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ekonomii, ekspert organizacji między
narodowych, polityk gospodarczy, pu
blicysta. Autorytet międzynarodowy 
w zakresie transformacji systemowej, 
polityki stabilizacyjnej i rozwoju 
społeczno-gospodarczego. 

Przez cały czas swej kariery na
ukowej i zawodowej jest związany ze 
Szkołą Główną Handlową (poprzednio 
SGPiS), na której studiował w latach 
1968-72, uzyskując za pracę magi
sterską nagrodę ministra finansów. 
W roku 1976 obronił pracę doktorską 
na temat cyklicznos'ci wzrostu gospo
darczego w socjalizmie, a w 1985 r. 

habilitował się, wydając monografię o makroproporcjach gospodarczych i ce
lach rozwoju. Następnie był stypendystą Fullbrighta na University of Illinois 
w USA. Od roku 1988 profesor, a od 1993 profesor zwyczajny. Wykłada eko
nomię i politykę gospodarczą na SGH oraz na wielu innych uniwersytetach 
zagranicznych, ostatnio w Yale. Wielokrotny laureat nagród naukowych i dy
daktycznych ministra edukacji narodowej, PAN i PTE. 

W latach 1982-88 był doradcą prezesa NBP, dyrektorem Zakładu Nauko
wo-Badawczego Bankowości i Pieniądza w NBP, a potem (1989-94) dyrekto
rem Instytutu Finansów. Uczestnik obrad „Okrągłego Stołu". W 1994 roku 
objął funkcje wicepremiera i ministra finansów, które pełnił do 1997 roku, 
realizując z powodzeniem autorski program rozwoju społeczno-gospodarcze
go „Strategia dla Polski". Za zasługi dla rozwoju kraju, a szczególnie za wpro
wadzenie Polski w roku 1996 do OECD, został odznaczony przez Prezydenta 
RP Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. 

Od roku 1997 jest ekspertem w ONZ-owskim Światowym Instytucie Roz
woju Gospodarczego WIDER w Helsinkach, w Międzynarodowym Funduszu 
Walutowym i Banku Światowym w Waszyngtonie. 

Autor bądź współautor ponad 20 książek z zakresu ekonomii, teorii i poli
tyki rozwoju, finansów publicznych i polityki monetarnej, przemian systemo
wych oraz ekonomicznych studiów porównawczych. Opublikował ponad 300 
artykułów i referatów w pismach naukowych kilkunastu krajów. Jego komenta
rze zamieszczają m.in. „The Economist", „New York Times", „Financial Times", 
„International Herald Tribune", „Journal of Commerce". 

Ma żonę - Alicję (dziennikarkę) oraz dwie córki: Julię (17 lat) i Gabrielę (14). 
Jest amatorem podróży i sportu. 



Podziękowania 

Zasadniczy zrąb niniejszej książki powstał w czasie, gdy w latach 1997-98 
jako profesor polityki rozwojowej w World Institute for Development Econo
mies Research w Uniwersytecie Narodów Zjednoczonych w Helsinkach (UNU/ 
WIDER) prowadziłem katedrę Distinguished Sasakawa Chair, a następnie jako 
Senior Visiting Fellow pracowałem w Policy Research Department Banku Świa
towego w Waszyngtonie w roku 1998. 

Wiele skorzystałem z dyskusji z wszystkimi moimi kolegami, lecz szczegól
nie cenny wkład wniósł Giovanni Andrea Cornia - Dyrektor UNU/WIDER. Bez 
jego krytycznych uwag, sugestii i pomocy trudno byłoby ukończyć tę książkę. 

Wdzięczny jestem profesorowi Jerzemu Hausnerowi z krakowskiej Aka
demii Ekonomicznej, a także Marie Lavigne z Sorbony, Kazimierzowi Poznań
skiemu z University of Seattle oraz Vladimirowi Popovowi z Universitat 
Kaiserslautern za ich spostrzeżenia, komentarze i sugestie. 

Jestem także ogromnie zobowiązany profesorowi D. Mario Nuti z London 
Business School i Universita di Roma La Sapienza - wybitnemu ekonomiś
cie i wielkiemu przyjacielowi oraz świetnemu znawcy problemów gospodarek 
transformacji - za intelektualne wsparcie. Był on zarówno godnym zaufania 
doradcą w czasie, gdy zajmowałem stanowisko wicepremiera i ministra finan
sów w Polsce w latach 1994-97, jak też wymagającym świadkiem powstawa
nia tej książki. 
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Przedmowa 
do wydania polskiego 

Obrady „Okrągłego Stołu" uruchomiły proces, który jak lawina ogarnął 
obszar od Władywostoku po Odrę, od Bałtyku po Morze Jońskie. Dziś jest to 
28 dawnych państw socjalistycznych oraz republik wchodzących w skład ZSRR 
zamieszkałych przez blisko pół miliarda ludzi. Niezależnie od tego, co kto dziś' 
mówi, że wtedy (albo dużo wcześniej) myślał i przepowiadał - ani na początku 
obrad, ani na ich końcu w kwietniu 1989 r., ani przez wiele miesięcy także po 
wyborach z 4 czerwca - nie przypuszczano, że najbliższa przyszłość nie będzie 
(zapewne dużo głębszą) kolejną socjalistyczną odnową, lecz politycznym zbu
rzeniem amerykańsko-radzieckiego układu jałtańskiego. 

Nie wiedziano także, że w wymiarze gospodarczo-społecznym państwa 
RWPG stoją na progu transformowania swych gospodarek socjalistycznych 
w kapitalistyczne gospodarki rynkowe. Do takiej transformacji nie był przygoto
wany nikt pod żadnym względem - ani kraje RWPG, ani pobliskie kraje Unii 
Europejskiej, ani odległe Stany Zjednoczone, ani największe instytucje i organi
zacje finansowe z Międzynarodowym Funduszem Walutowym i Bankiem Świa
towym na czele, ani najwybitniejsze głowy ekonomiczne. Nie tylko nie było teo
rii tego procesu, czy choćby jej zalążków, ale nawet futurystycznej hipotezy, że 
oto może powstać światowy problem przejścia od ... socjalizmu do kapitalizmu. 

Gremia strategiczno-doradcze przywódców wolnego świata w żadnych 
scenariuszach nie przewidywały takiego rozwoju wydarzeń - pisze Grzegorz 
W. Kołodko - choć wojnę jądrową - jak najbardziej. Amerykański prezydent, 
który dwie kadencje poświęcił na niszczenie „Imperium Zła" w ogóle, jak się 
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okazało, nie bral poważnie pod uwagę możliwości, że to imperium może się 
rozpaść i to łatwiej niż mur, który je symbolizował. 

Wielu ludziom wydawało się wtedy, że następuje rzadki w historii wypa
dek zerwania ciągłości dziejów i otwarcia się przed całą grupą narodów prawdzi
wej - by sięgnąć do J. Locke'a- tabula rasa. Do dziś nie brak osób ideologicznie 
przekonanych, że takie właśnie otwarcie całkowicie nowej nie zapisanej, dziewi
czo czystej, karty „powinno" mieć miejsce, gdyż tego wymaga dziejowa spra
wiedliwość i moralność. 

Ideologiczne postrzeganie świata kłóci się jednak z rozumem, ze zdro
wym rozsądkiem, z intuicją, wreszcie z doświadczeniem człowieka myślącego. 
Skoro w wymiarze ludzkim nie sposób zerwać ciągłości losu, to jak może się to 
udać w wymiarze społecznym? Książka G.W. Kołodki jest tyleż donośnym, 
co uargumentowanym głosem przeciwko teorii czystej karty i splecionej 
z nią nierozłącznie teorii czarnej dziury. 

Operując bogatym materiałem faktograficznym z całego tego „regionu", 
Autor wykazuje, że transformacja, choć we wszystkich krajach rozpoczęta 
w tym samym (historycznie) czasie, w każdym przebiega inaczej, w każdym 
przybiera odmienny kształt i wszędzie po 8-10 latach znajduje się w innym 
stadium zaawansowania, z innym bilansem kosztów i korzyści, zysków i strat. 
Na jednym biegunie mamy Polskę, która w mijającej dekadzie miała tylko dwa 
lata ujemnego wzrostu (1990-91), a osiągnięty poziom PKB o blisko 20% prze
kracza w 1998 r. poziom osiągnięty w 1989 r. Na drugim biegunie widać Ukra
inę i Rosję, gdzie dochód narodowy spada od 1990 r. właściwie nieprzerwanie, 
osiągając w 1998 r. poziom 40-45% poziomu z końca lat 80. oraz Mołdawię 
i Gruzję, gdzie mimo niewielkich wahań rocznych poziom PKB w 1998 r. jest 
o 2/3 niższy aniżeli dziesięć lat temu. 

Najważniejsze przyczyny tych odmienności to: kulturowo-społeczna spe
cyfika każdego kraju, rozmaitość doświadczeń (głównie gospodarczych, choć 
nie tylko) okresu socjalistycznego oraz różnorodność strategii przemian stoso
wanych przez rządy. Czynnikiem pierwszym jako naturalnym i oczywistym 
Autor się nie zajmuje, koncentrując uwagę na trzecim oraz zajmując się drugim 
na tyle, na ile jest to niezbędne dla ciągłości i logiki rozważań. 

Na licznych przykładach, faktach i liczbach Kołodko dowodzi, że na prze
biegu transformacji, jej tempie i stanie zaawansowania bardzo wyraźne 
piętno odciskają drogi i metody tzw. budownictwa socjalistycznego, a przede 
wszystkim skala i zakres socjalistycznego reformizmu. Nie jest przypadkiem 
- pisze - że akurat Węgry i Polska są najbardziej zaawansowane transformacyj
nie, że właśnie te kraje najszybciej wydobyły się z transformacyjnej recesji 
i dziś uważane są za najbardziej stabilne i pewne gospodarczo kraje posocjali
styczne. Otóż nie licząc Jugosławii, która od początku epizodu socjalistyczne
go poszła własną drogą, właśnie Węgry i Polska najbardziej uparcie próbowały 
reformować gospodarki socjalistyczne i wprowadzać do nich mniej czy bar
dziej zakamuflowanymi sposobami rozwiązania pararynkowe, czy choćby tyl-
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ko rynkowe kategorie. W Polsce sprzyjało temu przetrwanie szczątków sektora 
prywatnego w miastach oraz obronienie wsi przed kolektywizacją, na Węgrzech 
skutki dramatu 1956 r. I choć materialny sukces kolejnych faz reform bywał 
z reguły odległy od społecznych wyobrażeń i nadziei (a potem żądań), to do
piero lata transformacji w całej pełni (tj. pozytywnie i negatywnie) wykazały, 
jak były te próby owocne w sferze świadomości. 

Na przełomie lat 80. i 90. przechodzenie do rynku w Polsce i na Węgrzech, 
a także w Słowenii i Chorwacji (odrębną kategorią jest była NRD) nie napotka
ło barier mentalnych ani w szerokich rzeszach społeczeństwa, ani w elitach, 
przekonanych (w Polsce dzięki reformom Baki/Bara/Bobrowskiego w latach 
80.) o nieuchronności oparcia funkcjonowania gospodarki na mechanizmach 
rynkowych oraz na prawie. Dlatego - przekonuje Kołodko - transformacyjne 
przejście (wstępny, stabilizująco-liberalizujący etap przemian) dokonało się 
w tych właśnie krajach najsprawniej i najmniej boleśnie zarówno w sensie eko
nomicznym jak społecznym. I odwrotnie - nie przypadkiem tak wielkie trudno
ści napotyka transformacja w Rumunii, Albanii i krajach poradzieckich, gdzie 
przez kilkadziesiąt lat konsekwentnie umacniane było centralne planowanie 
i zarządzanie gospodarką przez aparat partyjny. 

Najbardziej zajmuje Kołodkę wpływ strategii społeczno-gospodarczych 
na przebieg transformacji. Pisze on w tej sprawie to, co poznał z autopsji 
w okresie trzech lat pracy w rządzie na stanowisku wicepremiera i ministra 
finansów. Ale myliłby się ten, kto by sądził, że niniejsza książka to zapiski 
w stylu „moje 1000 dni pracy w rządzie". 

Pisząc, co wie, Autor zarazem wie, co pisze i po co pisze. To nie jest przy
gotowana na prędce książka o polskiej transformacji, choć polskie doświadcze
nie jest w niej oczywiście wyraźnie widoczne. To jest książka o posocjalistycz
nej transformacji rynkowej w rozumieniu globalnym, napisana z dystansu in
telektualnego oraz przestrzennego i czasowego (po odejściu z rządu w 1997 r. 
G.W. Kołodko pracuje za granicą: w ONZ-owskim Światowym Instytucie Roz
woju Gospodarczego WIDER w Helsinkach, na amerykańskim Uniwersytecie 
Yale, w Banku Światowym i Międzynarodowym Funduszu Walutowym). To 
książka, w której różne fakty z 28 teatrów transformacji zderzają się ze sobą, 
prowokują do myślenia, zmuszają do odrzucania łatwych uproszczeń, zachęca
ją do stawiania pytań i poszukiwania odpowiedzi, syntez oraz przyczyn zauwa
żonych podobieństw i odmienności. 

Takie właśnie podejście sprawia, że książka G.W. Kołodki jest pierwszą 
(chyba nie tylko w Polsce) próbą stworzenia teorii posocjalistycznej transfor
macji, zbudowaną na niezwykle bogatym materiale empirycznym. Zapewne 
z częścią tez Autora można się nie zgadzać, różne fakty analizować i interpre
tować odmiennie, a pytania stawiać inne. Ale dzięki ukazaniu się tej książki 
problematyka światowej transformacji wychodzi ze sfery swobodnego gadul
stwa i zostaje przeniesiona w sferę dysputy naukowej, mocno opartej o fakty. 
Ekonomista mający chęć zabrać poważnie głos w sprawie transformacji, będzie 
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teraz musiał pokonać analityczną poprzeczkę ustawioną przez Kołodkę bardzo 
wysoko. Będzie to z korzys'cią dla rozwijania teorii transformacji oraz utrud
nieniem dla dogmatyków jeszcze dziś - mimo dziesięciu lat doświadczeń -
swobodnie głoszących opinie o szokowej restrukturyzacji przez destrukcję czy 
o spowalnianiu wzrostu dla dobra społeczeństwa. 

Analizując różne aspekty przemian - historyczny, społeczny, mentalny, 
kulturowy czy nawet geopolityczny - Autor dochodzi do wniosku, że o prze
biegu transformacji decyduje przede wszystkim strategia i polityka każdego 
państwa. To nie obce rządy, wielkie międzynarodowe organizacje, zagraniczni 
doradcy czy dopust boży, ale zainteresowane państwa w przyjmowanych suwe
rennie strategiach i prowadzonych politykach rozstrzygają wielkie transforma
cyjne dylematy związane z kształtem instytucjonalnej obudowy rynku, z tem
pem stabilizacji, liberalizacji i prywatyzacji, z zakresem osłon socjalnych, stop
niem twardości polityki budżetowej itd. Nie wszędzie elity polityczne potrafią 
sprostać tym ogromnym wyzwaniom. 

