
Obyś żyt w ciekawych 
czasach... 
Czego oczekują w 2009 roku konsultanci i menedżerowie personalni 

Za nami niespokojne miesiące. Któż na początku 2008 roku spodziewałby się 
takiego obrotu sprawy? Rok 2008 pożegnał nas pesymistycznymi nagłówka
mi w gazetach: „Idzie kryzys", „Zwolnienia są nieuniknione", „Cięcia kosztów 
w firmie konieczne". Takie tytuły w prasie i telewizji budzą niepokój u pracow
ników i pracodawców. Wszyscy zastanawiają się, jaki będzie rok 2009? 

Doradcy personalni, których za
prosiliśmy do naszej sondy, rów
nież nie szczędzą niepomyśl
nych wiadomości. Wiele wska
zuje na to, że działom personal
nym przybędzie nowych zadań, 
a ich budżety nie zostaną zwięk
szone. Analitycy wskazują, że 
menedżerowie personalni będą 
musieli redukować koszty swo
ich działań, co nie znaczy, że za
dań nagle ubędzie. Co prawda, 
rynek pracownika i pracodawcy 
zrównoważy się, ale znalezienie 
i zatrzymanie dobrych pracow
ników nie stanie się łatwiejsze. 
Rok 2009 będzie sprzyjał tym 
menedżerom, którzy, mimo 
trudnej sytuacji na rynku, będą 
potrafili zatrzymać najlepszych 
dla firmy. Nie bez znaczenia bę
dzie również umiejętność wyko
rzystania funduszy unijnych. 
Pozyskane dotacje dają szansę 
na pokrycie ograniczeń budże
towych, jakie mogą się pojawić 
w nowym roku. 

Rok 2009 będzj£_ezasem wyni-
Zńeśowych. Przed mene

dżerami, którzy będą się wyka
zywać twardymi wynikami 

w zakresie działań personal
nych, rysują się perspektywy 
sukcesu. Zarządy firm z pewno
ścią docenią dowody wskazują
ce, na ile każda zainwestowana 
w pracownika złotówka zwraca 
się z korzyścią dla firmy. To mo
że być czas ustalenia nieza
chwianej i strategicznej pozycji 
działu personalnego w firmie. 
To, co w trudnych miesiącach 
uda się zrealizować i poprzeć 
wynikami, z pewnością zaowo
cuje, gdy wrócą lepsze czasy. 
A w jakich nastrojach witają no
wy rok menedżerowie działów 
personalnych? 

W firmach daje się odczuć, że 
nadchodzi okres oczekiwania, 
co przyniosą nadchodzące mie
siące. Wiele działań personal
nych jest jednak kontynuowa
nych, rozpoczynają się też no
we projekty. Menedżerowie 
personalni, z któryrrui^rozma-
wialiśmy, patrzą w przyszłość 
z umiarkowanym optymizmem 
- „Kryzys kiedyś minie i już 
dziś musimy się do tego przy
gotować". Trudne czasy mogą 
okazać się wyzwaniem, z które

go dział personalny i cała orga
nizacja wyjdzie wzmocniona. 
Początek roku sprzyja reflek
sjom i planom, warto jednak 
spojrzeć na to, co przed nami, 
nie tylko z perspektywy nad
chodzącego roku. 
Europejski futurolog Ray Ham
mond, który udzielił wypowie
dzi specjalnie dla naszych Czy
telników, zwraca uwagę, że na 
kształt otoczenia Majowego, 
społecznego i politycznego 11,11 
bliższych dekad wpłyną zupeł
nie inne czynniki niż te, z który
mi borykamy się dziś. Te w po
równaniu z globalizacją, gwał
townym wzrostem liczby ludno
ści, kryzysem klimatyczny!' 
energetycznym, a także wz 
stern liczby najuboższych, mo;;a 
się okazać łatwe do pokonania 
Już dziś warto o tym pomyśleć. 
Życząc Państwu optymizmu 
w nadchodzącym roku, podpi
sujemy się pod stwierdzeniem 
jednego z naszych rozmówców: 
„Kryzys jgflfll^feLnie ma 
my swoje 9 

