym przedmiotem rozważań.
W drugiej części numeru, temat wiodący stanowią rozważania nt. roli
kwestii socjalnych w funkcjonowaniu państwa. W tym zakresie Bogdan Galwas
już w tytule swojego artykułu „Świat po I dekadzie XXI wieku. Czas na państwo
socjalne” wskazuje na konieczność zwiększenia zainteresowania społecznymi
aspektami życia.
W podobnym duchu, lecz bardziej zdecydowanie wypowiada się Waldemar Czajkowski w artykule ”Problem socjalizmu XXI wieku”. W oparciu o doświadczenia XX w. wskazuje on wyzwania jakie są związane z wdrażaniem
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socjalizmu w obecnym stuleciu. Jednocześnie jest przekonany, że dotychczasowy model rozwoju oparty na kapitalizmie musi ulec przemianie. Realną alternatywą wydaje się być renesans idei socjalizmu.
Ostatni artykuł został napisany przez Marka Chlebusia. Dotyczy on pogarszającej się pozycji Polski w świecie. Autor zwraca uwagę, że władze rzadko
przedstawiają dane w pesymistycznym świetle, nawet jeśli jasno to wynika
z analizowanych trendów. W takiej sytuacji jednym z częściej obserwowanych
zabiegów jest zmiana wskaźników, co uniemożliwia proste porównywanie danych pomiędzy okresami. Wnioski z tego płynące są niepokojące.
Na koniec numeru przedstawiamy subiektywny przegląd najciekawszych,
międzynarodowych trendów dotyczących studiów nad przyszłością. Ponadto
prezentujemy kronikę działalności Komitetu oraz jego dorobek publikacyjny.
Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane zamieszczaniem artykułów
w „Przyszłości”. Każdy tekst dotyczący tematyki badań nad przyszłością będzie
przez nas rozważony. Wszystkie artykuły podlegają procesowi podwójnej ślepej
recenzji. Wymogi dla autorów oraz procedura recenzowania zostały opisane na
stronie internetowej czasopisma: http://www.prognozy.pan.pl/index.php/
wydawnictwa/38-biuletyn-komitetu. Redakcja publikuje również recenzje oraz
informacje o konferencjach. W tym ostatnim przypadku warto pamiętać, że czasopismo ma charakter półrocznika, co oznacza konieczność wysłania wiadomości ze znacznym wyprzedzeniem.
Zapraszamy do lektury.
Zespół Redakcyjny
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