Przez pryzmat książki widać, jak wielkie bogactwo polityk, postaw i reak
cji składa się na coś, co na co dzień określamy jednym prostym słowem „trans
formacja". Ważną wartością książki jest więc pokazanie, że nie ma jednej ścieżki 
transformacyjnej, lecz bez mała tyle ścieżek, ile państw dokonujących transfor
macji i zapewne nie mniej punktów dojścia. W tym sensie książkę można od
czytać jako doskonale zilustrowany pamflet na ekonomistów, twierdzących, że 
nie ma tzw. trzeciej drogi. 

G.W. Kołodko empirycznie udowadnia, że od socjalizmu do kapitalizmu 
prowadzi nie tylko wielodrożny trakt transformacyjny, ale również wieloścież-
kowy trakt reformistyczny, którym na razie podążają Chiny i Wietnam, staran
nie analizując aktualne i dawne doświadczenia byłych państw socjalistycznych. 
W kategoriach czysto poznawczych przewijający się przez całą książkę refor
mistyczny syndrom chiński jest ciekawym poznawczo kontrapunktem dla trans
formacji. Zwłaszcza, gdy przyjąć hipotezę Autora, że (różniące się między sobą) 
reformy chińskie i wietnamskie, polegające na budowie socjalistycznego ryn
ku, prędzej czy później wejdą w etap reform ustrojowych i przeistoczą się 
w kolejne mutacje transformacji, wzbogacając światową paletę odmian syste
mu kapitalistycznego. 

Szkielet teorii transformacji stanowią w książce cztery nurty rozważań: 
nurt uzasadniający wspomnianą już tezę o kluczowej roli polityki gospodar
czej, nurt uzasadniający tezę o nadrzędności wzrostu w priorytetach strategicz
nych państwa, nurt wykazujący rozwojową, a zwłaszcza stabilizacyjną odręb
ność posocjalistycznych państw transformacji oraz nurt rozważający skompli
kowane relacje między generalnie wycofującym się z gospodarki państwem 
a rynkiem w okresie transformacji. 

Jednym z centralnych teoretyczno-praktycznych problemów książki są 
rozważania wokół miejsca i roli państwa w okresie transformacji. Neoliberalną 
doktrynę, mówiącą, że im szybciej ograniczy się wpływ państwa, tym szybciej 
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rozkwitnie gospodarka rynkowa, Autor obala nie tylko na gruncie teoretycz
nym, ale pokazując przykłady państw, które tą drogą poszły i doprowadziły do 
ruiny społeczeństwa, bynajmniej nie powodując rozkwitu rynku. Pytanie, czy 
państwo powinno być apostołem nierówności, czy strażnikiem sprawiedliwo
ści coraz powszechniej jest w s'wiecie uważane za retoryczne, miedzy innymi 
za sprawą doświadczeń krajów transformacji - uważa G.W. Kołodko. 

Z tego jednak nie wynika, że sądzi on, iż rynek powinien być zdominowa
ny przez państwo. Przeciwnie - twierdzi, że i pod tym względem w krajach 
posocjalistycznych musi dojść do głębokiej restrukturyzacji, ale nie na liberal
ną modłę, która w skali świata jest już coraz wyraźniej passe. Jego zdaniem 
historyczna wręcz misja krajów przechodzących transformację polega na stwo
rzeniu koncepcji państwa zdolnego do strategicznego zarządzania gospodarką 
i budowania instytucji rynkowych oraz wprzęgającego mechanizmy rynkowe 
do realizacji celów świadomie formułowanych przez rządy, pochodzące prze
cież z demokratycznych wyborów, a więc niejako z definicji lepiej wyrażające 
rzeczywiste preferencje społeczne. Siły młodego i nieokrzepłego instytucjo
nalnie rynku nie są w stanie ani same wyciągnąć gospodarki ze strukturalnej 
recesji, ani przebudować struktur gospodarki, ani zapewnić minimum transfor
macyjnego konsensusu społecznego, opartego na sprawiedliwej redystrybucji 
owoców wzrostu, gdy wreszcie się one pojawią. 

Padło tu słowo „sprawiedliwość" - w wielu kręgach ostatnio niemodne. 
W rozważaniach Kołodki słowo to pełni ważną, choć zdezideologizowaną funk
cję. Ale też - gdy się dobrze rozejrzeć po świecie (vide ostatnia nagroda Nobla 
z ekonomii w 1998 r.) i poczytać nie tylko to, co pisują niektórzy ekonomiści 
i publicyści uważający sprawiedliwość za atrybut socjalizmu i wroga efektyw
ności - kategoria ta najwyraźniej albo ze sfery socjalistycznej etyki przeszła 
do sfery kapitalistycznej pragmatyki, albo cały świat z Bankiem Światowym, 
Funduszem Walutowym i Unią Europejską na czele oszalał i jest lewicowy. 

Oto bowiem Stanley Fischer, skądinąd wybitny ekonomista-monetarysta, 
wiceprezes z krwi i kości kapitalistycznej instytucji, jaką jest Międzynarodowy 
Fundusz Walutowy, nie tylko mówi publicznie jednym tchem o efektywności 
wytwarzania i sprawiedliwości rozdzielania dochodu narodowego, ale tak oto 
uzasadnia potrzebę sprawiedliwej redystrybucji! 

Sprawiedliwość - powiada -jest potrzebna nie tylko dlatego, że bieda po
śród bogactwa jest społecznie nie do zaakceptowania, ale takie z tego powodu, 
Że sprawiedliwy program dostosowawczy i sprawiedliwie dzielony wzrost są bar
dziej trwale. Zaś wiceprezes Banku Światowego Jean-Michel Severino pod 
wpływem zapaści „azjatyckich tygrysów" wyraża pogląd nie mniej zaskakują
cy, że mianowicie, aby zmniejszyć rosnące ubóstwo należy pozwolić na wzrost 
deficytów budżetowych, a rządy powinny inicjować nowe wydatki na infrastruk
turę oraz programy społeczne. 

Skoro - pisze Kołodko - rynkowe procesy transformacyjne nieuchronnie 
wzmagają nierówności dochodowe, właśnie polityka państwa musi je modero-
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wać świadomymi rozwiązaniami i umiejętną interwencją. Fundamentem tej 
polityki jest stymulowanie i podtrzymywanie szybkiego i trwałego wzrostu go
spodarczego, który nie tylko pozwala niwelować nadmierne różnice, ale jest 
najważniejszą przesłanką powodzenia transformacji. Na ołtarzu wzrostu Au
tor jest wprawdzie gotów położyć nawet przejściowy wzrost nierówności (któ
ry skądinąd uważa za najwyższą cenę jaką społeczeństwom posocjalistycznym 
przychodzi płacić za transformację), ale pod warunkiem, że towarzyszy im opa
nowywanie obszarów ubóstwa. To zaś jest możliwe tylko wtedy, gdy ... wzrost 
jest dostatecznie dynamiczny. 

Lektura G.W. Kołodki będzie interesująca, a może nawet zaskakująca dla 
tych czytelników, których ciekawi rola świata zewnętrznego w procesie trans
formacji. Autor pisze o tym dużo i ciekawie, jawnie obarczając współodpowie
dzialnością za przedłużającą się Wielką Transformacyjną Depresję (którą po
równuje z Kryzysem lat 30.) międzynarodowe instytucje finansowe i rządy nie
których państw trzecich. W oparciu o fakty zarzuca im, że z braku lepszych 
pomysłów ratunkowych zlatynizowały kraje posocjalistyczne, aplikując im te
rapię dostosowaną do rynkowej rzeczywistości Ameryki Łacińskiej, a nieprzy
datną w warunkach braku infrastruktury i kultury rynku od 2-3 pokoleń. Nie 
bez intelektualnej złości wspomina o arogancji, a bywa, że i niekompetencji, 
części doradców odrzucających z założenia jakiekolwiek argumenty wskazują
ce na specyfikę krajów posocjalistycznych (jako grupy) oraz wielkie różnice 
między nimi, zaś w zamian serwujących wszędzie „uniwersalne" rady w rodza
ju zaciskajcie pasa, ograniczajcie wydatki, cofajcie dotacje, zamykajcie przed
siębiorstwa państwowe, zwalniajcie zbędnych pracowników. 

Ale żeby nie było wątpliwości, G.W. Kołodko expressis verbis stwierdza, 
że w ostatecznym rachunku nie doradcy i nie światowe instytucje odpowiadają 
za przebieg transformacji, lecz rządy zainteresowanych państw. To one z wła
snej woli spowodowały ciężką zapaść na początku dekady, z której większość 
krajów nie może się do tej pory pozbierać. To niektóre z nich posłusznie przej
mowały sprawdzone w Chile czy Korei wzorce postępowania stabilizacyjnego, 
bojąc się, że w przeciwnym razie nie otrzymają pomocy finansowej, czym nie 
wahano się grozić. Niepotrzebnie dano się zastraszać - uważa Autor, przypo
minając twarde od 1994 r. stanowisko rządu polskiego, który odrzucił zalece
nia wcześniej bezkrytycznie przyjęte i zakończone recesją. 

Suwerennie zaprogramowana i konsekwentnie realizowana w latach 1994-
97 polityka gospodarcza rządu polskiego nie tylko - pisze G.W. Kołodko - nie 
przyniosła żadnej szkody, czym straszyli m.in. wcześniej zastraszeni, ale od
niosła sukces w postaci najwyższego w Europie tempa rozwoju i wzrostu do
chodu narodowego, redukcji bezrobocia o 1/3, a inflacji o 3/5, wzrostu płac 
realnych o blisko 20%, rekordowego napływu kapitału zagranicznego, ograni
czenia deficytu budżetowego o ponad 60% itd. 

Czytając najnowszą książkę G.W. Kołodki, trzeba wiedzieć, że pierwotnie 
została napisana po angielsku. Jest zatem mniej zorientowana na czytelnika 
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z obszaru transformacji, a bardziej na tego z Waszyngtonu, Londynu i Brukseli. 
Ze swoimi spostrzeżeniami, przemyśleniami i ocenami Autor chciał trafić do 
miejsc, gdzie decyduje się o międzynarodowej polityce finansowej, skąd płyną 
ostrożnie dawkowane transfuzje do znajdujących się od lat w depresji krajów 
posocjalistycznych oraz potężne środki reanimacyjne dla zachwianych z prze
grzania gospodarek Dalekiej Azji i Ameryki Łacińskiej, a także - gdzie toczą 
się teoretyczne dyskusje przybierające następnie postać doradztwa. Uważał, że 
taka książka, napisana przez osobę uczestniczącą w kształtowaniu procesów 
transformacji i świadomą ich istoty może pomóc w prowadzeniu przemian, któ
rym daleko przecież do końca. Doskonałe wewnętrzne recenzje kilku ekono
mistów sprawiły, że Autor zdecydował się również na wydanie polskie*. Ze zro
zumiałych powodów różni się ono od wydania oryginalnego. 

W edycji angielskiej wszystkie uwagi dotyczące specyfiki krajów poso
cjalistycznych jako grupy i odmienności między nimi Autor wyjaśnia dokład
niej niż jest to konieczne dla dorosłego i myślącego czytelnika polskiego. Zara
zem skrótowość przekładu i adaptacji nie jest tak duża, by pozostawiać nieja
sności dla polskiego odbiorcy, który poprzedniej epoki nie pamięta. 

W wydaniu angielskim mocno rozbudowany jest także wątek polski. Ilu
strując poszczególne tezy własnymi doświadczeniami, bądź wyprowadzając je 
z tych doświadczeń - Autor wybrał skuteczną drogę dotarcia do czytelnika za
granicznego, zwłaszcza tego szczególnie dziś wpływowego - amerykańskie^ \ 
Jest to bowiem czytelnik racjonalny, a więc przekonany, że własne doświad
czenie to najlepszy argument naukowy. 

W wydaniu polskim wątek rodzimy został zawężony i sprowadzony do 
rozmiarów niezbędnych do zrozumienia całości wywodu. I odwrotnie - niektó
re rozważania w oryginale ujęte skrótowo - w wersji polskiej zostały uzupeł
nione bądź rozwinięte tak, by tutejszy czytelnik lepiej mógł zrozumieć oma
wiane kwestie. 

Książka będąca rzeczową i udokumentowaną promocją Polski w świecie, 
jej sukcesów w ostatniej dekadzie i roli lidera transformacji - wolna jest od 
małostkowych polsko-polskich ideologicznych swarów, co oczywiście nie zna
czy, że Autor stroni od jednoznacznych ocen błędnych koncepcji i decyzji. Prze
ciwnie, krytyki nie żałuje, a wyraża ją dobitnie i formułuje z publicystyczną 
swadą. Generalnie udaje mu się zachować równowagę między zaangażowa
niem kreatora, a dystansem oczekiwanym od profesora. 

Ogromnym walorem książki jest jej warstwa informacyjna. Dane ekono
miczno-finansowe, fachowo dobrane pod kątem wartości analitycznej, a więc 
oczyszczone ze statystycznego szumu, ujęte są w czterdziestu tablicach ilustru
jących poszczególne fragmenty tekstu; dalszych ponad pięćdziesiąt tablic two
rzy Aneks Statystyczny - prawdziwy skarb dla każdego ekonomisty, studenta, 
publicysty gospodarczego - tym większy, że w polskich wydawnictwach odna-

Przygotowywane jest również wydanie rosyjskie i chińskie. 
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leźć można tylko szczątki informacji, i to dotyczące wyłącznie niektórych po
bliskich krajów transformacji. Statystyka dotycząca państw poradzieckich 
w ogóle na naszym rynku nie istnieje; nawet w tabelach kursowych NBP próż
no szukać walut Turkmenistanu, Uzbekistanu czy Kazachstanu. 

Połączenie rozważań budujących teorię transformacji z bogactwem infor
macyjnym pozwalające każdemu czytelnikowi wyrobić sobie własny pogląd 
i sąd sprawia, że książka Grzegorza W. Kołodki jest nie tylko ciekawą lekturą 
ekonomiczną, ale może być również traktowana jako pomoc edukacyjna; tym 
cenniejsza, że napisana zrozumiałym językiem i drapieżnym stylem, daleko 
odbiegającym od podręcznikowej sztampy. 

Tomasz Jeziorański 



Wiem, że istnieje prawda zaprzeczająca fałszowi; 
warto do niej dążyć, gdyż jeśli tylko zechcemy 

- potrafimy ją odkryć. 
John Locke(1632-1704) 

Jedną z najważniejszych cech gospodarki światowej w przededniu XXI w. 
jest wielki - spektakularny i dramatyczny - proces przemian posocjalistycznych 
dokonujących się w ponad trzydziestu państwach europejskich i azjatyckich, 
zamieszkanych przez półtora miliarda ludzi, tj. przez jedną czwartą wszystkich 
mieszkańców Ziemi. Skutki tych zmian są istotne nie tylko dla tych krajów, lecz 
w gruncie rzeczy dla całego świata. Pierwszym ich etapem prowadzącym do 
systemu wolnorynkowego jest otwarcie byłych krajów socjalistycznych i ich 
integracja w ramach gospodarki globalnej. To historyczne przedsięwzięcie, któ
re mamy okazję obserwować, jest procesem odchodzenia od socjalizmu pań
stwowego, tzn. gospodarki etatystycznej, centralnie planowanej. 

