Słowo wstępne

Pierwszy kwartał 2021 r., kiedy książka, którą mają Państwo w rękach, oddawana
jest do druku, to czas, kiedy nie umiemy jeszcze określić, na jakim etapie pandemii
COVID-19 jesteśmy. Z nadzieją patrzymy na szczepionkę, która ma nas ochronić
przed tą chorobą i czekamy na powrót do normalności. Niezależnie od faktycznego
etapu pandemii i jej dalszego przebiegu, można jednak uznać, że oto jesteśmy na
początku dyskusji na temat roli państwa i administracji publicznej w takich kryzysowych sytuacjach, jak obecnie przeżywana. Oprócz szczepionki jako środka
zabezpieczającego nas przed zakażeniem i jego skutkami, potrzebujemy mechanizmów, zapewniających sprawne funkcjonowanie instytucji publicznych w okresach krytycznych dla społeczeństwa i gospodarki. Normalność, do której powrócimy, nie będzie dokładnie taka sama, jak ta, którą mamy w pamięci. O tym trzeba
rozmawiać.
Przygotowana z inicjatywy zespołu Katedry Polityki Publicznej publikacja jest
jedną z pierwszych, podejmujących tę problematykę. Powstawała w nietypowym
trybie i niejako „na gorąco” odnosi się do zachodzących zmian. Od początku lockdownu Internet stał się nie tylko instrumentem nauczania, ale i miejscem dyskusji,
także naukowej. Właśnie w wyniku takiej dyskusji, prowadzonej w trakcie kilku
webinariów, powstały prezentowane w tym tomie teksty. Niniejsza publikacja cechuje się niewątpliwie – poza aktualnością – walorami naukowymi. Przynosi nie
tylko opis zachodzących zjawisk i procesów, ale również ich interpretację, a przede
wszystkim wskazuje na możliwe odpowiedzi na pytanie, co dalej?
Naukowo uzasadnione podejście Autorów znajduje odzwierciedlenie w układzie książki. Na jej pierwszą część składają się teksty, dotyczące teoretycznych
aspektów polityki publicznej w warunkach pandemii. Uwagi teoretyczne znajdują
odniesienie w trzech bardziej szczegółowo omówionych i bliższych praktyce zakresach: polityce społecznej, polityce gospodarczej i polityce zdrowotnej. W przedstawionych artykułach znajdujemy najważniejsze aspekty omawianych zagadnień
i wiele wątków wartych dalszej dyskusji.
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Gratulując Redaktorom Naukowym inicjatywy i przeprowadzenia wartościowych webinariów, a teraz kontynuacji dyskusji na znacznie szerszym forum dzięki
powstałej publikacji, chciałbym podkreślić, że polityka publiczna stanowi jeden
z najważniejszych obszarów badawczych, którymi zajmują się pracownicy Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH w Warszawie. Przygotowana książka pokazuje wyraźnie, jak duża jest jej waga i jak istotne jest prowadzenie takiej polityki,
która będzie w stanie skutecznie zareagować na zachodzące zmiany. Jest to szczególnie ważne w warunkach niepewności, tak co do głębokości tych zmian, jak
i ekonomicznych podstaw polityki publicznej. Jeżeli każda polityka jest w pewnej
mierze sztuką dokonywania wyborów, to specyfika podejmowania decyzji w obecnych warunkach wyraża się między innymi w tym, że uwarunkowania społeczne
i zdrowotne zmieniają się bardzo szybko, wymagając od polityki publicznej wyjątkowo dużej elastyczności. Wydaje się też, że im lepszą diagnozą sytuacji wyjściowej dysponowały podmioty tej polityki, tym większa była szansa na szybkie
podjęcie właściwych działań.
Jestem przekonany, że rozpoczęta dyskusja nad polityką publiczną w trakcie
i po pandemii powinna być kontynuowana. Dziękując zatem Autorom i Redaktorom tej książki za wartościową pracę, zapraszam Ich razem z PT. Czytelnikami
do kontynuowania tej dyskusji pod egidą Katedry Polityki Publicznej i Kolegium
Ekonomiczno-Społecznego.
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