Anna WłuMarczy 

i. rob 

czyi? 
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Michał Grzybowski 

dyrektor Zespołu Humań 
Capital, Ernst & Young 

Chińska klątwa powiada: „Obyś żył 
w ciekawych czasach". Z punktu wi
dzenia ekonomi i rynku trudno wy
obrazić sobie ciekawsze czasy niż 
ostatnie tygodnie, a być może rów
nież najbliższe miesiące lub lata.... 
Kryzys, zapoczątkowany na rynku fi
nansowym USA, a obecnie rozprze
strzeniający się niemal na wszyst
kie gospodarki świata, jest również 
u bram polskich firm. Nie ma zatem 
wątpliwości, iż za chwilę organiza
cje te staną przed istotnymi wyzwa
niami w zakresie zarządzania perso
nelem. 

Jednym z najistotniejszych wyzwań 
wydaje się utrzymanie rozpoczę
tych przez wiele firm procesów lub 
programów zarządzania talentami. 
Jakkolwiek ostatnie lata prosperity 
pokazały, jak trudno przyciągnąć 
kluczowych pracowników, to nadal 
bezwzględne zasady rynku i bardzo 
krótkoterminowa perspektywa mo
gą spowodować, iż dotychczas zi
dentyfikowane i rozwijane talenty 
zostaną zaprzepaszczone - stracą 
motywację lub odejdą z firmy. Z dru
giej strony, oczywiste jest, iż więk
szość pracodawców będzie, w więk
szym lub mniejszym stopniu, poszu
kiwać oszczędności. Oszczędności, 
które, o ile nie dosięgną bezpośred
nich wynagrodzeń pracowników, to 

z pewnością będą wyszukiwane 
w szerzej pojętych pakietach świad
czeń motywacyjnych czy związa
nych z rozwojem personelu. Tym 
bardziej zatem istotna jest determi
nacja, zarówno dyrektorów perso
nalnych czy menedżerów, jak 
i w szczególności zarządów firm, do 
kontynuacji świadomego zarządza
nia najbardziej utalentowanymi pra
cownikami. Może się bowiem oka
zać, iż firmy, które - być może 
w zmodyfikowanej, mniej kosztow
nej formie - zdołały zarządzić roz
wojem talentów w okresie turbulen
cji rynkowych, wyprzedzą znacznie 
konkurencję już we wczesnym okre
sie ponownego wzrostu gospodar
czego. 

W 19-letniej historii nowoczesnej 
ekonomii w Polsce to już kolejny 
cykl dekoniunktury. Dlatego też wy
daje się, iż taką determinację bę
dzie łatwiej osiągnąć. Należy więc 
trzymać kciuki za zarządzających 
i robić swoje. 

Katarzyna Niezgoda 

wiceprezes zarządu, 
Bank Pekao SA 

Rok 2008 w Pekao SA to rok roz
wojowy. Mamy wiele planów na ko
lejny. Wiemy, że Bank jest mocny, 
tak jak jego ludzie. Ostatnie 12 mie
sięcy upłynęło pod hasłem: „Roz
wój, rozwój i jeszcze raz rozwój!". 