Proces nie jest jednorodny. W istocie mamy do czynienia z kilkoma typa
mi przemian, odbywających się w różny sposób i w różnym tempie, przy róż
nych punktach startu, ponieważ gospodarki te różniły się między sobą dość 
znacznie, zarówno w sensie modelowym, jak i pod względem poziomu rozwo
ju. Na jednym biegunie mamy więc kraje, które bądź reformują swoją ciągle 
jeszcze socjalistyczną gospodarkę, nie zmianiając systemu politycznego (np. 
Chiny), na drugim - kraje zastępujące dawny ustrój nowym (np. Węgry i Pol
ska, żeby wymienić te, w których proces transformacji zaawansowany jest naj
bardziej). Jak z tego wynika przez posocjalistyczna transformację rozumiem 
zastępowanie systemu gospodarki centralnie planowanej przez gospodarkę ryn
kową wraz z demokratycznymi przemianami ustrojowymi. 

Bezpośrednio proces ten uruchomiony został dwoma wydarzeniami o wy
miarze historycznym w skali globu. Pierwszym były polskie rozmowy „Okrą
głego Stołu" (luty-kwiecień 1989 r.) - bezprecedensowe wydarzenie, w którym 
władza kraju socjalistycznego zasiadła do negocjacji z opozycją nie w kwe-
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stiach detalicznych, ale w celu porozumienia się co do pokojowego przekaza
nia władzy. Wydarzeniem drugim było zburzenie muru berlińskiego w 1990 r. 
dzięki decyzji przywódcy ZSRR M. Gorbaczowa, który w ten sposób wcze
śniejsze rozmowy warszawskie niejako zuniwersalizował, aktem tyleż politycz
nym, co symbolicznym. 

Rozważając problematykę reform i transformacji, czyli dokonujących się 
właśnie przemian, koniecznie trzeba pamiętać o tym, co wcześniej złożyło się 
i ostatecznie uruchomiło cały ten łańcuch procesów ustrojowych i czym się on 
może zakończyć. To oznacza, że aby w pełni zrozumieć charakter i znaczenie 
zachodzących zmian oraz ogarnąć ich wymiar trzeba patrzeć nie w horyzoncie 
lat siedmiu czy dziesięciu, ale siedemdziesięciu (1950-2020). Jest to tym bar
dziej konieczne, że geograficzny zasięg niniejszych rozważań i analiz obejmu
je - choć w różnym stopniu - wszystkie gospodarki krajów Europy Środkowo-
Wschodniej i byłego Związku Radzieckiego, a także Chin, Mongolii i Indo-
chin, a czasami nawet KRL-D i Kuby, tj. krajów, o których mało wiadomo. 

Przyszły bieg wypadków odpowie na pytanie, czy kraje takie jak Chiny 
i Wietnam - podobnie jak niektóre byłe republiki poradzieckie (dziś pozostają
ce w tyle jeśli chodzi o reformy wolnorynkowe) - znajdują się już na ścieżce 
transformacji, czy jeszcze reformują dawny ustrój. Biorąc pod uwagę logikę 
i mechanizmy reform wolnorynkowych oraz logikę i mechanizmy transforma
cji prowadzącej do gospodarki rynkowej, wydaje się prawdopodobne, że kraje 
te znajdują się już na drodze do transformacji od gospodarki centralnie plano
wanej do pełnej gospodarki rynkowej. Zmiany mechanizmów ekonomicznych 
posunęły się już bowiem dość daleko i raczej nie może być wątpliwości, że 
kraje te ostatecznie wybrały drogę do jakiejś wersji kapitalizmu. Do wejścia na 
tę drogę zostaną również prędzej czy później zmuszone takie kraje, jak Biało
ruś czy nowa Jugosławia (Serbia i Czarnogóra), a w przyszłości kraje tak dziś 
odległe od wolnego rynku i demokracji, jak Korea Północna czy Kuba. 

Przemiany posocjalistyczne dotykają licznych sfer stosunków politycznych, 
społecznych i ekonomicznych. Mamy tu do czynienia z kilkoma ważnymi płasz
czyznami interakcji: między zmianami politycznymi i gospodarczymi, między 
tym, jak gospodarka zaczyna funkcjonować w nowych warunkach a nowymi 
sposobami działania, których uczy się społeczeństwo, między tym jak ludzie 
pracują a metodami sprawowania władzy przez rządy i w końcu między meto
dami, jakimi posługują się partnerzy na arenie międzynarodowej a rezultatami 
integracji gospodarczej. Można nawet powiedzieć, że bez uwzględnienia nie
ekonomicznych aspektów transformacji nie da się właściwie zrozumieć ani 
wyjaśnić jej wymiaru ekonomicznego. Szczególne znaczenie ma wzajemne 
oddziaływanie na siebie politycznych i ekonomicznych aspektów przechodze
nia do gospodarki rynkowej i społeczeństwa obywatelskiego. Tym bardziej, że 
transformacji towarzyszy ostra walka polityczna. 

Proces urynkowienia przebiega równocześnie z demokratyzacją, co w dłu
gim okresie ułatwia ewolucję, lecz w krótszym - jest mozolną drogą pod po-
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lityczny wiatr, przy pokonywaniu której trzeba bacznie mierzyć zamiary we
dług sił. Działania na płaszczyźnie stricte ekonomicznej mające na celu popra
wę efektywności alokacyjnej i konkurencyjności są bowiem podejmowane 
równolegle z toczącą się na płaszczyźnie społecznej walką o nowy mechanizm 
redystrybucji dochodów i bogactwa. To swoiste przeciąganie liny jest tym bar
dziej widoczne, że mamy tu jednocześnie do czynienia z największym w dzie
jach procesem prywatyzacji własnos'ci państwowej. 

Transformacja w kierunku gospodarki rynkowej jest czymś więcej niż tyl
ko liberalizacją i prywatyzacją, ponieważ obejmuje zarówno złożone dostoso
wania strukturalne i instytucjonalne, jak zmiany społeczne i polityczne. Wal
cząc o nowy ład gospodarczy, różne warstwy społeczne i grupy nacisku starają 
się jednocześnie uzyskać dla siebie jak najkorzystniejszą pozycję w ramach 
powstającego układu ekonomicznego. Są tu zwycięzcy, lecz są także i pokona
ni. Konflikty są więc nieuchronne, a sposoby ich rozwiązywania muszą gwa
rantować wzrost gospodarczy i rozwój społeczny. 

Jednym z najbardziej interesujących aspektów transformacji jest proces 
recesji i wzrostu. U jej podłoża leżała pilna potrzeba zwiększenia możliwości 
rozwojowych. Jednak początkowo, wbrew powszechnym oczekiwaniom, pro
dukcja wszędzie znacznie się zmniejszyła i dopiero później kraj za krajem na
bierał dynamiki i powracał na ścieżkę wzrostu gospodarczego. Mimo to, jesz
cze w 1998 r., po blisko dziesięciu latach transformacji, produkt krajowy brutto 
(PKB) 27 krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Wspólnoty Niepodległych 
Państw (WNP)1 wynosił mniej niż 3/4 poziomu z 1989 r. (we wszelkich porów
naniach ten właśnie rok jest najczęściej przywoływany jako przedtransforma-
cyjny punkt odniesienia). To zjawisko stawia przed rzetelnym analitykiem ty
leż ważkie, co pasjonujące pytania: 

• Dlaczego wywołana transformacją recesja była aż tak silna, a niekiedy 
również długotrwała w skutkach? 

• Dlaczego w niektórych państwach poziom produkcji spadał przez osiem 
kolejnych lat, a PKB zmniejszył się tam więcej niż o połowę? 

• Czy oczekiwania były zbyt optymistyczne? 
• Czy zastosowano błędną strategię i politykę? 
• Czy może miało miejsce i jedno, i drugie? 

1 Zgodnie z przyjętą klasyfikacją, tzw. Europa Środkowo-Wschodnia obejmuje 15 państw, 
tj. Albanię, Bośnię/Hercegowinę, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, Mace
donię, Polskę, Rumunię, Słowację, Słowenię, Węgry oraz nową Jugosławię (Serbia i Czarnogó
ra). WNP obejmuje wszystkie byłe republiki radzieckie z wyjątkiem bałtyckich i składa się z 12 
gospodarek. Są to: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś', Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, 
Rosja, Tadżykistan, Turkmenistan, Ukraina i Uzbekistan. Jeśli jednak odróżnia się „były Zwią
zek Radziecki" od „Środkowo-Wschodniej Europy", wtedy ten pierwszy liczy 15 państw, a ta 
druga - 12. Byle wschodnie Niemcy, choć czasem będziemy się do nich odwoływać, nie są tutaj 
brane pod uwagę ze względu na zniknięcie tego państwa z mapy świata. Zostaną natomiast 
uwzględnione także inne kraje (będzie to specjalnie zaznaczane), a mianowicie: Mongolia, którą 
zaliczyć należy do kategorii gospodarek przechodzących transformację, oraz Chiny i Wietnam, 
Kambodża i Laos, Kuba i Korea Północna. Daje to w sumie - razem z byłą NRD - 35 państw. 
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• Jaka strategia rozwoju jest wlas'ciwa i może doprowadzić do ożywienia 
gospodarczego oraz utrzymania wysokiego tempa wzrostu (co wydaje się 
wstępnym warunkiem powodzenia całego procesu transformacji sensu lar
go, bez spełnienia którego ludzie mogliby słusznie zapytać, po co właści
wie odbywają całą tę niebezpieczną przeprawę)? 

• Czy kraje, które dopiero teraz osiągnęły dno transformacyjnej recesji mają 
jeszcze szanse na postęp? 

• Czy było możliwe wcześniejsze ożywienie gospodarcze i szybszy wzrost? 
Odpowiedzi na te pytania są zawarte w programach polityk gospodarczych. 

Fundamentem dużego wzrostu jest najwyższej próby strategia rozróżniająca 
politykę transformacji od polityki rozwoju. Celem polityki transformacji jest 
zwiększenie możliwości rozwoju, zaś polityka rozwoju musi zmierzać do wy
korzystywania wszelkich możliwości, jakie stwarza dany ustrój, także ten, któ
ry przechodzi wielostronną transformację. Słowem spójna strategia rozwojowa 
i aktywna rola państwa w jej określaniu i realizowaniu to niezbędne składniki 
recepty na sukces ekonomiczny. 

Transformację trzeba postrzegać jako narzędzie długookresowej polityki 
rozwojowej, a nie cel sam w sobie. To skądinąd banalna myśl, którą należy 
jednak wciąż powtarzać, ponieważ nie wszyscy ją przyswajają. Zmiany mają 
sens wyłącznie wtedy, gdy rośnie efektywność i konkurencyjność, tworząc prze
słanki wzrostu także poziomu życia - konsumpcji, jakości zasobów ludzkich 
oraz środowiska naturalnego. Ta oczywista zdawałoby się teoretyczna zasada 
zderza się jednak w codziennej praktyce z konkurencyjnymi celami politycz
nymi i preferencjami różnych grup interesu, nadając transformacji jako proce
sowi ekonomicznemu charakter również polityczny. 

Co więcej, najtrudniejszy aspekt transformacji związany jest bardziej 
z polityką niż z ekonomią. Doświadczenia pierwszej dekady transformacji ja
sno dowodzą, iż największe problemy nie są spowodowane brakiem teoretycz
nej wiedzy, jak radzić sobie z trudnościami, lecz niezdolnością rządów do wcie
lania w życie polityki wynikającej z tej wiedzy oraz racji ekonomicznych, 
w oparciu o które powinna funkcjonować nowa, posocjalistyczna gospodarka. 
To co wydaje się nieodzowne z ekonomicznego punktu widzenia, często okazu
je się niemożliwe do przeprowadzenia z przyczyn politycznych. Ta sprzeczność 
wynika z istoty omawianych przemian i spędza sen z powiek politykom. 

Aby skutecznie wprowadzać w życie odpowiednią politykę, która sprawi, iż 
transformacja będzie bardziej owocna i łatwiejsza do zniesienia, trzeba lepiej ro
zumieć związki między aspektami politycznymi i ekonomicznymi tych przemian. 
Jak w 1993 r. zaobserwował laureat Nagrody Nobla Douglas C. North: obszar 
wzajemnego oddziaływania ekonomii i polityki jest w teorii ekonomii rozpoznany 
bardzo słabo i bez postępu w tym zakresie trudno będzie prowadzić jakąkolwiek 
realną politykę gospodarczą, zgodną z głoszonymi przez polityków intencjami 
(North, 1997). Jest to szczególnie prawdziwe w odniesieniu do krajów posocjali
stycznych, gdzie od polityki zależy końcowy sukces lub porażka transformacji. 
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A zatem na długiej i skomplikowanej drodze do rynku i demokracji specjal
ne znaczenie ma spojrzenie na cały proces recesji, ożywienia, wzrostu i rozwoju 
z punktu widzenia ekonomii politycznej. Ekonomia polityczna kładzie nacisk na 
konflikty i ich rozwiązywanie, czyli na czynniki arynkowe, koncentrując się -
z definicji - na zagadnieniach ważnych z punktu widzenia rozwiązań politycz
nych. Zmiany ładu instytucjonalnego i realnej sfery gospodarki wpływają na 
jakos'ć życia w krajach przechodzących transformację, a także mają znaczący 
wpływ na obecny i przyszły kształt nowego globalnego ładu ekonomicznego. 

Pokojowe zmiany i pomyślność narodów budujących gospodarkę rynkową 
oraz społeczeństwo obywatelskie zależą od ich zdolności do rozwijania się 
w oparciu o własne siły, a nie kosztem innych. Wzrost produkcji i handlu oraz 
podnoszenie poziomu życia powinny tworzyć mocne fundamenty dla współ
pracy regionalnej i dobrych stosunków z sąsiadami. Tylko te kraje, które okażą 
się zdolne do osiągnięcia trwałego wzrostu gospodarczego i rozwoju, mogą mieć 
szansę na doścignięcie gospodarek najbardziej rozwiniętych w perspektywie 
jednej lub dwóch generacji - ciężko pracujących, kierowanych przez rozumne 
rządy i racjonalnie wspieranych przez społeczność międzynarodową. 

Po doświadczeniach związanych z reformowaniem systemu socjalistycz
nego oraz dekady przemian posocjalistycznych jest jasne, że kluczowy element 
udanej transformacji to dobre zarządzanie makroekonomiczne. Dotychczaso
we negatywne skutki transformacji (przede wszystkim głębokie załamanie 
i niesatysfakcjonujący wzrost) są oczywistymi konsekwencjami błędnej polity
ki, a zwłaszcza niedocenienia roli państwa w procesie przemian. Roli tej nie 
wolno negować, ale trzeba ją, rzecz jasna, na nowo zdefiniować. Państwo nie 
powinno bowiem rezygnować z aktywności gospodarczej, lecz zmienić jej for
my i zakres, koncentrując się na sferze legislacyjnej i regulacyjnej, na rozwija
niu infrastruktury oraz inwestowaniu w kapitał ludzki. 

Wykreowany nowy ład instytucjonalny musi ułatwiać wzrost gospodarczy. 
Liberalizacja, stabilizacja i prywatyzacja są nieodzowne, niczym zdrowe, solid
ne fundamenty, ale nie spełnią oczekiwań bez stosownego zaplecza instytucjo
nalnego. Korzystna sytuacja finansowa, zrównoważone budżety i saldo wymia
ny handlowej, niska inflacja, liberalne przepisy regulujące międzynarodowy 
handel i przepływ kapitału - wszystkie te czynniki mogą sprzyjać wzrostowi 
gospodarczemu, jeśli tylko są wspierane przez odpowiednie (i dobrze działają
ce) instytucje i przestrzegane przez wszystkich reguły rynku. Sytuacja krajów, 
które zdołały mądrze wprowadzić w życie te wszystkie zmiany, jest niewątpli
wie lepsza, a ich społeczeństwa cieszą się stopniową poprawą poziomu życia. 

