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SPOŁECZNA GOSPODARKA RYNKOWA
/forum wymiany myśli ordoliberalnej/
Koncepcja społecznej gospodarki rynkowej często dyskutowana w gronie naukowców
i praktyków gospodarczych ma swoje odniesienia praktyczne w transformowanych
gospodarkach państw postsocjalistycznych. Wiedza dotycząca społecznej gospodarki
rynkowej jako koncepcji polityki gospodarczej budzi zainteresowanie zarówno w krajach
o rozwiniętych gospodarkach rynkowych, jak i krajach byłego obozu sowieckiego.
Podkreślenia wymagają zatem podejmowane inicjatywy, których celem jest propagowanie tej
wiedzy wśród ekonomistów. Spośród najbardziej znanych inicjatyw integrujących środowiska
zainteresowane myślą ordoliberalną i propagujących model społecznej gospodarki rynkowej
należy wymienić organizowane od początku lat dziewięćdziesiątych polsko-niemieckie
akademie letnie odbywające się w Ogólnoeuropejskim Ośrodku Studiów we Vlotho w Dolnej
Saksonii. Spotkania w ich ramach umożliwiły licznym grupom polskich ekonomistów, w
trakcie dwutygodniowych pobytów we Vlotho, udział w dyskusjach oraz w prezentacjach
wybitnych przedstawicieli środowiska niemieckich ekonomistów zagadnień dotyczących
społecznej gospodarki rynkowej. Organizatorem wspomnianych spotkań był kierujący
ośrodkiem we Vlotho pochodzący z Polski prof. P. Pysz, który współpracując z Fundacją
Ludwiga Erharda oraz Zarządem Głównym PTE stworzył forum do rozwoju wymiany
doświadczeń naukowych pomiędzy polskimi i niemieckimi ekonomistami. Aktywność prof.
P. Pysza doprowadziła też do zorganizowania analogicznych międzynarodowych seminariów
w Polsce, w Ełku.
W tym roku od 22 do 28 lipca odbędzie się już kolejna piąta edycja corocznych
polsko-niemiecko-białoruskich seminariów poświęconych społecznej gospodarce rynkowej.
Wspomniane seminaria odbywają się w Ełku w gmachu Filii Wyższej Szkoły Finansów i
Zarządzania dzięki inicjatywie Wyższej Szkoły Zarządzania w Białymstoku i Fundacji im. L.
Erharda w Bonn. Seminarium pełni rolę edukacyjną, umożliwiając pogłębienie wiedzy przez
ekonomistów białoruskich i polskich na tematy dotyczące społecznej gospodarki rynkowej
jako koncepcji polityki gospodarczej. Podobieństwa tematyczne czterech dotychczasowych
seminariów nie oznacza powtarzania tych samych treści, gdyż rozległość problematyki
pozwala na podejmowanie nowych dyskusyjnych wątków.
W seminarium wezmą jak co roku udział naukowcy białoruscy i polscy. Wśród
prowadzących wykłady oprócz inicjatora międzynarodowego forum prof. Piotra Pysza będą
znamienici, zaproszeni goście a wśród nich: Prezes PTE prof. Elżbieta Mączyńska, prof.
Józef Szabłowski oraz prof. Marek Proniewski. Zajęcia będą miały zarówno formę wykładów
jak i warsztatów dyskusyjnych, których walory są bardzo wysoko oceniane przez wszystkich
dotychczasowych uczestników seminarium.

