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PAŃSTWA
Państwo jako obiekt zmiany w warunkach
przesileń cywilizacyjnych

Jabłonna, 18/19 październik 2017 r. r.

Konferencja poświęcona tematyce Modele Społeczno-Polityczne Państwa
jest kolejnym etapem realizacji projektu badawczego „Dokąd zmierza Europa”.
Wprawdzie problematyka modeli społecznych czy politycznych państwa,
zawsze odnajdywała miejsce w dyskursie naukowym, jednakże współcześnie zasadniczo zmienił się kontekst owych rozważań. Wpływ na to mają, jak należy sądzić, dwa ściśle ze sobą powiązane zjawiska. Czasowo mniej więcej na siebie się
nakładające, co wszakże nie znaczy, że istnieje między nimi więź przyczynowoskutkowa. Pierwszym, jaki miał miejsce w ostatnim półwieczu był swoisty wysyp
nowych państw, zarówno nowopowstałych, jak i starych, których ciągłość została
w przeszłości przerwana. Jeśli w 1910 r. suwerennych państw było 55, to w 2010 r.
już jest ich ponad 200. Był to głównie efekt dekolonizacji oraz rozpadu systemu
socjalistycznego. Na gruzach Związku Radzieckiego oraz Jugosławii, powstało
multum nowych państw. Drugim, o porównywalnym, a zapewne w długofalowych
skutkach ważniejszym, były przesilenia cywilizacyjne, pierwsze to początki przejścia z cywilizacji przemysłowej, do cywilizacji wiedzy, a drugie związane było i jest
związane z destrukcją cywilizacji agrarnej, głównie na kontynentach afrykańskim
i azjatyckim, a po części także w Ameryce Południowej i Środkowej.
Jednym z podstawowych skutków przesileń cywilizacyjnych jest destrukcja
tradycyjnego modelu państwa suwerenno-narodowego, jakie jest produktem cywilizacji przemysłowej, a które funkcjonowało przez blisko trzy stulecia. Głównymi
mechanizmami jakie doprowadziły do owej destrukcji były i są globalizacja oraz
rewolucja informatyczna. Podstawowym przejawem owej destrukcji jest ograniczenie funkcji władczych państwa suwerennego, obejmujące prawie wszystkie
obszary jego funkcjonowania. Odpowiedzialnymi za ów proces destrukcji jest powszechność gospodarki rynkowej i pojawienie się rynku światowego wraz z dominującymi na tym rynku nowymi podmiotami ekonomicznymi, jakimi są korporacje
ponadnarodowe, a także rynki finansowe.
Podstawowe pytanie, na jakie nie ma dotąd jasnej odpowiedzi, dotyczy kwestii, na ile tradycyjny model państwa, może w takich warunkach skutecznie funkcjonować. Co z kolei prowadzi do kolejnego pytania, na ile istniejące modele polityczne, społeczne i ekonomiczne są w stanie sprostać pojawiającym się nowym
wyzwaniom. I na to pytanie ma odpowiedzieć, a w każdym razie spróbować jej
udzielić konferencja poświęcona tej problematyce.
Konferencja odbędzie się 18/19 października 2017 r.
w PAN - Dom Zjazdów i Konferencji „Jabłonna”
Modlińska 105, 05-110 Jabłonna
Telefon:22 782 44 33, GPS: N 52°37.470’ E 20°91.414’

Uprzejmie prosimy o powiadomienie organizatora,
tel. 22 182 68 72
fax 22 182 70 87
lub e-mail: komprog@pan.pl
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13. 10. br., w których dniach
będzie Pani/Pan korzystać z noclegów, wyżywienia oraz autokaru

Program konferencji
Środa – 18 października 2017r.
09.10
10.00 – 10.15

Odjazd (PKiN) autokaru do Jabłonny1
Otwarcie konferencji – prof. Michał Kleiber, prof. Jerzy Kleer

Sesja I – Czym jest współczesne państwo
10.15 – 10.40
10.40 – 11.05

–prowadzący sesję prof. Michał Kleiber

 Czym jest współczesne państwo? (prof. Jerzy Kleer)
 Czy (i jak) ekonomia może rozwiązać dylemat wyboru między państwem a
rynkiem? (prof. Łukasz Hardt)

11.05 – 12.05
12.05 – 12.25

 Dyskusja
Przerwa na kawę

12.25 – 12.50

 Ewolucja instytucjonalnego systemu państwa w procesie integracji europej-

12.50 – 13.15

skiej (prof. Jerzy Wilkin)
 Zmiany instytucjonalne: trwałe i nietrwałe, stabilizujące i destabilizujące.
(prof. Andrzej Kondratowicz)