Posocjalistyczna transformacja nie jest procesem zakończonym. W jego 
trakcie z pewnością będziemy mieli do czynienia zarówno z sukcesami, jak 
i z porażkami. Dziedzictwo przeszłości, sytuacja geopolityczna, dotychczaso
wy przebieg transformacji oraz polityka - oto najważniejsze czynniki, które 
wpływać będą zarówno na sytuację bieżącą, jak na perspektywy. Mimo naszej 
rosnącej wiedzy, nie znamy jeszcze wszystkich odpowiedzi na wiele, nawet 

25 



najbardziej palących pytań. Zebraliśmy już jednak sporo doświadczeń, na któ
rych możemy się teraz oprzeć, szukając tych odpowiedzi i projektując strategie 
transformacji i rozwoju. Mamy więc powody, aby przypuszczać, iż nasze usiło
wania zostaną ostatecznie zakończone sukcesem. 



\ 





1.1. Warunki reformowania 
gospodarki socjalistycznej 

Grunt dla transformacji, czy też raczej transformacyjny potencjał, stwo
rzyło przekonanie, że gospodarka centralnie planowana wyczerpała już możli
wości rozwojowe. Fakt, że wraz z transformacją ustrój socjalistyczny właści
wie zanikł stanowi najlepszy dowód tej tezy. Mimo to, były i są poglądy prze
ciwne. Podkreślano na przykład (nie bez ważkich argumentów), że w Związku 
Radzieckim, w momencie objęcia władzy przez Gorbaczowa, gospodarka cen
tralnie planowana miała przed sobą perspektywę około piętnastu lat względnie 
dobrego funkcjonowania - bez spektakularnych osiągnięć, ale i bez niebezpie
czeństwa recesji. Tym bardziej, że nie występowały tam większe niepokoje spo
łeczne i system polityczny wydawał się całkiem mocny. Zgodnie z tym poglą
dem, także w innych krajach (np. Czechosłowacji i NRD) w połowie lat 80. 
gospodarka centralnie planowana i ustrój polityczny były dalekie od wyczerpa
nia swego potencjału (Popov i Shmelev, 1990). 

W każdym systemie gospodarczym i obowiązującym w nim ładzie instytu
cjonalnym zawsze występuje kilka różnych opcji politycznych dotyczących alo
kacji i wykorzystania czynników produkcji oraz podziału powstałego produktu. 
Jednak rzeczywisty postęp można osiągnąć tylko na drodze wzrostu gospodar
czego. Z powodu rosnącej nierównowagi finansowej, gospodarczej, społecznej 
i w końcu politycznej byłe gospodarki socjalistyczne utraciły najpierw tempo, 
a potem wręcz zdolność wzrostu. Olbrzymie niedobory spowodowane presją 
inflacyjną, której źródła tkwiły zarówno w samej strukturze, jak i w błędnym 
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zarządzaniu makroekonomicznym, wzmagały mikroekonomiczną niewydolność 
i uniemożliwiały zaspokajanie potrzeb społecznych. Malejące inwestycje i co
raz mniejsza wydajnos'ć wygaszały tempo wzrostu gospodarczego. Pomijając 
czynniki s'ciśle polityczne, rosło społeczne niezadowolenie nie tylko z polityki 
gospodarczej, ale z ustroju jako takiego. 

Zanim jednak doszło do ostatecznego upadku systemu, w ciągu trzydziestu 
pięciu lat miało miejsce kilka różnego typu prób reform. Ich wspólnym mianow
nikiem było dążenie do poprawy i utrwalenia istniejącego ustroju przez podnie
sienie efektywności i standardu życia w drodze postawienia (mniejszego czy więk
szego) kroku zbliżającego gospodarkę do rynku. Za każdym razem, czy były to 
reformy późnych lat 50., czy późnych 60., czy wczesnych 70., czy z początku 
80. - dochodziło do pewnej przejs'ciowej poprawy stanu gospodarki. Zanikanie, 
w miarę upływu czasu, pozytywnych rezultatów zmian systemowych wprowa
dzanych w wyniku kolejnych prób reform spowodowane było tym, że żadne nie 
były w stanie rozwiązać kluczowego problemu, a mianowicie zapewnić szyb
kiego i trwałego wzrostu. Po początkowej poprawie ogólnej sytuacji ekonomicz
nej następowało spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego i dochodziło do 
ponownego zaburzenia równowagi gospodarczej: pojawiały się niedobory ryn
kowe i tłumiona presja inflacyjna wraz z wszystkimi towarzyszącymi jej ozna
kami niewydolności (Kornai, 1980). Im większa zaś była nierównowaga, tym 
wolniejsze tempo wzrostu w długim okresie, a im większe niedobory rynkowe, 
tym większe również wahania tempa wzrostu. 

Tak się złożyło, że Polska stała się swego rodzaju laboratorium, w którym 
testowano reformy gospodarki centralnie sterowanej i wykazywano ich osta
teczne porażki. Po inspirowanych niepokojami społecznymi reformach z poło
wy lat 50., w trakcie których podjęto próbę decentralizacji zarządzania firmami 
państwowymi i wprowadzono ograniczony samorząd robotniczy, nastąpiły 
z inicjatywy władzy reformy końca lat 60. - wewnętrznie niespójne, niekom-
pleksowe i pozbawione politycznej śmiałości, a może wyobraźni. Scenariusz 
został powtórzony w końcu 1970 r., po kolejnym poważnym kryzysie gospo-
darczo-politycznym. Znów podjęto - słabnące w czasie - wysiłki zmierzające 
do zreformowania ustroju. Tym razem próbowano stworzyć coś w rodzaju so
cjalistycznych koncernów i konglomeratów, co miało zwiększyć międzynaro
dową konkurencyjność produkcji, a przede wszystkim spowodować otwarcie 
na szersze kontakty i silniejsze związki z gospodarką światową. 

Po początkowym znacznym sukcesie (szczególnie w latach 1971-74) go
spodarka znów została doprowadzona do stanu dużej nierównowagi, a ponadto 
wepchnięta w niemożliwe do spłacenia długi zagraniczne. W drugiej połowie 
dekady władze podjęły więc próbę dalszych reform, naznaczonych jednak styg-
matem politycznej bojaźni i małej ekonomicznej wyobraźni. Po kolejnym spo
łecznym buncie rozpoczęto reformy lat 80., idące najdalej zarówno koncepcyj
nie, jak realizacyjnie w wymiarze społeczym (wzrost roli związków zawodo
wych), ekonomicznym (samodzielność przedsiębiorstw i elementy rachunku 
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ekonomicznego), a zwłaszcza politycznym (samorząd przedsiębiorstwa jako re
alna, bo umocowana ustawowo, przeciwwaga organizacji partyjnej). I znów, po 
początkowym sukcesie, nastąpił okres reformatorskiego regresu i jałowego bie
gu, a po nim inspirowane przez władze przyspieszenie, jak zwykle spóźnione 
(w związku z tym niektórzy słowo „przyspieszenie" ujmowali wręcz - i nie bez 
racji - w cudzysłów). 

Mimo wszystkich niedostatków, reformy przynosiły - choć w ograniczonym 
zakresie i na krótko - szybszy rozwój i podniesienie poziomu konkurencyjności. 
Nowa instytucjonalna obudowa rynku, którą wprowadzano w toku kolejnych re
form, uelastyczniała szczególnie przedsiębiorstwa państwowe i uwrażliwiała je 
na sygnały płynące z rynku. Niemniej, brak innych organizacji i instytucji nie
zbędnych dla rozwoju gospodarczego powodował wewnętrzne sprzeczności i na
pięcia. Napięcia ekonomiczne były zaś nieuchronnie, choć z pewnym opóźnie
niem, przenoszone do sfery stosunków społecznych, a w efekcie - politycznych. 

Reformy wdrażane w latach 80., podobnie jak w Polsce, również w nie
których innych krajach poprzedzone były wieloma wysiłkami i miały długą 
historię2. Węgry rozpoczęły większe reformy w latach 60. i nawet osiągnęły 
pewne sukcesy. Tamtejszy „socjalizm gulaszowy" wskazywano często jako 
najlepszą odmianę gospodarki centralnie planowanej i wzór do naśladowania 
w czasie polskich reform lat 80. W obu tych krajach uważnie obserwowano 
także eksperymenty samorządowo-decentralizacyjne w Jugosławii pozostają
cej poza blokiem radzieckim, ale nie poza systemem socjalistycznym. Inne kra
je próbowały zmienić określone elementy i mechanizmy swoich systemów go
spodarczych, jednak owe reformy nigdy nie były tak szerokie, jak na Węgrzech, 
w Jugosławii czy nawet w Polsce. 

Z perspektywy lat można powiedzieć, że aby reformy gospodarki socjali
stycznej mogły odnieść sukces musiały być spełnione jednocześnie przynaj
mniej cztery warunki. Po pierwsze, musiało ich chcieć społeczeństwo, będąc 
gotowe ponieść wynikające z nich koszty. Po drugie, niezbędne było mocne 
zaangażowanie i determinacja władz politycznych w dynamizowaniu reform. 
Po trzecie, konieczna była wiedza pozwalająca stworzyć teoretyczne podstawy 
nowego systemu. Po czwarte, potrzebne były środki ułatwiające wprowadzanie 
w życie postępujących zmian. 

W dziejach reform socjalistycznych bardzo trudno byłoby znaleźć przykład 
spełnienia tych czterech warunków równocześnie. Więcej, przeważnie większość 
nie była spełniona; jeśli były spełnione - to dwa pierwsze przez bardzo krótki 
okres. Dla ludzi zmiany wprowadzające nawet śladowo i nieśmiało rozwiązania 
typu rynkowego były bowiem bardzo trudne. Argument, iż brak reform będzie 
jeszcze kosztowniejszy, nie był przyjmowany do wiadomości i źle go rozumia
no. Stopień poparcia dla reform zmieniał się więc i zależał od interesów określo
nych grup społecznych, a także od okresu, w którym je wprowadzano. 

2 Więcej na ten temat (m.in.) w: Brus (1988), Kornai (1986), Nove (1992), Poznański 
(1996), Wilczyński (1972) i Wiles (1977). 
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Na przykład w latach 80. ludność Polski przejawiała duże zainteresowanie 
i poparcie dla reform gospodarczych (choć nie w takim stopniu jak w latach 
1956-58 i 1971-74), ale zarazem rosła jej niechęć do ponoszenia niezbędnych 
kosztów związanych ze zmianami systemowymi i strukturalnymi. Węgrzy z kolei 
byli skłonni przyspieszać reformy na początku lat 80., ale pod koniec dekady 
wyraźnie stracili zapał. W Czechosłowacji wiosną 1968 r. początkowo panował 
entuzjazm dla reform, jednak później, po gorzkich doświadczeniach związa
nych z obcą inwazją, entuzjazm zmienił się w apatię. 

Widać więc wyraźnie syndrom ilustrowany przysłowiem o kimś, kto chce 
zjeść jajko nie tłukąc skorupki. Społeczeństwa chętnie przyjmowały nowe roz
wiązania w ramach reform, ale gdy zaczęły one pociągać za sobą początkowe 
koszty, nie przynosząc (jeszcze) spodziewanych korzyści - pasywnie lub nawet 
aktywnie przeciwstawiały się ich wprowadzaniu. Charakterystyczne są bada
nia opinii publicznej w Polsce w latach 80. w zakresie dostosowywania cen 
i polityki dochodowej. Ludzie stale deklarowali poparcie dla cen rynkowych 
i stosunków ekonomicznych wyznaczanych przez kryteria rynkowe, co ozna
czało akceptację idei doprowadzenia cen do poziomu równowagi rynkowej, 
ale próby znaczniejszego ich podniesienia wywoływały silne protesty, w tym 
strajki paraliżujące reformy. 

Również determinacja władz politycznych we wprowadzaniu reform go
spodarczych nie była jednoznaczna. Choć starano się to ukrywać3, w elitach rzą
dzących toczyły się takie same wewnętrzne konflikty, jakie istniały między róż
nymi grupami społecznymi. Natura i charakter tych konfliktów to wart zbadania 
temat sam w sobie dla politologa, ale jest faktem, że często to, co było prefero
wane przez lobby przemysłowo-wojskowe, nie było popierane przez lobby rol
nicze i vice versa (żeby poprzestać na tym przykładzie i nie wchodzić w skom
plikowany układ sprzeczności interesów korporacyjno-regionalno-politycznych). 
W takich warunkach, bez jasnych mechanizmów politycznego arbitrażu między 
alternatywnymi punktami widzenia i sprzecznymi interesami, bardzo trudne (je
śli w ogóle możliwe) było wypracowanie jakiegokolwiek konsensusu. 

Rzecz jasna, podejście władz i odpowiednich lobbies do reform było różne 
w różnych krajach i w różnych momentach historii. W latach 60.,70. i 80., 
w takich krajach, jak Bułgaria, Czechosłowacja (poza rokiem 1968) i wschod
nie Niemcy, panowała „instytucjonalna stagnacja". Rumunia i Albania podąża
ły kursem przeciwnym do reformatorskiego, próbując jeszcze bardziej centrali
zować oraz izolować swoje gospodarki. W Związku Radzieckim, po reformach 
N. Chruszczowa i próbach ograniczonych reform A. Kosygina w latach 60., 
dopiero M. Gorbaczow w dwadzieścia lat później rozpoczął istotniejsze zmia
ny, ogłaszając „pieriestrojkę" i „głasnost". Jednak brak kompleksowości, tkwie
nie w przegranej wojnie afgańskiej, a przede wszystkim niechęć aparatu władzy 

Wyjątek stanowiły otwarte kryzysy społeczne w 1956 r. na Węgrzech i w Polsce, w 1968 r. 
w Czechosłowacji i w Polsce oraz w roku 1970 i w latach 1980-81 w Polsce, kiedy konflikty 
takie ujawniały się publicznie. 
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do głębszych reform - skazały te próby na porażkę. Establishment odniósł pyr-
rusowe zwycięstwo: tak skutecznie blokował reformy, aż upadło państwo. 

W innych, odległych krajach socjalistycznych, takich jak Kuba, Mongolia 
i Korea Północna, stosowano tradycyjne centralne planowanie typu radzieckie
go, przy jednoczesnym intensywnym zasilaniu tych państw subsydiami przez 
Związek Radziecki i Chiny. Tylko Wietnam - nie nakłaniany przez nikogo, 
choć z pewnością ośmielony przez gorbaczowską pieriestrojkę - rozpoczął wła
sne reformy znane jako „doi moi". W Europie Węgry i Jugosławia kontynu
owały proces decentralizacji i liberalizacji, choć i tam zmiany traciły okresowo 
pierwotny impet m.in. w efekcie ciągłych sporów w elitach władzy. 

