Rozważania na czasie
W pogoni za dobrostanem
Niedługo rok 2020. Znowu będzie się działo… Będzie się nadal toczyć walka o rząd
dusz… Spory polityczne , spory między ekonomistami… Tak było również pod koniec
listopada podczas zorganizowanego przez zasłużone PTE, z prof. Elżbietą Mączyńską na
czele, X Kongresu Ekonomistów Polskich… Ekonomia może jest najmniej ścisła wśród
ścisłych, ale jednak najbardziej ścisła wśród nieścisłych. Dyskutowaliśmy o fundamentalnych
problemach w teorii i praktyce gospodarczej, o zrównoważonym rozwoju, o nowym
pragmatyzmie autorstwa Grzegorza W. Kołodki, o dylematach rozwoju nauk ekonomicznych,
o sferze realnej i sferze regulacji gospodarki , o przyszłości sektora finansowego ,o kulturze i
edukacji ekonomicznej ( w tym o tzw. punktozie, testozie i grantozie…).
Wysłuchaliśmy też brawurowej wideokonferencji z prof. Jeffreyem Sachsem.
Wcześniej jeden ze sławnych-również w Polsce-ekonomistów amerykańskich w wywiadzie
„Potrzebna jakaś katastrofa?” (Polityka, nr 45/2019) powiedział m.in., że współcześni
rządzący populiści z różnych krajów mówią o obronie słabych przed silnymi, a prawda jest
taka, że łupią biednych, by się bogacić i paść swoich bogaczy… Czy chodziło tylko o USA
?Warto pamiętać, że w książce z roku 2005 „The End of Poverty” Sachs zaprezentował
oryginalną ,inspirującą koncepcję tzw. ekonomii klinicznej. Ekonomia i medycyna…
Turbulencje dotyczą prawie wszystkiego : polityki, gospodarki ,finansów , również
klimatu (vide np. dramat Wenecji). Od wielu lat śledzę dramaturgię i meandry debaty
dotyczącej genezy i konsekwencji zmian klimatycznych . W niedawnym raporcie „Ziemianie
atakują” katastrofę środowiskową uznano za splot pięciu zjawisk :globalne ocieplenie, wielkie
wymieranie gatunków, produkcja odpadów, spadek jakości powietrza, kurczące się zasoby
wodne.
Współcześnie niemal powszechnie obowiązuje filozofia wzrostu .Imperatywem jest
rosnący PKB : im szybciej, tym lepiej… Ale są też inne podejścia .Trwa od lat poszukiwanie
alternatywnych wizji i modeli rozwoju. Należy do nich tzw. de –growth, czyli postwzrost z
naczelnym postulatem redukcji produkcji i konsumpcji. Postulować w Polsce (!) ograniczenie
konsumpcji tuż przed świętami? To chyba jednak byłaby prowokacja intelektualna , a może
nawet ekstrawagancja?
Każdy grudzień jest szczególną okazją i do zakupów i do składania życzeń… Zatem
po pierwsze- sławne „vietato lamentarsi” lansowane przez papieża Franciszka …czyli
narzekanie zabronione/zabrania się narzekać… chociaż jest na co… Po drugie –wellbeing –
dobrostan, czyli w uproszczeniu : pozytywne emocje, zaangażowanie, dobre relacje, poczucie
sensu i znaczenia, osiągnięcia i docenienie tego, co się robi… Tylko tyle i aż tyle…
PS . Powstały 11 czerwca Społeczny Komitet Budowy Pomnika Pierwszego Polskiego
Prezydenta Szczecina Profesora Piotra Zaremby(SKBPPPPSPPZ) pracuje... Planowany
termin odsłonięcia pomnika to niedziela 5 lipca 2020 , w samo południe, czyli 75 lat po…
Liczymy głównie na szczodrość szczecińskich przedsiębiorców i menedżerów. Mamy
nadzieję ,że do publicznej zbiórki włączą się reprezentanci wszystkich środowisk… Prof. Piotr
Zaremba i Jego pokolenie zasłużyło na dobrą pamięć Szczecinian.
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