Zorganizowaliśmy m.in. warsztaty 
niecodzienne pod nazwą: „Przyrzą
dzanie dobrych relacji". Byty one fo
rum wymiany doświadczeń pomię
dzy dyrektorami z różnych regio
nów Polski w zakresie wzmacnia
nia zaangażowania pracowników. 
Odpowiedzialnością menedżera 
jest dbać o swoich ludzi, odpowie
dzialnością działu personalnego 
jest uświadamiać tę odpowiedzial
ność i edukować w zakresie wyko
rzystania najlepszych ku temu na
rzędzi. W roku 2007 przygotowy
waliśmy naszych ludzi do zmia
ny, w 2008 - pracowaliśmy nad 
wzmacnianiem pozycji lidera, 
w 2009 będziemy szli kaskadowo, 
w dol organizacji, pracując nad 
wzmocnieniem kultury organizacyj
nej opartej na zdrowej, obustronnej 
komunikacji. W badaniu opinii pra
cowniczej, które odbyło się na po
czątku 2008 roku, wzięło udział 
95% zatrudnionych. Prawie każdy 
oddal swój glos, który następnie 
stat się początkiem dyskusji o zmia
nach, jakie muszą zajść w organiza
cji. Wynikiem prac byl projekt 
wzmacniania kultury organizacyj
nej pod nazwą „Akademia rozwo
ju", bazujący na „Karcie Zasad" 
i skierowany do wszystkich pra
cowników. Mamy 6 zasad w Pekao. 
Pracujemy, opierając się na: rów
ności, szacunku, przejrzystości, 
wzajemności, wolności i zaufaniu. 
I chcemy, by nasza dalsza praca by
ła tymi wartościami wciąż cemento
wana. W 2008 roku wyłoniliśmy 
najzdolniejszych, zadedykowaliśmy 
im wiele programów rozwojowych. 
Wiemy bowiem, że firmy zwyciężają 
wówczas, gdy dokonują zdecydo
wanego podziału na najbardziej 
i najmniej wydajnych pracowników. 
I kiedy promują silnych, żegnają 
słabych. Czy boimy się kryzysu? 
W Pionie HRM Banku Pekao wciąż 
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pracuje się bardzo intensywnie. 
Zmieniamy priorytety, przeformuło-
wujemy programy szkoleniowe, roz
szerzamy pulę szkoleń e-learning, 
wzmacniamy rekrutację wewnętrz
ną. Podkreślamy, że gwałtowne ru
chy dziś mogą przynieść znaczące 
straty jutro. Dlatego w rok 2009 
wchodzimy spokojni. Jako stabilna 
i mądra organizacja wiemy, że kry
zys, o którym wszędzie głośno, na
wet jeśli przyjdzie, to minie. Chce
my wyjść z niego mocniejsi. Wszel
kie trudności widzimy jako wyzwa
nia i tak motywujemy nasze zespo
ły, by niepokój poza organizacją nie 
wnika! do jej środka. W Nowym Ro
ku życzymy wytrwałości i optymi
zmu wszystkim pracownikom, nie 
tylko w Banku Pekao SA. 

Joanna Jeziorowska 

dyrektor ds. personalnych, 
Grupa Kolastyna SA 

W mijającym roku niemal każda 
branża odczuta skutki spowolnienia 
gospodarczego. Jednak popyt na 
wyroby kosmetyczne utrzyma! się 
na stałym poziomie, a w przypadku 
niektórych segmentów nawet 
wzrósł Najszybszy wzrost przycho
dów odnotowuje segment produk
tów do pielęgnacji ciała. W 2008 ro
ku zaobserwowano również rosną
cą popularność produktów ekolo
gicznych. Potencjał tego rynku do
strzegli producenci, którzy opraco

wują i wprowadzają na rynek linie 
kosmetyków oparte tylko na natu
ralnych składnikach. 
Zmiany, które nastąpiły w Grupie 
Kolastyna w II połowie 2008 r„ 
wpłynęły również na obszar zarzą
dzania zasobami ludzkimi. Dokonali
śmy przeglądu i weryfikacji struktu
ry organizacyjnej oraz zmapowa-
nych procesów pod kątem ich 
sprawności i efektywności. Obecnie 
przygotowujemy się do wdrażania 
procedur, których celem jest zapew
nienie trwałego i dynamicznego roz
woju Grupy Kolastyna, przy opty
malnym wykorzystaniu zasobów 
ludzkich organizacji. Realizacja tego 
programu, mocno zorientowanego 
na rezultaty, będzie wspierana we
wnętrznymi działaniami szkolenio
wymi, podczas których pracownicy 
będą stymulowani do przejęcia 
i wdrażania proponowanych rozwią
zań oraz ich praktycznego stosowa
nia. Działania te mają na celu 
usprawnienie procesu komunikacji 
wewnątrz organizacji oraz imple
mentacji elementów całego zespołu 
(pełnej integracji zespołu). Program, 
do wdrożenia którego obecnie się 
przygotowujemy, będzie obejmował 
na poziomie operacyjnym opraco
wanie nowych map procesów wraz 
z zasadami odpowiedzialności i ma
pą komunikacji w firmie, uporządko
wanie struktury zgodnie z wymaga
niami zidentyfikowanymi w obliczu 
przyjętych celów, weryfikację opi
sów i matryc kompetencji dla po
szczególnych stanowisk pracy. 
Opracowany zostanie system warto
ściowania stanowisk pracy i system 
motywacyjny, zweryfikowane zosta
ną istniejące narzędzia SOOP oraz 
pracownicy pod kątem zidentyfiko
wanych wymagań kompetencyj
nych SOOP. Zaplanowano również 
przygotowanie planów szkoleń i roz
woju, a docelowo wdrożenie syste