Na tym tle polityka władz polskich lat 80. może uchodzić za przykład pro
reformatorskiej determinacji mimo wszystkich uzasadnionych zastrzeżeń, jakie 
budziły tamte reformy, ich tempo i styl wprowadzania. Znacząca część elit była 
przekonana, że bez gruntownej naprawy i reform rynkowych niemożliwy bę
dzie postęp i efektywne funkcjonowanie gospodarki. Niestety, brak wystarcza
jąco silnego poparcia ze strony kluczowych partnerów społecznych umacniał 
licznych przeciwników reform w szeregach władzy, osłabiając zarazem szyb
kość, skalę i odwagę zmian. Co więcej, z powodu walki politycznej oraz przy 
pogarszającej się sytuacji gospodarczej i finansowej, siły uznawane za prore
formatorskie w końcu lat 80. zwróciły się przeciwko próbom głębszych zmian 
(później, w innych okolicznościach politycznych, uznały je za oczywiste4). 

Raz jeszcze zadziałało więc prawo, że aby reformy odniosły sukces, inte
resy społeczeństwa muszą być zbieżne z interesem władzy, czego w Polsce końca 
lat 80. nie było z przyczyn natury raczej politycznej niż ekonomicznej. Poje
dyncze próby wprowadzania do gospodarki rynowych instytucji i praktyk były 
więc pozbawione kontekstu głębokich reform politycznych, co znacznie osła
biało wolę rządu do energicznego kontynuowania zmian gospodarczych. Z bie
giem czasu stawało się dla wszystkich oczywiste, że bez fundamentalnych zmian 
politycznych reformy gospodarcze są złudzeniem. Po raz pierwszy opcje społe
czeństwa oraz elity władzy były zbieżne, gdy podjęto przebudowę polityczną 
zapoczątkowaną „okrągłym stołem" i częściowo wolnymi wyborami 4 czerwca 
1989 r. Próba ta zaowocowała sukcesem również w sferze gospodarczej. 

Jeśli chodzi o wiedzę, to choć z dzisiejszej perspektywy wygląda rzecz 
inaczej, przed rozpoczęciem transformacji wiedza ta była niewątpliwie bardzo 
umiarkowana, podobnie jak idee głębokiej liberalizacji i prywatyzacji podczas 
programu New Deal prezydenta F.D. Roosevelta. Choć wiedziano coraz więcej 
na temat reformowania gospodarki socjalistycznej, ciągle nie był jasny system 
docelowy. Od pewnego momentu, kwestie teoretyczne i zagadnienia związane 

Na przykład duża część niezbędnych reform strukturalnych blokowanych przed trans
formacją, została wprowadzona przez te same siły natychmiast po tym, jak przejęły one wła
dzę polityczną. Ich wcześniejszy sprzeciw wobec dostosowania cen pod koniec lat 80. spowo
dował, że w drugiej połowie 1989 r. musiały one wzrosnąć o ok. 2000% w skali roku. Jeszcze 
w 1990 r. (na koniec roku) wskaźnik cen artykułów konsumpcyjnych wynosił ok. 640%. 
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z praktycznym uprawianiem polityki zaczęły narastać w postępie geometrycz
nym, a możliwości ekonomistów i polityków do stawienia im czoła - zaledwie 
w postępie arytmetycznym. Powiększała się zatem przepaść między pojawiają
cymi się pytaniami a możliwościami odpowiedzi. Po części z tego właśnie po
wodu nigdy nie doszło - czy to w Moskwie, Pradze, Warszawie, Belgradzie, 
Budapeszcie czy Berlinie - do dojrzałego, intelektualnego i politycznego refor
matorskiego konsensusu. 

Co się tyczy czwartego czynnika umożliwiającego sukces reform, tzn. środ
ków rzeczowych i finansowych, trzeba uznać, że żaden z byłych krajów socja
listycznych, nawet Związek Radziecki ze swymi ogromnymi bogactwami natu
ralnymi, nie był dostatecznie bogaty w kapitał, by skutecznie podjąć przebudo
wę. To, jak wielkie były potrzeby kapitałowe, okazało się jasno dopiero później, 
w czasie posocjalistycznej transformacji i otwarcia na współpracę ze społecz
nością międzynarodową. Nawet Węgry i Polska, które na tle innych krajów 
były reformatorsko bardzo zaawansowane, nie były z tego punktu widzenia 
w najlepszej sytuacji. Jeszcze trudniejszą czyniło ją ogromne zadłużenie zagra
niczne, szczególnie duże w przypadku Polski. Pokazuje to tabela 1. 

Choć długi były po części efektem prób reform w latach 70. i 80. oraz 
otwierania gospodarki na świat zachodni, pod koniec tego okresu stały się dla 
kraju najpoważniejszym ciężarem. Zadłużenie poważnie ograniczało margines 
swobody i pole manewru niezbędne do skutecznego wprowadzania reform. 
Dlatego, w miarę zmniejszania się owego marginesu, zmniejszały się także szan
se na sukces reform. Obiektywnie najlepsze warunki do przeprowadzenia re
form istniały w pierwszej połowie lat 70., gdy gospodarki państw socjalistycz
nych były we względnie niezłym stanie i mogły udźwignąć ciężar kosztów nie
zbędnych dostosowań. Ale na przykład w Polsce znaczne poparcie społeczne 
dla nowego kierownictwa państwa spowodowało, że w elitach politycznych nie 
było przekonania, że w ogóle należy przeprowadzać jakiekolwiek reformy. Je
śli ludzie popierają władzę, a gospodarka ma się dobrze, to po co ją napra
wiać? - pytali niekórzy przedstawiciele władzy. Taka logika hamowała refor
my, których projekty bez końca „przygotowywano" i „doskonalono". 

Jednak już w drugiej połowie dekady przekonanie o niezbędności zmian 
zaczęło się gruntować. Widać było, że kończy się era biurokratycznego plano-

34 



wania. Dojrzewała świadomość, iż centralne zarządzanie, a szerzej - ustrój real
nego socjalizmu5 - nie jest w stanie poradzić sobie z efektywną alokacją pracy 
i kapitału. Komplikowało to i dodatkowo utrudniało stosunki gospodarcze, han
dlowe, finansowe i technologiczne, w ostateczności pogarszając stan gospodar
ki. Z drugiej strony, niemoc ekonomiczna powodowała napięcia społeczne i po
lityczne sprzyjające reformatorskiemu myśleniu w najbardziej świadomej czę
ści elit. Tym bardziej, że w rozwiniętych krajach kapitalistycznych i w wysoko 
efektywnych gospodarkach Południowo-Wschodniej Azji dokonał się w tym 
czasie niebywały postęp, którego stymulatorem był kryzys energetyczny z lat 
1972-74. W takich okolicznościach, na Węgrzech i w Polsce, podjęto kolejne 
próby całościowego wprowadzenia kategorii rynkowych, w ramach socjalistycz
nego ładu instytucjonalnego. Próbowano zmienić tyle, ile się da w sferze mecha
nizmów gospodarczo-finansowych, a możliwie mało w sferze praw własności. 

1.2. „Socjalizm Galbraitha" 
czy „friedmanizm socjalistyczny" 

Polska jest przykładem o tyle nietypowym, że zawsze istniały w niej ślady 
kategorii rynkowych dzięki prywatnej własności w rolnictwie (i ograniczonemu 
wolnemu rynkowi rolnemu) oraz prywatnej drobnej wytwórczości i usługom, 
w tym części handlu. Jednak niezmienną intencją władz było wykorzystanie tych 
enklaw dla celów realizacji planu centralnego. Owe ślady rynku pozostawały 
więc zawsze pod większą (obowiązkowe dostawy płodów rolnych) czy mniej
szą (dobrowolne kontraktacje płodów rolnych) kontrolą władz. Dopiero w ostat
nim okresie gospodarki socjalistycznej stopniowo, choć zarazem jak na obowią
zujące socjalistyczne standardy - znacznie, zwiększono rolę pieniądza, cen, kre
dytu, stopy procentowej, kursu walutowego itp. To samo można powiedzieć 
o niektórych organizacjach rynkowych i ich związkach instytucjonalnych, ta
kich jak banki, giełdy towarowe, izby handlowe, organy antymonopolowe. Prze
konanie o konieczności takiego kierunku zmian wynikało z kilku przesłanek. 

Po pierwsze, zakładano, że rynek wprowadzi dyscyplinę finansową przez 
ograniczenie pędu do wzrostu za wszelką cenę, typowego dla zbiurokratyzo
wanego, centralnego zarządzania. Ten pęd prowadził z reguły do przeinwesto-
wania, z wszystkimi negatywnymi konsekwencjami tego zjawiska (szczególnie 
rosnącej nierównowagi i malejącej efektywności). Wcześniejsza pasywna rola 
pieniądza oznaczała, iż odgrywał on jedynie rolę wtórną, uzupełniającą wzglę
dem fizycznych procesów wytwarzania. W przeciwieństwie do gospodarki ryn
kowej, najmniejszymi wydziałami fabryk były zwykle komórki marketingu 

5 Nazywanego również systemem nakazowo-rozdzielczym, dla podkreślenia roli central
nego racjonowania deficytowych środków produkcji. 



i sprzedaży, co tłumaczyło się tym, że ze zbytem nie było problemów, bo 
w zasadzie wszystko „sprzedawało się samo". 

Problemy były natomiast z zakupem, choć oczywiście nie były to proble
my finansowe, ale rzeczowe. Dlatego największymi wydziałami fabryk były 
komórki zaopatrzenia i ściśle z nimi związane komórki planowania, bowiem 
planowano produkcję głównie w połączeniu z zaopatrzeniem. Działy finansowe 
były działami rozliczeniowo-buchalteryjnymi. Reformy były więc obliczone na 
odwrócenie tych relacji, tzn. na podporządkowanie procesów rzeczowych pro
cesom finansowym. Miało to pomóc zrównoważyć nakłady i efekty, a przez wzra
stającą konkurencyjność i wymuszanie równowagi - zwiększyć efektywność. 

Po drugie, instrumenty rynkowe i polityka drogiego pieniądza miały na 
celu stworzenie warunków systemowych, pozwalających na narzucenie wyma
ganych ograniczeń zarówno przedsiębiorstwom, jak gospodarstwom domowym. 
Przedtem jedynie gospodarstwa domowe poznały smak twardych ograniczeń 
budżetowych. Wszystkie wysiłki w celu zastosowania ich do przedsiębiorstw 
państwowych spełzły na niczym właśnie z powodu zbyt pasywnej roli pienią
dza i rynku. Niemożność narzucenia takich ograniczeń była jedną z najwięk
szych wad socjalistycznego systemu gospodarczego, także reformowanego. Stąd 
idea wykreowania konkurencji rynkowej przez usamodzielnienie firm państwo
wych i umożliwienie im dokonywania wolnych wyborów ekonomicznych. Dla 
utrzymania równowagi, system miał być oparty na twardych ograniczeniach 
budżetowych, bez żadnej gwarancji, że ewentualne straty zostaną wyrównane 
subsydiami państwowymi. 

Po trzecie, wierzono, że regulowany rynek jest takim mechanizmem, w któ
rym struktura produkcji (w krótkim czasie) i struktura inwestycji (w długim cza
sie) same dostosują się do struktury rynkowego popytu i potrzeb społecznych. 
Architekci reform doszli do wniosku, że - wyłączając pewne strategiczne projek
ty dotyczące infrastruktury, które ciągle podlegać miały decyzjom rządowym -
centralne planowanie nie jest już zdolne do określania optymalnej wielkości i struk
tury produkcji oraz równoważenia przepływu zagregowanej podaży i popytu. Dzia
ło się tak mimo obiektywnie wielkiego postępu w metodach planowania i techni
kach obliczeniowych. Niezdolność ta była szczególnie widoczna w odniesieniu 
do rynku dóbr konsumpcyjnych i usług oferowanych przez sektor publiczny, któ
rego coraz głębsza nierównowaga powodowała zły klimat społeczny. 

Rola rynku i sposoby uruchamiania właściwych dlań narzędzi oraz insty
tucji okazały się podstawowymi problemami, z którymi musiały się zmierzyć 
w socjalizmie reformy ustrojowe. Nie było przypadkiem, że w wielu krajach, 
które eksperymentowały z takimi reformami i próbowały wprowadzać je 
w życie dyskusje na te tematy były podobne (Brus i Łaski, 1989). Rozważając 
ekonomiczne i polityczne aspekty tych reform, należy pamiętać, że socjalizm 
był pierwotnie pomyślany jako antyteza i negacja kapitalizmu opartego na 
siłach wolnego rynku. Podczas gdy w kapitalizmie napędową siłą rozwoju była 
maksymalizacja zysku, w socjalizmie miało nią być „zaspokajanie potrzeb spo-
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łecznych". W konsekwencji, o ile w gospodarce rynkowej s'rodkiem poprawy 
jakości i efektywności jest twarda konkurencja, to w gospodarce planowej mia
ła nim być tzw. socjalistyczna kooperacja. W systemie rynkowym ceny ustalał 
mechanizm przywracania równowagi, a w gospodarce centralnie planowanej 
zadanie to przypadało rządowi. Kapitalistyczna alokacja środków produkcji do
konywała się w toku spontanicznego procesu wzajemnego oddziaływania po
daży i popytu, a w ustroju socjalistycznym metodę tę jako kosztowną społecz
nie zarzucono, zastępując ją biurokratycznymi przepisami. 

Celem reform socjalistycznych nie byl więc zwykły powrót do sprawdzo
nych kapitalistycznych metod gospodarowania, lecz raczej rodzaj „ucieczki do 
przodu", próba poszukiwania innego, bardziej nowoczesnego rynkowego ładu 
instytucjonalnego, uwzględniającego przebiegającą równolegle ewolucję syste
mu kapitalistycznego tak, jak kapitalizm nolens volens uwzględniał w swym 
rozwoju zdobycze ewolucji socjalizmu. 

Reformy rynkowe w socjalizmie były więc czymś w rodzaju „zanegowa
nia negacji". Po początkowym odrzuceniu kapitalizmu uznano za celowy po
wrót do niektórych rozwiązań właściwych dla gospodarki rynkowej, ale w wy
daniu często znacząco zmienionym (m.in. pod wpływem efektu demonstracji 
płynącego ze strony socjalizmu - Cassidy, 1997). W żadnym kraju podejmują
cym takie reformy nie zmierzano do zastąpienia socjalizmu gospodarką rynko
wą, a nawet nie myślano o tym w bardzo odległej perspektywie. Dyktowane 
pragmatyzmem zmiany miały doskonalić socjalizm. Ale nawet przy tak zasad
niczych ograniczeniach nieuchronne było pojawienie się w całej Europie Środ
kowo-Wschodniej i byłym Związku Radzieckim (podobnie jak dzisiaj w Chi
nach i Wietnamie) dwóch pytań: 

• Gdzie leżą granice mechanizmów rynkowych w zreformowanej gospodar
ce socjalistycznej? 

• Jak daleko było (w Chinach i Wietnamie -jest) od wprowadzania w życie 
zreformowanego socjalizmu do zupełnego odejścia od tego systemu? 
Poglądy na ten temat były i są sprzeczne. Janos Kornai (1986) nazywał 

idee szerokiego wprowadzania instrumentów rynkowych do gospodarek cen
tralnie planowanych „socjalistycznym friedmanizmem". Taki charakter miał 
mieć ustrój gospodarczy na Węgrzech i w Polsce po pełnej realizacji radykal
nych planów reform, do czego jednak nie doszło. Dla ustroju z ograniczonymi 
zmianami i aktywną gospodarczą rolą państwa, szczególnie w zakresie alokacji 
zasobów, Kornai wprowadził zaś termin „socjalizm Galbraitha". Obserwacje 
Kornaia dotyczyły w tamtym czasie przede wszystkim doświadczeń węgier
skich i nie stosowały się do innych państw socjalistycznych z wyjątkiem Pol
ski, gdzie już w drugiej połowie lat 80. radykalizacja poglądów na to, w jaki 
sposób należy reformować ustrój, rosła w tempie szybszym niż na Węgrzech. 

