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Tytuł – POMYŚLEĆ EKONOMIĘ (NAUKI EKONOMICZNE) OD NOWA (?)
Czas – 28 listopada godz. 15.30 – 18.00
Moderatorzy: prof. Bogusław Fiedor, prof. Marian Gorynia
Paneliści:
a. Stanisław Flejterski
b. Łukasz Hardt
c. Witold Kwaśnicki
d. Elżbieta Mączyńska
e. Bogdan Nogalski
f. Ryszard Rapacki
g. Mirosław Szreder
h. Jan Wiktor
5. Zagadnienia/problemy do dyskusji:
a. Modelowanie gospodarki w naukach ekonomicznych - w naukach
ekonomicznych mamy do czynienia z wieloparadygmatowością,
wielomodelowością. Czasami określane to jest jako potrzeba
pluralizmu ekonomii, czy pluralizmu nauk ekonomicznych. Często
wiąże się to również z rozróżnieniem ortodoksji (głównego nurtu,
mainstream) i heterodoksji, w rożnym stopniu wykluczających się
bądź uzupełniających się. Czy taka sytuacja jest korzystna z
punktu widzenia rozwoju nauk ekonomicznych i ich percepcji
przez otoczenie społeczne?
b. Rdzeń analizy ekonomicznej a interdyscyplinarny charakter nauk
ekonomicznych – co oznacza i jakie ograniczenia ma postulat
interdyscyplinarności odniesiony do nauk ekonomicznych?
c. Z zagadnieniem interdyscyplinarności nauk ekonomicznych wiąże
się zarzut imperialistycznego podejścia do innych dyscyplin, w
szczególności w ramach nauk społecznych. Czy zarzut ten jest
zasadny?
d. Postrzeganie nauk ekonomicznych w otoczeniu społecznym nie
jest najlepsze. W szczególności, podnoszone są zarzuty o
"wsobności" ich rozwoju (a ekonomii w szczególności) o swoistym
rozmijaniu się "świata ekonomistów", czy „świata ekonomicznych
modeli" z rzeczywistością społeczno-gospodarczą, o ignorowaniu
kryterium społecznej użyteczności. Czy krytyka jest słuszna i co
możemy zrobić jako środowisko, by poprawić reputację nauk
ekonomicznych?
6. Rozkład czasowy panelu:
a. Wprowadzenie przez moderatorów – 2 x 5 minut = 10 minut.
b. Dalszy ciąg panelu będzie funkcją liczy przyjętych zagadnień i
liczby panelistów – 4 x (8 x 3 minuty) = 96 minut
c. Proponuję następnie dać -20 minut na wygłaszanie komentarzy,
zadawanie pytań z sali itp.
d. Ustosunkowanie się panelistów do zgłoszonych uwag,
komentarzy itp. – 8 x 2 minuty = 16 minut
e. Podsumowanie przez moderatorów – 2 x 3 minuty= 6 minut