mu szkoleń i działań rozwojowych 
umożliwiających poszczególnym 
osobom osiągnięcie postawionych 
im celów rozwojowych. 
Działania te mają na celu zoriento
wanie działań poszczególnych 
osób, zespołów i działów na realiza
cję i integrację wyznaczonych ce
lów, udrożnienie komunikacji we
wnątrz organizacji oraz uzyskanie 
maksymalnego zaangażowania ka
dry do realizacji wyznaczonych ce
lów. Wdrożenie procedur i jasno 
określonych zadań przyczyni się do 
podniesienia skuteczności i spraw
ności funkcjonowania organizacji, 
weryfikację kompetencji osób na 
poszczególnych stanowiskach 
i opracowanie zindywidualizowa
nych ścieżek rozwojowych. 

r Q 
*rM 

Piotr Sierociński 

dyrektor generalny, 
HRM partners SA 

Rok 2008 w polskim ZZL miał dwa 
oblicza: do światowego kryzysu i po 
ogłoszeniu kryzysu. Pierwsze trzy 
kwartały przebiegały pod znakiem 
umacniania się rynku pracobiorcy 
- bezrobocie malało, żądania pła
cowe rosły, odczuwało się duży 
ruch na rynku pracy, a slogan „woj
na o talenty" stal się polską rzeczy
wistością. Polacy zaczęli wracać 
z emigracji zarobkowej, co tłuma
czono umocnieniem złotówki do 

PERSONEL I ZARZ¡DZANIE
2009-01-01



funta, a co, jak się później okazało, 
było pierwszym symptomem kryzy
su światowego. Od października 
2008 r. mamy do czynienia ze swo
istym personalnym tsunami, które 
po spustoszeniu rynków finanso
wych w Stanach w ciągu kilku dni 
zatopiło Islandię, podtopito Wyspy 
Brytyjskie, zalało nisko położone 
kraje Beneluxu - i o dziwo - w ta
jemniczy sposób zdewastowało są
siadujące Węgry i Ukrainę. Polska 
coraz silniej wtaczana do unijnego 
rynku pracy musiała to odczuć - za
równo prawdziwe skutki kryzysu 
w sektorze finansowym oraz w za
leżnych od kredytowania i koniunk
tury na rynkach zachodnich sekto
rach gospodarki, jak i psychologicz
ne - związane z obawami na rok 
2009. Jednak działy personalne 
w 2009 r. będą funkcjonowały cał
kiem dobrze - rynek pracobiorcy 
i pracodawcy się zbalansuje oraz 
znacząco wzrośnie rola poprawy 
efektywności tych działów. Głów
nym zadaniem będzie zmniejszanie 
kosztów stałych pracy i funkcjono
wania działów personalnych oraz 
podejmowanie takich działań, które 
zapewnią firmom utrzymanie lub 
zwiększenie przewag konkurencyj
nych. Polski kadrowiec 2009 bę
dzie musiał sprostać zadaniom, ta
kim jak: 

• zamrożenie lub zmniejszenie sta
łych kosztów pracy, 
• przesunięcie kosztów regulacji 
płac w poczet kosztów zmiennych, 
• identyfikacja i utrzymanie kluczo
wych talentów, 
• przejęcia firm / zespołów, 
• większy nacisk na benchmarking 
placowy, ale również kadrowy, 
• oszczędności na szkoleniach i im
prezach integracyjnych. 
To będzie dla działów personalnych 
całkiem dobry rok, ale pod znakiem 
dużych wyzwań. 