Polskie debaty tego okresu ujawniają interesującą ewolucję poglądów teo
retycznych, za którą postępowały znaczące zmiany w opiniach i działaniach po
lityków. Początkowo reformy miały polegać na wprowadzeniu elementów rynku 
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(ale jedynie w wąskim zakresie rynku dóbr konsumpcyjnych) jako instrumentu 
uzupełniającego centralne planowanie. Gdy jednak kategorie rynkowe rozsze
rzyły się na rynek środków produkcji (co znalazło odbicie w rozluźnieniu kon
troli cen), rozpoczęto dyskusję na temat kreacji pieniądza i rynków kapitało
wych, jak również na temat koniecznos'ci utworzenia rzeczywistego rynku pracy. 

Równolegle nasilały się opinie, że zasięg i siła mechanizmów rynkowych 
powinny być głębsze, silniejsze i dalej idące (jednak stale w ramach nieprze
kraczalnych granic socjalizmu). Stopniowo i jakby niepostrzeżenie dzięki re
formom doszło do tego, że ład instytucjonalny rynku nie był już rozważany 
jako instrumentarium uzupełniające czy zagadnienie wtórne6, lecz jako „rów
norzędny partner" planu centralnego. Był to duży i znaczący przełom świado
mościowy. Procesy ekonomiczne nie mogły już dłużej przebiegać pod dyktan
do widzialnej ręki centralnego planisty, lecz krok po kroku, w coraz większym 
stopniu - niewidzialnej ręki rynku. 

Pod koniec lat 80. można już było przewidywać, że następnym etapem 
będzie odwrócenie hierarchii akcentów i położenie nacisku przede wszystkim 
na istotę modelu rynkowego, a dopiero w drugiej kolejności na centralne pla
nowanie. W rzeczywistości plan centralny stal się instrumentem drugorzędnym 
już na początku lat 80., gdy wprowadzono zasadę planowania rocznego w ra
mach 3-letniego planu kroczącego, a coraz większe obszary gospodarki podle
gały regulacjom typu rynkowego lub quasi-rynkowego. Zakres i tempo tych 
zmian były tak duże, że można powiedzieć, iż wprowadzenie pełnej gospodarki 
rynkowej zostało w Polsce przesądzone w latach 80., a jedyną (w istocie klu
czową) kwestią, było kiedy i jak się to dokona. Da się więc bronić poglądu, iż 
w końcu dekady Polska przechodziła transformację od „opartego na planowa
niu socjalizmu rynkowego" do „planowej gospodarki rynkowej". 

W tym kierunku zmierzał typ organizacji i ład instytucjonalny. Już na po
czątku 1989 r. rozwiązano potężną Komisję Planowania i zastąpiono ją Cen
tralnym Urzędem Planowania (CUP), funkcjonalnie opartym raczej na japoń
skich i francuskich doświadczeniach planowania wskaźnikowo-indykatywne-
go niż na wczesnym planowaniu dyrektywnym typu radzieckiego7. Logika tego 
kroku (mającego też rangę symbolu) kończącego długi proces ewolucji wyda
wała się jasna. Nowe wyzwania wymagały nowych instrumentów i instytucji8. 

W połowie lat 80. podczas posiedzenia rządowej Komisji ds. Reformy Gospodarczej je
den z jej członków wyraził pogląd (zacytowany w „Życiu Gospodarczym"), że gdyby 25-30% 
gospodarki mogło funkcjonować wedle reguł rynkowych, państwo miałoby s'rodki na wspie
ranie pozostałych nieefektywnych 75%. 

Warto wspomnieć, że to quasi-ministerstwo zostało zdemontowane dopiero w 1996 r., 
kiedy zastąpiono je Rządowym Centrum Studiów Strategicznych (RCSS). Nie jest to kolejne 
ciało biurokratyczne, lecz raczej organ doradczy, bez żadnych uprawnień wykonawczych. 

8 Podobne obserwacje można było w tym czasie poczynić odnos'nie Węgier i Jugosławii, 
a także - w pewnym zakresie - Chin; na temat reform ekonomicznych w Chinach w latach 80. 
zob. np.: Ellman (1986), Feuchtwang i Hussain (1983), Fan (1997), Harding i Hewett (1988), 
Perkins (1988), Quaisser (1987) i Zhang (1989). 
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1.3. Polskie reformy lat osiemdziesiątych 

Jednak ustrój wyłaniający się w końcu lat 80. był hybrydyczną kombina
cją reliktów ładu dawnego i elementów nowego. Był niefunkcjonalnym połą
czeniem zasad centralnego, biurokratycznego racjonowania s'rodków z rynko
wymi metodami alokacji. Z mechanizmami wolnorynkowymi, takimi jak gieł
dy walutowe, krzyżowały się rozwiązania typowe dla gospodarki wojennej (bony 
żywnościowe). Można zatem sądzić, iż heterogeniczność i niespójność pew
nych instrumentów wprowadzonych przez reformy była istotną cechą tego ustro
ju. Z pewnością miało to niekorzystny wpływ na procesy realne i było przyczy
ną wielu chybionych przedsięwzięć polityczno-gospodarczych, przede wszyst
kim dotyczących stabilizacji finansowej. 

Proces stopniowego ograniczania władzy centralnego planisty uwolnił prze
strzeń, w której mógł się narodzić rynek kapitałowy i prawdziwy rynek pracy 
oraz mogło dojść do komercjalizacji systemu bankowego. Reformy bankowe 
zainicjowano natychmiast po tym, jak dojrzało przekonanie o konieczności stwo
rzenia rynku kapitałowego. Wcześniej, w ramach tradycyjnego systemu etaty
stycznego, reforma ta nie miała sensu. Kiedy liberalizacja osiągnęła już pewien 
stopień zaawansowania, utworzono w Polsce w latach 1987-89 sieć państwo
wych banków komercyjnych. Ten krok posłużył następnie jako systemowy śro
dek wspierania dalszego urynkowienia, alokacji kapitału, a także równoważe
nia zagregowanej podaży i popytu. Stworzyło to warunki do narzucenia przed
siębiorstwom twardych ograniczeń budżetowych, a w konsekwencji zwiększania 
ich efektywności i produkcji. 

Reforma systemu bankowego miała wszakże również głębszy sens: była 
instytucjonalnym potwierdzeniem wzrastającej roli pieniądza i rynku w gospo
darce socjalistycznej, sterowanej coraz bardziej przez siły rynkowe, a coraz 
mniej przez plan centralny. Pieniądz zaczął odgrywać aktywną rolę i wpływać 
na proces produkcji i dystrybucji. Po wprowadzeniu tych reform niejako auto
matycznie stało się konieczne prowadzenie odpowiedzialnej polityki monetar
nej, w przeszłości podporządkowanej planowaniu w jednostkach fizycznych. 

Ewolucja zarządzania mikroekonomicznego znalazła odbicie w przejściu 
od oddzielnego planowania nakładów i wyników w jednostkach fizycznych oraz 
planowania finansowego - do zintegrowanego systemu planowania rzeczowe
go i finansowego, który został wprowadzony w 1989 r. Celem tego systemu 
było przyspieszenie przejścia od planowania typu dyrektywnego do planowa
nia zorientowanego na rynek. Owe radykalne (jak na tamte czasy) zmiany ustro
jowe były kolejnymi - choć spóźnionymi - krokami w procesie generalnej na
prawy gospodarki; krokami, którymi nie udało się ani zatrzymać spadku pro
dukcji, ani odzyskać poparcia społecznego (Program, 1988). 

Ogólnonarodowe referendum, które poprzedziło wdrożenie tego programu, 
odzwierciedlało inną istotną cechę dokonujących się w Polsce przemian ustro-
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jowych - demokratyzację stosunków politycznych. W oficjalnych dokumentach 
rządzącej partii, w studiach i oświadczeniach prasowych rządu zaakceptowana 
została teza, iż demokratyzacja stosunków ekonomicznych (której wyrazem było 
wprowadzenie mechanizmów rynkowych) nie jest możliwa bez demokratyzacji 
w szerszym, politycznym sensie tego słowa. Takie przekonanie wynikało nie 
tylko z faktu, iż demokracja jest wartością samą w sobie. Ponieważ wiadomo 
było, że rynek, w przeciwieństwie do gospodarki etatystycznej, nie poddaje się 
łatwo presji przeróżnych lobbies, stało się także oczywiste, że demokratyzacja 
polityczna jest niezbędnym środkiem oporu wobec interesów grup nacisku. Po
twierdziły to doświadczenia samorządowe, zebrane w latach 80. 

Jednak wbrew głoszonej filozofii, w praktyce istniała poważna niespój
ność między determinacją narzucania reguł rynkowych oraz liberalizowania 
polityki gospodarczej a umiarem angażowania się przez władze w proces libe
ralizacji politycznej. To swoiste rozwieranie się reformatorskich nożyc można 
uznać za pierwszą przyczynę porażki reform rynkowych lat 80. Tworzyła się 
sytuacja, w której dawny ustrój nie był już w stanie dobrze funkcjonować, 
a nowy nie mógł sobie poradzić z rosnącą niewydolnością gospodarczą i wzbie
rającym fermentem społecznym. 

Często słyszy się pytanie, skąd brało się to rosnące niezadowolenie spo
łeczne, skoro reformy lat 80. zdołały nie tylko przełamać recesję lat 1979-82 
(jedyne tego rodzaju załamanie w 40-leciu 1946-88), ale także podnieść znaczą
co poziom życia? Otóż wydaje się, że decydujące były czynniki psychologiczne. 

Zawsze istnieje duża (okresowo powiększająca się) dysproporcja między 
społecznymi aspiracjami a stopniem ich zaspokojenia. Społeczeństwo jest prze
konane, że sytuacja się pogarsza ilekroć powiększa się dysproporcja między 
oczekiwaniami konsumpcyjnymi a konsumpcją rzeczywistą, nawet jeśli w ska
li bezwzględnej ta ostatnia się zwiększa. Taka sytuacja, którą przed laty okre
śliłem jako „paradoks niższego poziomu satysfakcji na wyższym poziomie kon
sumpcji" (Kołodko, 1987), wytworzyła się w Polsce w latach 1983-89: rosły 
realne dochody w skali bezwzględnej i konsumpcja gospodarstw domowych 
(zob. tab. 2), ale rosło i niezadowolenie. Ludzie wręcz twierdzili, iż żyje im się 
coraz gorzej, co było odbiciem nie stanu realnego, lecz dużo większych oczeki
wań i aspiracji. Zatem drugim fundamentalnym powodem porażki reform ryn
kowych lat 80. była narastająca dysproporcja między oczekiwaniami a możli
wościami ich spełnienia. 

Owa dysproporcja była po części czynnikiem psychologicznym, natomiast 
całkowicie materialnym czynnikiem rosnącego niezadowolenia i spadającego 
poparcia dla reform rynkowych była presja inflacyjna. Przypadek Polski był 
pod tym względem najbardziej spektakularny. W niektórych innych krajach, 
szczególnie w Czechosłowacji i wschodnich Niemczech, inflacja i niedobory 
rynkowe nie były zjawiskiem powszechnym; ograniczały się jedynie do pew
nych sektorów gospodarki. Na Węgrzech i w Jugosławii istniała otwarta infla
cja, lecz niedobory rynkowe (jeśli w ogóle istniały) były niewielkie. W Polsce 
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przeciwnie, inflacja występowała w obu postaciach typowych dla zdestabilizo-
wanych, reformowanych gospodarek planowych - otwartej inflacji cenowej oraz 
inflacji tłumionej9. 

Jest naturalne i zrozumiałe, że w warunkach wysokiej inflacji, swoją sytu
ację ekonomiczną społeczeństwo ocenia raczej w kategoriach realnej siły na
bywczej rozporządzalnych dochodów aniżeli według wskaźników ilustrujących 
tempo rzeczywistego wzrostu gospodarczego. Inflacja zawsze prowadzi do spad
ku wartości pieniądza, ale w kraju takim jak Polska w latach 80., ze słabą 
i niewymienną walutą inflacja powodowała także daleko idącą dewaluację, co 
pokazuje tabela 3. Nie należy się więc dziwić, iż stosunek społeczeństwa do 
reform gospodarczych był sceptyczny lub nawet wyraźnie negatywny. Istniał 
bezpośredni związek między tymi reformami a równoległymi środkami zapro
wadzania stabilizacji. Z powodu implikacji inflacyjnych nie zostały one zaak
ceptowane i w tym momencie nastawienie społeczne było po prostu wrogie. 

Skoro liberalizacja cen w warunkach poważnych niedoborów rynkowych 
była głównym warunkiem wprowadzenia reform - inflacja była nie do uniknię
cia. Problem tkwił w zrównoważeniu zagregowanej podaży i popytu przez wy
muszanie cen równowagi rynkowej. Szybkie wyeliminowanie niedoborów ryn
kowych i wypaczeń cenowych miało żywotne znaczenie dla efektywności. Jed
nak ujawniona inflacja spowodowana była nie tylko brakiem równowagi, ale 
także tkwiącymi głęboko czynnikami strukturalnymi i ustrojowymi, jak rów
nież pewnymi świeżo wprowadzonymi elementami nowych mechanizmów fi
nansowych. Tak czy inaczej nakręcenie inflacji z warunku, który miał być wstęp-

9 Termin „inflacja tłumiona" odnosi się do inflacji znajdującej wyraz w utrzymujących się 
brakach rynkowych, rozmaitych sposobach racjonowania, wymuszonej substytucji i jednocze
śnie w istnieniu czarnego rynku, w przeciwieństwie do wzrostu cen typowego dla inflacji otwar
tej. Skutkiem tego procesu są oszczędnos'ci gospodarstw domowych, wymuszone brakami, a nie 
koniecznie wzrostem dochodów lub cen (Portes, 1981 i 1984; Kołodko, 1986a; Nuti 1989). 
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nym krokiem na drodze reform rynkowych, stało się poważną barierą powo
dzenia tych reform. Cały kompleks nowych rozwiązań ustrojowych był przewi
dziany dla gospodarki zrównoważonej z cenami równowagi rynkowej, ponie
waż jedynie w takim otoczeniu mechanizmy rynkowe mogą dobrze funkcjono
wać. Jednak dwucyfrowa inflacja (a jej średnia stopa wynosiła w Polsce w latach 
1981-88 ok. 35%) może unicestwić wszelkie bodźce ekonomiczne i w takich 
warunkach nie można się spodziewać, że reformy odniosą sukces. Istotna była 
przy tym nie tylko wysokość inflacji, lecz również, a może nawet bardziej, że 
po przejściowym wyhamowaniu (1983-85) znów zaczęła ona rosnąć10. 