13.15 – 14.15

 Dyskusja

14.15 – 15.00

Obiad

Sesja II – Czym jest współczesne państwo

–prowadzący sesję prof. Maciej Bałtowski

15.00 – 15.25

 Państwo jako instytucja a ułomności gospodarowania

15.25 – 15.50

(prof. Maciej Miszewski)
 Sektor publiczny jako zasób rozwojowy w strategii społeczno-ekonomicznej
państwa (prof. Andrzej Zybała)

15.50 – 16.50
16.50 – 17.10

 Dyskusja
Przerwa na kawę

17.10 – 17.35

 Modele ekonomiczne – sterowane czy spontaniczne

17.35 – 18.00

(prof. Mirosław Bochenek)
 Od państwa opiekuńczego do państwa opresyjnego - doświadczenia wenezuelskie (prof. Wojciech Morawski)

18.00 – 19.00
19.00

 Dyskusja
Odjazd autokaru do Warszawy

09.10

Czwartek – 19 października 2017 r.
Odjazd (PKiN) autokaru do Jabłonny

Sesja III - Państwo współczesne –przyszłe kierunki przemian
– prowadzący prof. Elżbieta Mączyńska
 Kontrowersje wokół własności państwowej w postsocjalistycznych krajach
10.00 – 10.25
UE - (prof. Krzysztof Jasiecki)
Do dyspozycji uczestników będzie autokar, który każdego dnia będzie przywoził z Warszawy oraz odwoził do Warszawy uczestników konferencji. spod Pałacu Kultury i Nauki, autokar będzie czekał na
uczestników przed Muzeum Techniki /Kinoteka (strona PKiN od al. Jerozolimskich).
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10.25 – 10.50

 Zakres i znaczenie państwowej własności gospodarczej jako czynnik determinujący model społeczno-ekonomiczny państwa
- (prof. Maciej Bałtowski)

10.50 – 11.50

 Dyskusja

11.50 – 12.10

Przerwa na kawę

12.10 – 12.35

 Wyłaniające się odmiany kapitalizmu w nowych krajach członkowskich UE w

12.35 – 13.00
13.00 – 14.00

Europie Środkowej i Wschodniej (prof. Ryszard Rapacki)
 Uwarunkowania społeczno-polityczne modeli ustroju państw UE
(prof. Katarzyna Żukrowska)

 Dyskusja

14.00 – 15.00 Obiad
Sesja IV - Państwo współczesne –przyszłe kierunki przemian
– prowadzący prof. Jerzy Kleer
15.00 – 15.25  Państwo opiekuńcze versus państwo ordoliberalne i ustrój społecznej go15.25 – 15.50

spodarki rynkowej jako alternatywa dla koncepcji państwa opiekuńczego (dr
M. Moszyński, prof. Piotr Pysz, Niemcy)
 Model państwa a kwestia inkluzywności społecznej. Inkluzywny system społeczno-gospodarczy w kontekście państwa opiekuńczego
(prof. Elżbieta Mączyńska)

15.50 – 16.50

 Dyskusja

16.50 – 17.00
17.00

Podsumowanie konferencji – prof. Jerzy Kleer
Odjazd autokaru do Warszawy

Do dyspozycji uczestników konferencji będzie autokar, który każdego dnia będzie
przywoził z Warszawy oraz odwoził do Warszawy uczestników konferencji,
Informujemy, że w dniach
18. 10. 2017 r. o godz. 9.10
19. 10. 2017 r. o godz. 9.10
będzie odjeżdżał do Jabłonny autokar sprzed Muzeum Techniki/Kinoteka
(PKiN od strony al. Jerozolimskich).
Powrót z Jabłonny autokarem: w dniu 18.10.
ok. godz. 19.00,
w dniu 19.10. br. o godzinie 17.00,
(przyjazd do Warszawy (Dw. Centralny) 19.10 . około godziny 17.45
Informacje o rezerwacji noclegu prosimy przekazywać na adres:
Polska Akademia Nauk, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus"
PKiN, XXV piętro, pokój 2503, pl. Defilad 1; 00-901 Warszawa,
tel. 22 182 68 72,
fax. 22 182 70 87
e:mail: komprog@pan.pl;
www.prognozy.pan.pl

Obrady rozpoczną się w dniu 18.10 br. o godz. 10.00.
Koszt noclegu łącznie z wyżywieniem w ośrodku konferencyjnym wynosi:
pokój 1-osobowy – 180 zł. za dobę z wyżywieniem
obiad 40 zł
Organizatorzy nie pokrywają kosztów noclegów i wyżywienia oraz nie wypłacają diet