Paweł Dziechciarz 

HR Consulting Manager, 
PricewaterhouseCoopers 

Rok 2008 był ostatnim rokiem li
beralnego traktowania kolejnych 
inwestycji i projektów w obszarze 
zarządzania personelem. Dyrekto
rzy zarządzający wstrzymują wy
datki na działania personalne, za
wieszają rozpoczęte już projekty, 
ograniczają budżety działów. Wid
mo recesji przybiera realną po
stać i grozi, podobnie jak na po
czątku lat 2000, rzeczywistym 
spadkiem znaczenia i ogranicze
niem funkcji personalnych w fir
mach. Jednak paradoksalnie to 
właśnie zjawisko recesji, odpo
wiednio wykorzystane, może do
prowadzić do wzrostu znaczenia 
i umocnienia pozycji działów per
sonalnych w organizacji. W 2009 
roku dyrektorów personalnych 
czeka wyzwanie w postaci rewolu
cyjnej zmiany postrzegania ich ro
li w organizacji. 

Obecnie dział personalny często 
utożsamiany jest z dostawcą mniej 
lub bardziej męczących procedur, 
długoterminowych i angażujących 
projektów, w skrajnych przypad
kach słyszy się: zbędny koszt. 
W przyszłym roku wiele zarządów 
postawi fundamentalne pytanie: do 
czego nam jest potrzebny dział per
sonalny? Odpowiedź wyłącznie ja
kościowa, nawiązująca do potrzeb 

pracowników, ich rozwoju, kultury 
organizacyjnej, sposobów zarzą
dzania, tym razem już nie wystar
czy. Dyrektorzy personalni będą 
musieli dowieść, że funkcje, które 
wykonują, są - po pierwsze - nie
zbędne dla organizacji, a po drugie 
- że to właśnie działy personalne 
są w stanie te funkcje zrealizować 
szybciej, taniej, lepiej niż ktokol
wiek inny w firmie lub poza nią. 
O ile fakt, że pracownicy muszą 
być do firmy rekrutowani, powinni 
być wynagrodzeni i rozwijani, jest 
oczywisty, o tyle dowiedzenie, że to 
właśnie dział personalny jest w sta
nie te funkcje wykonać dużo efek
tywniej niż kadra menedżerska lub 
firmy zewnętrzne już może spra
wiać pewne trudności. 
Menedżerowie, którzy efekty polity
ki personalnej przełożą na liczby, na 
język zrozumiały dla strategii bizne
sowej, nie tylko wyjdą z recesji 
obronną ręką, ale podniosą znacze
nie działu personalnego do roli part
nera strategicznego. 

Artur Kaźmierczak 

dyrektor w Zespole 
Kompleksowego Doradztwa 

Personalnego, Deloitte 

Z perspektywy zarządzania kadra
mi ubiegły rok przypominał huś
tawkę. W I połowie roku głównym 
problemem naszych klientów byto 
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przyciągnięcie i utrzymanie warto
ściowych pracowników. Końców
ka roku minęła natomiast pod zna
kiem rozważań nad skalą spowol
nienia gospodarczego i jego wpły
wu na pracowników, a w niektó
rych branżach (szczególnie 
w bankowości) wręcz nad ewentu
alnością zwolnień czy cięć wyna
grodzeń. Wydaje mi się jednak, że 
firmy posiadające przemyślaną 
strategię kadrową są w mniejszym 
stopniu podatne na działania wy
nikające z lektury nagłówków pra
sy gospodarczej. 

Rok 2009 będzie niezmiernie 
istotny dla pracodawców. Jeżeli 
pod wpływem wieści makroekono
micznych zaczną podejmować nie 
do końca przemyślane działania 
kadrowe, to podważą swoją wiary
godność. Pracownicy wciąż będą 
bowiem pamiętać obietnice 
sprzed kilku miesięcy dotyczące 
świetlanych perspektyw rozwojo
wych i dużych podwyżek oraz de
klaracje, jakim dobrym pracodaw
cą jest i chce nadal być dana fir
ma. Tymczasem trzeba pamiętać, 
że spowolnienie gospodarcze bę
dzie trwało o wiele krócej niż kry
zys na rynku pracy, który z racji 
swoich demograficznych korzeni 
potrwa przez najbliższe 20 czy 
30 lat. 