Tak więc utrzymujące się, a niekiedy nawet rosnące, stany nierównowa
gi stworzyły fundamentalne przeszkody przy szerszym wprowadzaniu tzw. 
„trzech S" - samodzielności, samorządności i samofinansowania przedsię
biorstw państwowych. Mimo zaangażowania w egzekwowanie tych zasad, 
brzemię wypaczeń strukturalnych powodowało trwałą presję na przenoszenie 
środków z przedsiębiorstw bardziej do mniej efektywnych. Wciąż duży był 
udział subsydiów i dotacji do produkcji nie przynoszącej zysku, a także znacz
ny fiskalizm, wyrażający się stosunkowo dużymi podatkami nakładanymi 
na przedsiębiorstwa". 

Mimo reform, poważna część firm i całe branże wciąż nie przynosiły zy
sku, stanowiąc obciążenie dla budżetu państwa. Budżet wykazywał więc defi
cyt z trudem od wielu lat utrzymywany w granicach 3-5% całkowitych wydat
ków, tj. poniżej 1% PKB. Ponieważ jednak nie emitowano wtedy obligacji rządo-

10 Niektórzy twierdzą, iż w pewnych okolicznościach (np. w Turcji w latach 80. lub nawet 
w niektórych gospodarkach przechodzących transformację) wpływ inflacji jest korzystny. Jed
nak punkt krytyczny, powyżej którego wpływ inflacji na wzrost gospodarczy jest definitywnie 
negatywny, znajduje się znacznie poniżej 35%. Nawet MFW i Bank Światowy nauczyły się 
współżyć z dwucyfrową inflacją, ale po pierwsze nie może ona jednak przekraczać 20-25%, po 
drugie - w dłuższym czasie musi opadać, a po trzecie - rosnące ceny muszą przywracać rów
nowagę rynkową (World Bank, 1996). 

1 W tym czasie znikoma jeszcze była rola podatków bezpośrednich nakładanych na go
spodarstwa domowe. 

42 



wych i dług publiczny nie podlegał mechanizmom rynkowym, deficyt pokry
wała zwiększona podaż pieniądza z wszystkimi konsekwencjami inflacyjnymi. 
W długiej perspektywie taka polityka nie mogła rozwiązać problemu zbyt du
żych wydatków rządowych. W jej wyniku zagregowany popyt, stale rosnący 
szybciej niż podaż, mimo wysokiego tempa rozwoju i wzrastającej konsump
cji, wzmagał presję inflacyjną, zarazem odpychając od reform ludnos'ć12. 

Ekonomista nie może nie zauważyć, że prowadzona w trakcie reform poli
tyka stabilizacyjna była wewnętrznie sprzeczna. Niezbędna liberalizacja zasad 
ustalania cen sprzyjała inflacji cenowej i płacowej. Dlatego, po krótkim spadku, 
wskaźnik cen artykułów konsumpcyjnych ponownie wzrósł i to aż do ok. 60% 
w 1988 r. i 160% w pierwszym półroczu 1989 r. W roku 1988 miała bowiem 
miejsce kolejna daleko idąca próba liberalizacji cen, ale rząd nie posiadał już 
wystarczającej legitymacji politycznej, aby ją skutecznie przeprowadzić i ze
brać tego owoce. Zwłaszcza, że rosnącej drożyźnie wciąż towarzyszyły braki. 
Syndrom jednoczesnego występowania inflacji otwartej i tłumionej znany jako 
shortageflation (McMahon i Kołodko, 1987) był trzecim kluczowym czynni
kiem niepowodzenia reform i ostatecznego upadku socjalizmu. Ten zespół zja
wisk w istotny sposób zmniejszył wydolność centralnie planowanej gospodarki 
i definitywnie uniemożliwił jej konkurowanie na rynkach światowych. 

W takich okolicznościach próby dostosowania cen do struktury kosztów 
i popytu rynkowego nie przyniosły pożądanych efektów. Struktura cen znacz
nie różniła się od struktury kosztów produkcji i przez to nie mogła prawidłowo 
informować producentów i konsumentów o aktualnych niedoborach poszcze
gólnych towarów i usług. Uniemożliwiało to także alokowanie nakładów zgod
nie z wymogami efektywności, ponieważ w warunkach braku mechanizmu rów
noważenia rynku środki te musiały być rozdzielane metodami administracyj
nymi. Szczególną właściwością gospodarki socjalistycznej było utrzymywanie 
na niskim poziomie cen podstawowych towarów i usług, takich jak żywność, 
część odzieży, czynsze, transport publiczny, usługi medyczne. Próby podnie
sienia tych cen w celu zmniejszenia dotacji napotykały na zdecydowany opór, 
w tym strajki, po czym następowały wypłaty rekompensat pokrywających ro
snące koszty utrzymania. 

To właśnie miało miejsce w 1988 r., kiedy spirala inflacyjna nakręciła się po 
raz kolejny. Podczas gdy w pierwszej połowie roku wskaźnik cen artykułów kon
sumpcyjnych wynosił ok. 49%, przeciętna płaca nominalna w następstwie sil
nych napięć politycznych i niespójnych przepisów została podniesiona o ok. 53%. 
W tym samym czasie miała miejsce podwyżka emerytur i innych zasiłków spo
łecznych pokrywanych z budżetu państwa. Ponieważ nie towarzyszył im rów
noległy wzrost dochodów budżetu, wzmogła się presja inflacyjna. Zmiany, jeśli 
chodzi o ceny względne, były skromne, lecz redystrybucja dochodów - znaczą-

PKB i spożycie z dochodów osobistych wzrastało średnio w latach 1983-89 o 3,8% 
rocznie (Rocznik Statystyczny GUS 1990, 1991). 
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ca, co wbrew intencjom politycznym, prowadziło do przyspieszenia tempa in
flacji. Co gorzej, po tej próbie pogłębiły się jeszcze niedobory rynkowe. 

Stopniowo stawało się jasne, że najprostszym sposobem likwidacji ustro
ju socjalistycznego jest coś tak banalnego i mało bohaterskiego, jak gra infla
cją. A przecież w warunkach nierównowagi, podwyżka cen nie pociągała za 
sobą automatycznie zmniejszenia się poziomu konsumpcji. O ile przeciętne wy
nagrodzenie realne zmniejszyło się w Polsce w 1987 r. o 3,5%, to spożycie 
zwiększyło się o ponad 2%. Był to efekt ograniczania nadmiernej płynności 
finansowej gospodarstw domowych lub też efekt usuwania niedoborów rynko
wych. Zatem w specyficznych warunkach mogło się okazać, że podczas gdy 
oficjalne dane statystyczne wskazywały na spadek realnych dochodów 
w przeliczeniu na pieniądze, spożycie w rzeczywistości nie zmniejszało się, 
lecz mogło nawet rosnąć. Możliwe było także, iż statystyki wykazywały wzrost 
realnych dochodów, a spożycie de facto w tym samym okresie nie zwiększało 
się z powodu złego zaopatrzenia rynku w dobra konsumpcyjne. 

Utrzymujący się kryzys strukturalny i niekonsekwentne wprowadzanie re
form coraz bardziej męczyło społeczeństwa. Tym bardziej, że ludzie intuicyjnie 
wyczuwali, że cała ta sytuacja przypominała swoiste błędne koło: reformy nie 
były dobre, lecz ich brak był jeszcze gorszy. Wszędzie, we wszystkich gospo
darkach reformujących się, a więc w Polsce, na Węgrzech, w Jugosławii społe
czeństwa identyfikowały reformy z ich najbardziej bolesnymi symptomami, głów
nie z ciągłymi podwyżkami cen. Z tego właśnie powodu, wiele gospodarstw 
domowych w Polsce opowiadało się m.in. za racjonowaniem mięsa niż za uwol
nieniem jego cen. Oznaczało to, że ludzie w ogóle nie akceptują tych reform 
oraz tej polityki, w ramach której rząd usiłował narzucić im ceny równowagi. 
I tak długo, jak wrażliwe politycznie grupy nie były skłonne zaakceptować ryn
kowej redystrybucji, ceny pozostawały prawdziwą barierą blokującą wprowa
dzanie niezbędnych zmian. Albowiem nawet najbardziej pożądany system lub 
program przystosowawczy można wprowadzić nie wtedy i nie dlatego, że jest on 
racjonalny lub teoretycznie dopracowany, lecz wtedy i dlatego, że powstaje wła
ściwy układ sił politycznych zainteresowanych przeprowadzeniem określonych 
zmian. W Polsce taki układ zaczynał powstawać dopiero pod koniec lat 80. 

W tym świetle należy także spojrzeć na problematykę możliwości przy
stosowania zewnętrznego. Już po kryzysie z łat 1979-82 dla wielu stało się 
jasne, że Polska nie będzie w stanie spłacić całości zadłużenia wobec obcych 
rządów i banków komercyjnych. Pod koniec lat 80. było to już oczywiste. Co 
więcej, nie było wątpliwości, że bez przebudowy ustroju gospodarczego i poli
tycznego nie będzie znaczącej redukcji długu, jego restrukturyzacji lub zmiany 
terminów płatności. W Polsce czwartym powodem Haska reform rynkowych 
byl ciężar ogromnego zadłużenia zagranicznego. W pewnym zakresie zjawisko 
to miało miejsce także na Węgrzech. W obu krajach zadłużenie zagraniczne 
stało się więc dodatkowym czynnikiem presji na rzecz wprowadzenia pełnej 
gospodarki rynkowej. 
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W latach 80. obciążenie długiem utrudniało jednak osiągnięcie refor
matorskiego sukcesu przede wszystkim dlatego, że uniemożliwiało wcze
śniejsze wprowadzenie wymienialności złotego i liberalizację handlu, a także 
stanowiło ciężar dla budżetu i pociągało za sobą skutki inflacyjne. W przy
padku Polski presja długu na rzecz zasadniczych reform była o tyle silniej
sza niż na Węgrzech, że przeważająca część zadłużenia przypadała na obce 
rządy, mające większą skłonność i zdolność wymuszania zmian instytucjo
nalnych za „żelazną kurtyną" aniżeli banki komercyjne. Tym bardziej, że 
w rzeczywistości w obu krajach „kurtyna" była taką samą fikcją, jak central
ne planowanie. 

Oto dlaczego Polska już w połowie lat 80. przywiązywała tak wielką wagę 
do współpracy z Bankiem Światowym i Międzynarodowym Funduszem Walu
towym, stając się w 1986 r. ponownie członkiem organizacji Bretton Woods'3. 
Wiązało się to ze stabilizowaniem gospodarki oraz wprowadzaniem programów 
dostosowania strukturalnego, a także z rzeczywistym pragnieniem władz poli
tycznych przeprowadzenia stosownych reform instytucjonalnych. Te między
narodowe organizacje mogły z jednej strony pomóc w przygotowaniu odpo
wiednich środków dostosowawczych, a z drugiej - udzielić pomocy finanso
wej. Pod koniec lat 80. w reformujących się krajach socjalistycznych dobrze 
wiedziano, że bez takiej pomocy nawet najlepsze i najbardziej ambitne scena
riusze reform nie mogą przynieść oczekiwanych efektów. Organizacje między
narodowe nie zapewniły jednak takiej pomocy, co należy uznać za kolejny, pią
ty czynnik niepowodzenia wysiłków reformatorskich lat 80. 

Punktem zwrotnym był moment, w którym zmęczenie społeczeństwa wciąż 
powtarzanymi i bezowocnymi próbami reform zbiegło się z gotowością do re
zygnacji z reform ze strony władzy. W sensie politycznym to byl prawdziwy 
początek końca ustroju socjalistycznego. Zamiast kolejnej próby zreformowa
nia socjalistycznej gospodarki planowej nadchodził czas przekształcenia jej 
w inny ustrój. 

Transformacja rozpoczęła się na przełomie lat 80. i 90. w całym regio
nie. Taki historyczny zwrot byłby - rzecz jasna - nieporównanie trudniejszy 
bez wcześniejszych reform rynkowych, z wszystkimi ich zaletami i wadami. 
I nie jest sprawą przypadku, lecz regułą, że gdzie były one zaawansowane 
bardziej, tam transformacja biegnie szybciej, sprawniej i mniej kosztownie. 
Gdzie zaś reformy były szczątkowe lub w ogóle ich nie było - tam transfor
macja jest wolniejsza i trudniejsza zarówno w wymiarze ekonomicznym, jak 
społecznym i psychologiczno-świadomościowym. Właśnie dlatego Polska jako 
pierwsza z państw socjalistycznych w nieodwracalny sposób mogła przejść 
od serii reform dawnego ustroju do kompleksowego procesu budowy ustroju 
nowego (Nuti, 1992a). 

13 Polska należała do organizacji założonych w Bretton Woods, jednak wycofała się z nich, 
kiedy koło historii zaczęło się kręcić w przeciwnym kierunku, tzn. w końcu lat 40. 
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1.4. Od renowacji socjalizmu 
do restauracji kapitalizmu 

W polityce gospodarczej zawsze trzeba pytać o kierunek i tempo, a także 
o koszty i rezultaty reform. W stabilnych, tradycyjnie demokratycznych syste
mach pogorszenie się stanu gospodarki staje się przedmiotem teoretycznego 
namysłu i politycznej troski, z czego wynika uzasadniona krytyka i rozsądnie 
przemyślana, szybka korekta. W krajach socjalistycznych przez około czterdzie
ści lat rytm i mechanizm krytyczno-korekcyjny byl inny; z punktu widzenia 
osiąganych rezultatów - zły, nieskuteczny, chociaż konieczność przebudowy 
całego ustroju docierała do świadomości niektórych ludzi już w połowie lat 70. 

W tym kontekście łatwiej zrozumieć, dlaczego sygnały kryzysu były nie
kiedy postrzegane jako coś dobrego, a pojawiające się problemy wywoływały 
większe zainteresowanie niż podejmowane środki zaradcze. Stanowisko takie -
w Polsce określane lapidarnie jako postawa „im gorzej - tym łepiej" - często 
wyrażali niektórzy opozycjoniści, a także ich zagraniczni przyjaciele. Ostatnio 
na tle symptomów kryzysu strukturalnego w gospodarce Chin i Wietnamu wśród 
analityków zachodnich ponownie pojawiła się opinia, że niepożądane zjawiska 
mogą tam wywołać całościowe zmiany, o wiele głębsze niż reformy realizowa
ne dotychczas. Kryzys stanowi dobrą okazję do przeprowadzenia reform. Po
woduje, ii ludzie zaczynają dostrzegać, że panująca sytuacja jest nie do znie
sienia (Grant, 1997). Tak więc i tutaj zasadnicza myśl jest taka, że aby się na
prawdę polepszyło - musi się najpierw całkowicie pogorszyć. 

Niestety, ani dziś w kontekście chińsko-wietnamskim, ani kiedyś w kon
tekście polskim nie było i nie jest jasne, gdzie w takim myśleniu kończy się 
pierwiastek pragmatyczny, a zaczyna nadzieja polityczna potencjalnych bene
ficjentów, optujących na przykład za wprowadzeniem sankcji finansowych 
wobec własnego społeczeństwa czy popierających bojkot handlowy własnego 
kraju, bo i takie curiosalne postawy się zdarzały i zdarzają (Kuba). Polska bole
śnie odczuła takie sankcje w latach 80.14, podobnie jak przez długie lata do
tknięty sankcjami amerykańskimi Wietnam, a całkiem ostatnio Białoruś, Chor
wacja i nowa Jugosławia, żeby poprzestać na przykładach europejskich. Jedy
nie odnośnie Chin w Stanach Zjednoczonych nie odrzucono całkowicie podejścia 
pragmatycznego i ostatecznie zwyciężyło tam przekonanie, że w tym przypad
ku „gorzej" dla nikogo nie będzie znaczyło „lepiej", a przeciwnie - na takim 
„ulepszaniu przez pogarszanie" więcej można stracić niż zyskać. 

