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Dorobek EuroMemorandum.
15 lat ruchu prospoïecznych ekonomistów.
Co po Huffschmidzie?

Heterodoksyjni ekonomiści działają coraz śmielej na obrzeżach tak zwanego głównego
nurtu współczesnej (co nie oznacza nowoczesnej) ekonomii, myĂlÈc o gospodarce jako
drodze do peïnego zatrudnienia, spójnoĂci spoïecznej i ekologicznej restrukturyzacji.
Takie są właśnie stosowane przez uczestników grupy EuroMemorandum kryteria oceny
gospodarki światowej i lokalnych polityk gospodarczych. Nie ograniczają się do diagnozy
i teorii wyjaśniającej rzeczywistość, tworzą ruch społeczny na rzecz zmiany filozofii i skuteczniejszych instrumentów polityki gospodarczej harmonijnie sprzÚĝonej z politykÈ spoïecznÈ.
Po raz pierwszy prezentowaliśmy tę grupę w numerze 8 „Problemów Polityki Społecznej”, w tekście Grupa EuroMemorandum – alternatywna polityka gospodarcza dla Europy
(autorzy: Justyna Godlewska i Tomasz Mering). Również sami uczestnicy i współpracownicy EuroMemorandum publikowali w „Problemach Polityki Społecznej”, stanowiąc
niemałą część naszych zagranicznych autorów: Dany Lang pisał o duńskim modelu elastycznego bezpieczeństwa – flexicurity – i możliwości jego implementacji przez takie kraje
jak Polska (nr 8), Ulrich Otto podjął temat państwa usamodzielniającego (enabling state)
i jego związku z pracą socjalną (nr 9). James Galbraith przedstawił dorobek swojego
sławnego ojca, wybitnego ekonomisty Johna K. Galbraitha; obaj Galbraithowie to prospołeczni ekonomiści (nr 11), Jeremy Leaman z pasją i polemicznie dowodził wyższości
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podatku progresywnego nad liniowym, zwracając uwagę na „błąd Europy” i jego skutki
(nr 12), Jan Toporowski odniósł się do wydanej w Wielkiej Brytanii książki poświęconej
polskiej transformacji (nr 13–14). Z polskich autorów związanych z tą grupą wypowiadał
się na naszych łamach profesor Tadeusz Kowalik, pisząc o meandrach koncepcji „trzeciej
drogi” (nr 2) i o państwie dobrobytu (nr 6).
Zbiór tych publikacji trafnie odzwierciedla kierunki myślenia w ramach EuroMemorandum.
Po niedawnym zgonie Jörga Huffschmida, założyciela tej formacji, powstała potrzeba
podsumowania dorobku – osoby i ugrupowania. Dominique Plihon wygłosił taki podsumowujący referat w lutym 2010 roku na berlińskiej konferencji poświęconej pamięci Jörga
Huffschmida. Tekst ten publikujemy.
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