Oczywiście nie oznacza to, że nie 
należy racjonalizować wydatków 
na działania personalne. Niemniej 
jednak, jeżeli firmy chcą utrzymać 
lojalnych i wydajnych pracowni
ków, muszą przede wszystkim do
trzymać wcześniejszych deklaracji. 
Jeżeli zaś niektóre z nich będą 
zmuszone podjąć bolesne działa
nia, powinny je dobrze wyjaśnić 
i przeprowadzić w białych ręka
wiczkach. Jest absolutnie koniecz
ne, by w sytuacji zwolnień - o ile 
do nich dojdzie - opierać decyzje 

na ocenie efektywności i jakości 
pracy. Z drugiej jednak strony nale
ży na nowy rok spojrzeć też pozy
tywnie - dla wielu firm może poja
wić się okazja do przechwycenia 
z rynku wartościowych pracowni
ków, którzy utracą motywację 
i lojalność do obecnych praco
dawców. 
Rok 2009 to wciąż będzie dobry 
czas na inwestycje w pracow
ników. 

Magdalena 
Chabińska-Rossakowska 

dyrektor ds. personalnych, 
członek zarządu, 

DHL Express (Poland) 

Rok 2008 był rokiem kontynu
owania zmian w sposobie zarzą
dzania zasobami ludzkimi, a także 
rokiem, w którym koncentrowali
śmy się na zagadnieniach związa
nych z promowaniem wartości 
i pożądanych zachowań w organi
zacji. Byt to także rok ujednolica
nia polityki wynagrodzeń. Wspo
mniane zadania nie należą do naj
prostszych, szczególnie gdy orga
nizacja rozwija się tak dynamicz
nie jak nasza. 
Udało nam się w tym roku wprowa
dzić autorski program szkoleniowy 
Akademia Menedżera, który jest 
okazją dla menedżerów do dosko

nalenia swoich umiejętności w za
kresie kierowania i przewodzenia 
pracownikom. Po raz trzeci zaprosi
liśmy najlepszych do programu 
Szkoła Liderów DHL Express High 
Potentials HIPO, który staje się 
prawdziwą kuźnią talentów w naszej 
firmie. 

Mijający rok byt także poświęcony 
identyfikowaniu kultury organizacyj
nej zarówno tej pożądanej przez 
pracowników, jak i tej faktycznie ist
niejącej. Przeprowadzony audyt kul
tury organizacyjnej pozwolił nam 
określić strategiczne kierunki dzia
łania zarówno w zakresie kultury or
ganizacyjnej, jak i rozwoju zasobów 
ludzkich. 

Rok 2008 byt niewątpliwie rokiem 
poszukiwania odpowiedzi na pyta
nia ważne dla każdej organizacji: 
Jak przygotować się na zmniejsza
jącą się podaż rąk do pracy? Jak 
pozyskać i utrzymać przedstawi
cieli pokolenia Y? Jak efektywnie 
zarządzać istniejącymi zasobami, 
aby być w zgodzie z potrzebami 
pracowników, przepisami prawa 
pracy, lecz także oczekiwaniem 
wzrostu produktywności? Jak 
kształtować kulturę organizacyjną 
firmy, aby nie stracić balansu po
między zyskiem a potrzebami pra
cowników? 

To, co wydarzy się w roku 2009, 
jest trudne do przewidzenia. Sytu
acja gospodarcza zmienia się do
słownie z tygodnia na tydzień. Dla 
naszej firmy będzie to zapewne 
rok kontynuacji zmian zapoczątko
wanych w roku 2008, a także dzia
łań związanych z rozwojem talen
tów. Chcemy skoncentrować się 
na procesie wprowadzenia pra
cownika do pracy, a także na upo
wszechnieniu idei job swap, która 
może być niezwykle użyteczna 
w czasach wyhamowania gospo
darczego. 
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Na przestrzeni kilku kolejnych dzie
sięcioleci znaczący wpływ na kształt 
biznesu i życia w skali globalnej osią
gną wymienione poniżej czynniki. 
1. Gwałtowny wzrost liczby ludno
ści. Dzisiaj na Ziemi jest około 6,7 
mld ludzi. Organizacja Narodów 
Zjednoczonych przewiduje, że do 
roku 2030 liczba ta wzrośnie do 8,2 
mld, a do 2050 roku na świecie bę
dzie 9-12 mld ludzi. Wyzwaniem 
może okazać się zapewnienie wody, 
żywności i energii dla dwa razy 
większej populacji ludności w sto
sunku do dnia dzisiejszego. 

2. Kryzys klimatyczny. Czekają nas 
przynajmniej cztery dekady bardziej 
ekstremalnej i zmiennej pogody 
i wszyscy już dzisiaj powinni podjąć 
działania, by zredukować długoter
minowy wpływ emisji gazów cieplar
nianych. 
3. Kryzys energetyczny. Będzie 
dotkliwy i przedłużający się z po
wodu gwałtownego wzrostu liczby 
ludności. Jego opanowanie będzie 
wyjątkowo trudne ze względu na 
pilną potrzebę radykalnego ogra
niczenia zużycia surowców natu
ralnych. Odpowiedzią na kryzys 
powinny być duże i stałe inwesty
cje w odnawialne i trwałe źródła 
energii. 

4. Globalizacja. Trwały międzynaro
dowy handel, oparty na praktykach 
etycznych i globalnych inwesty
cjach, przyczynił się dotychczas do 
wyprowadzenia 40 mln ludzi z ubó
stwa w Chinach i tak samo działa 
w Indiach, Malezji, Rosji, na Bliskim 
Wschodzie, Afryce i Ameryce Łaciń
skiej. Jest to czynnik zapewniający 
pokój na świecie. Jeśli człowiek ma 
dobrą pracę, perspektywy i możli
wości dobrobytu, nie chwyta za 
broń przeciwko drugiemu człowie
kowi. 

5. Rewolucja w naukach medycz
nych. Spowoduje wydłużenie życia 
ludzkiego bardziej, niż się tego spo
dziewamy obecnie. Na przestrzeni 
dwóch dekad badania nad komór
kami macierzystymi, personalizacja 
kodu DNA i nanoskala zmienią opie
kę medyczną w rozwiniętym świe
cie. Przeciętny człowiek będzie żył 
o kolejne 20 lat dtużej. 

6. Przyspieszony rozwój technolo
gii. Przez ponad 40 lat rozwój kom
puterowy znacznie przyspieszył 
i prędkość tego rozwoju napędza 
się już sama. To oznacza, że między 
2028 a 2035 rokiem komputery 
będą tak inteligentne jak ludzie. 

Wkrótce będą one dwukrotnie inteli
gentniejsze, potem czterokrotnie 
itd. 

7. Wsparcie najuboższych. W swo
jej nowatorskiej książce pod tytułem 
„Miliard na dnie" profesor Paul Col-
lie z Uniwersytetu w Oxfordzie wska
zuje, że miliard ludzi żyje w 58 „nie
udanych" państwach. Większość 
z nich pochodzi z Afryki (np. Birma) 
i Korei Północnej. Niektóre z nich 
prowadzą wojnę domową lub są 
w stanie wojny z innymi państwami. 
Wiele jest zamkniętych na współ
pracę z innymi krajami i nie posiada 
infrastruktury. Większość, jeśli nie 
wszystkie, jest skorumpowana i po
zbawiona prawa i prawnych mecha
nizmów. 

Jest takie dawne przysłowie afry
kańskie: „Jeśli nie przyjmiesz mło
dego człowieka do swojej wioski, on 
wróci, kiedy dorośnie, i spali ci całą 
wieś". Jeśli bogate społeczeństwo 
nie pomoże miliardowi potrzebują
cych, ludzie ci staną się plagą bez
względnych, zdegenerowanych ter
rorystów, których ataki przewyższą J 

te, z którymi mamy do czynienia 
w pierwszej dekadzie 
XXI wieku. 
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