14 Jednak gdy kraj wszedł już na drogę transformacji, zaczął otrzymywać poważną pomoc 
zagraniczną, przede wszystkim znaczne redukcje zadłużenia; w sumie anulowano ok. połowy 
ogromnego długu. Choć dokładna ocena proporcji rezultatów sankcji (nałożonych wczes'niej) 
i pomocy (dostarczonej później) dla stagnacji i recesji, a następnie ożywienia i wzrostu - jest 
trudna, wydaje się że bilans jest raczej ujemny. 
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W różnych krajach różnie na takie postawy reagowano. Węgry, Polska czy 
nawet Związek Radziecki za czasów Gorbaczowa, próbowały iść dalej w refor
mach gospodarczych, widząc w nich środek na niepokoje społeczne i sposób na 
wytrącanie argumentów opozycji. Inne kraje, na przykład Albania, Czechosło
wacja czy Rumunia umacniały państwową kontrolę gospodarki, zarazem przy
kręcając - jak to się mówiło - śrubę polityczną i pozbawiając opozycjonistów 
głosu, a nie argumentów. Wygląda na to, że cały ten syndrom dobrze został 
przeanalizowany w Chinach i Wietnamie, gdzie wyraźny priorytet przyznano 
spójnym reformom ustroju gospodarczego, kontynuując, przynajmniej na ra
zie, raczej ortodoksyjny kurs w zakresie zmian politycznych. Wydaje się jed
nak, że takie podejście jest możliwe do utrzymania tylko przejściowo. Reformy 
gospodarcze oznaczają otwarcie się na żywiołowe kontakty ze światem zewnętrz
nym, z którego płyną inne wzorce i zachęty. 

Pod koniec lat 80. i na początku 90. społeczeństwa i znaczące odłamy elit 
władzy krajów socjalistycznych były już wystarczająco zdeterminowane do tego, 
aby uwolnić się od dawnego ustroju, którego nie dało się dostosować do wy
zwań gospodarki światowej wkraczającej w XXI w. Zakładano, że gospodarka 
rynkowa zostanie wprowadzona raczej szybciej niż później, i że rychło stanie 
się ona źródłem powszechnego dobrobytu. Zrozumienie konieczności uwolnie
nia się od niewydolnego ustroju, nie było jednak tożsame z przekonaniem, że 
budowa nowej gospodarki będzie de facto restauracją kapitalizmu. Nawet jeśli 
dzisiaj twierdzi się coś przeciwnego, w rzeczywistości pod koniec 1989 r. 
w Polsce, Czechosłowacji i na Węgrzech, a w latach 1990-92 w kilku dalszych 
krajach (włącznie z byłym Związkiem Radzieckim), panowało przekonanie, że 
należy dokonać renowacji systemu socjalistycznego w gospodarce, budując „so
cjalistyczną gospodarkę rynkową". 

W kilku przypadkach (i to nie tylko ze względów taktycznych, choć takie 
głosy dało się później słyszeć) deklarowano, że celem zmian jest „społeczna 
gospodarka rynkowa". Tak expressis verbis ujął to w swym expose premier 
pierwszego posocjalistycznego rządu w Polsce we wrześniu 1989 r. Dopiero 
później rozpowszechniło się przekonanie, że liberalna, wolna gospodarka ryn
kowa - niezależnie od jej aspektów socjalnych - musi być gospodarką kapitali
styczną. Do dziś podejmowane są więc próby redefiniowania ex post pojęcia 
„społeczna gospodarka rynkowa", ponieważ hasło to głosili ci sami ludzie, któ
rzy z werwą zabrali się za tworzenie gospodarki w pełni liberalnej, z pierwiast
kami „społecznymi" nie mającej wiele wspólnego. 

Niemal od początku transformacji elity polityczne i - rzecz jasna - ich 
ekonomiści byli głęboko przekonani, iż wprowadzenie gospodarki rynkowej 
wymaga nie tylko rynku producentów, lecz także zdrowego rynku pracy i praw
dziwego rynku kapitałowego, który można zbudować wyłącznie przez wzrost 
sektora prywatnego, z fundamentalną wręcz rolą własności prywatnej. Powol
na początkowo ekspansja prywatnego kapitału, hamowana przez dziedzictwo 
dawnych ideologicznych ograniczeń, nabrała szybko tempa i prawdziwie eks-
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plodowala, nawet w krajach, gdzie wybrano wolniejszą, stopniową ścieżkę pry
watyzacji. Rdzeń kapitalizmu jakim jest rynek kapitałowy rozwijał się więc 
początkowo spontanicznie i chaotycznie, a nie zgodnie z jakimś' uporządkowa
nym projektem. 

Jednak szybko wpływowe części elit politycznych, podobnie jak pewne 
grupy społeczne, które skorzystały na tym rozwoju, stały się zwolennikami 
prywatyzacji idącej znacznie dalej. Wśród beneficjentów denacjonalizacji było 
wielu robotników (którzy często niemal walczyli o prywatyzację, później - by
wało - strajkując przeciw nowym właścicielom w obronie miejsc pracy czy 
przywilejów pracowniczych) dzięki zastosowaniu unikalnej na skalę światową, 
bezpłatnej lub pólbezpłatnej dystrybucji akcji przedsiębiorstw, a także dzięki 
preferencjom płacowym wobec sektora prywatnego. Nacisk znaczącej części 
społeczeństwa na rozszerzanie stosunków rynkowych nie był jednak wówczas 
równoznaczny z opcją na* rzecz restauracji kapitalizmu. Bardzo wielu ludzi, 
w tym część polityków, było przekonanych, że bezpłatne rozdawnictwo mienia 
państwowego doprowadzi do swoistej renowacji socjalizmu w formie wcielenia 
w życie „kapitalizmu ludowego" - nigdzie nie istniejącej, utopijnej idei15. 

Tak właśnie było w Polsce, w przypadku związku zawodowego „Solidar
ność" i jej lidera, a następnie prezydenta Polski - Lecha Wałęsy. Dopiero później 
przekonano się, że w efekcie powstaje nie „rynek socjalistyczny", nie „rynkowy 
socjalizm" i nie „socjalizm z ludzką twarzą", ale liberalny kapitalizm, w którym 
za sukces trzeba bardzo drogo płacić i ciężko nań pracować bez żadnej gwarancji 
powodzenia. W całej tej historii naprawdę warto zwrócić uwagę na swoisty świa
towy fenomen, gdy w roli promotora restauracji kapitalizmu wystąpił związek 
zawodowy, mający w swym etosie bardzo silny przechył rewindykacyjny. 

„Solidarność" narodziła się w latach 1980-81 na platformie wysiłków zmie
rzających do przemiany socjalizmu, a nie jego zamiany na inny ustrój. Funk
cjonował w tym czasie slogan: „Socjalizm tak, wypaczenia nie!". Tak samo 
było pod koniec rządów Michaiła Gorbaczowa w Związku Radzieckim i w po
czątkach rządów Borysa Jelcyna w Rosji oraz w wielu byłych republikach ra
dzieckich. W niektórych (Azerbejdżan, Białoruś, Uzbekistan, Turkmenistan) 
ciągle jeszcze ma miejsce raczej walka o zreformowanie dawnego ustroju niż 
o transformację w kierunku pełnego kapitalizmu. 

Niezależnie jednak od tego, jakie były intencje schodzących i wchodzą
cych elit politycznych na przełomie lat 80. i 90. było oczywiste, że naprawy 
gospodarki nie będzie można przeprowadzić bez otwarcia się na świat, zlibera
lizowania zasad współpracy i wymiany, bez integracji ze światową gospodar
ką. Dla nowej klasy rządzącej była to sprawa konieczności, a nie upodobań 
(wcześniej w opozycji było wielu zwolenników ostrożności w angażowaniu się 

" Nawiasem mówiąc - powstałej w USA; w 1956 r. przez Europę Zachodnią wędrowała 
wystawa osiągnięć przemysłu amerykańskiego pod hasłem „USA to kapitalizm ludowy". Póź
niej pod to hasło, które okazało się społecznie bardzo nośne, zaczęto podłączać różne doktryny 
i koncepcje teoretyczne (Tokarczyk, 1978). 
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Polski w międzynarodową grę ekonomiczną). Szybko jednak odkryto, że jeśli 
pragnie się otwartej gospodarki rynkowej, to niezależnie od słownych deklara
cji, w rzeczywistości pragnie się kapitalizmu (Csaba, 1995)16. Tym bardziej, że 
tylko takim kierunkiem ewolucji zainteresowany był świat bogaty, którego 
wsparcie finansowe było z kolei dla państw transformacji niezbędne. 

A więc tylko te zmiany, które gwarantowały, że jako końcowy efekt trans
formacji pojawi się gospodarka wolnorynkowa zbudowana na nienaruszalnym 
fundamencie prawa prywatnej własności, mogły liczyć na polityczne i finanso
we wsparcie Zachodu. Krok za krokiem i rok za rokiem, polityka międzynaro
dowa była prowadzona w taki sposób, aby ułatwić i przyspieszyć proces trans
formacji od socjalizmu ku kapitalizmowi, niezależnie od kosztów, jakie ponosi
ły kraje ją przechodzące. Na porządku dziennym szybko stanął więc problem 
nie restauracji kapitalizmu, lecz środków do tego niezbędnych. 

Za prekursorami prorynkowej transformacji, tj. za Polską i Węgrami po
dążali inni. Postępowanie według gotowych już wzorów jednym krajom (np. 
republikom bałtyckim czy Kirgistanowi) zabrało mniej, a innym (np. Ukrainie 
czy Mongolii) - więcej czasu. W przypadku Bułgarii czy Rumunii, próbują
cych początkowo budować rynek socjalistyczny, dopiero kryzys w kryzysie 
(skrajnie zła sytuacja finansowa w połowie lat 90.) spowodował zainicjowanie 
spójnych zmian prowadzących do restauracji kapitalizmu. Przyspieszyły to dwa 
dodatkowe czynniki: imponujący i mocny efekt demonstracji pozytywnych 
zmian w krajach sąsiednich oraz wspieranie tego procesu w krajach przodują
cych przez świat wysoko rozwinięty, a przede wszystkim przez organizacje 
Bretton Woods i zachodnie rządy. 

Zarówno w teorii, jak i w praktyce na gruncie politycznym i ekonomicz
nym ciągle istnieje wiele nieporozumień, co do natury ogromnych zmian za
chodzących od początku lat 90. na wielkim obszarze od Odry po daleką Azję. 
Ponieważ mamy tu do czynienia z bardzo dynamicznymi procesami, nie za
wsze jasna jest odzwierciedlająca je aparatura pojęciowa. 

Przede wszystkim należy odróżnić reformy rynkowe od transformacji 
w kierunku gospodarki rynkowej. Reformy koncentrują się na dostosowywa
niu, naprawianiu i doskonaleniu istniejącego ustroju; transformacja jest proce
sem zmian fundamentów ustrojowych - układu instytucjonalnego i stosunków 
gospodarczych. W większości krajów jest jasne, że mniej więcej do 1990 r. 
mieliśmy do czynienia z reformami, a następnie z transformacją. Pytanie jed
nak, jak z tego punktu widzenia zakwalifikować zmiany zachodzące w Chinach 
i Wietnamie? Czy jest to jeszcze zaawansowany proces reform rynkowych 
w ramach gospodarki socjalistycznej, czy już początek transformacji od socja-

16 Jednak słowa też mają znaczenie. Na przykład w nowej polskiej konstytucji przyjętej 
dopiero w połowie 1997 r., a zatem osiem lat po zainicjowaniu transformacji, powtarza się, że 
państwo jest oparte na „społecznej gospodarce rynkowej". Cokolwiek ma to tym razem zna
czyć, jest to pojęcie wystarczająco pojemne, aby spełniać niemal wszystkie oczekiwania („je
den rozmiar, a pasuje na wszystkich"). 
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lizmu ku kapitalizmowi?17 Zwłaszcza zdefiniowanie przypadku chińskiego jest 
ważne z powodu ogromnego znaczenia, jakie ma dla świata ten potężny kraj 
i jego gospodarka. Sytuacja zaś nie jest tam równie przejrzysta, jak w Europie 
Środkowo-Wschodniej i byłym ZSRR. 

Wydaje się, że w ostatnich latach Chiny i Wietnam są bliższe gospodarki 
rynkowej niż kiedykolwiek wcześniej, lub raczej - są dalej niż kiedykolwiek 
dotąd od tradycyjnego ustroju socjalistycznego, choć zmiany rozpoczęte na 
przełomie lat 70. i 80. miały ewidentnie charakter odważnego socjalistycznego 
reformizmu rynkowego. Poza tym, choć ustrój gospodarczy ewoluuje zdecydo
wanie w kierunku rynku, to nie zmieniony pozostaje tradycyjnie socjalistyczny 
ład polityczny. Jednak wyrażane dziś na gruncie podręcznikowych porównań 
opinie, iż Chiny już należy nazywać gospodarką rynkową (Gregory i Stuart, 
1994 i 1995; Gardner, 1998) wydają się przedwczesne18. Nie jest rzecz jasna 
wykluczone, że za dziesięć lat Chiny będą nie mniej kapitalistyczne niż - po
wiedzmy - Indonezja, jak uważają niektórzy autorzy, ale takie tempo zmian 
wydaje się mało prawdopodobne. Warto jednak pamiętać, że w przededniu 
XV Zjazdu partii komunistycznej we wrześniu 1997 r. Wu Jing-lian, jeden 
z najbardziej wpływowych ekonomistów chińskich, zdecydował się i mógł na
pisać, że socjalizm to sprawiedliwość społeczna plus gospodarka rynkowa19. 

Jest to definicja wystarczająco pojemna, aby zmieścić w niej nie tylko 
reformujące się gospodarki socjalistyczne, ale także wiele innych krajów, które 
niechętnie przyznałyby, iż mają coś wspólnego z socjalizmem, nie wyłączając 
Wielkiej Brytanii pod rządami Margaret Thatcher czy Stanów Zjednoczonych 
za prezydentury Ronalda Reagana. Czasami jednak pierwsze pojawiają się sło
wa, za nimi przychodzą czyny, szczególnie w przypadku Chin. Historia dwóch 
dekad tamtejszych reform (Fan, 1997) uczy właśnie tego, iż nowe terminy 
i definicje służyły wyrażaniu nowych intencji politycznych, szczególnie w mo
mentach ważnych politycznie, tradycyjnie związanych w socjalizmie ze zjaz
dami partii. Inny zaś autor twierdzi: mieliśmy dwa sztandary powiewające na 
frontowej ścianie socjalistycznego domu: „egalitaryzmu" i „własności pań
stwowej". Deng zerwał sztandar egalitaryzmu, a obecnie jego następcy usuwa
ją państwową własność. To głęboka zmiana (Wang, 1994). 

Kiedy w 1997 r. zostałem zaproszony do Pekinu na konferencję, zorganizowaną przez 
Chińską Fundację na Rzecz Reform, poproszono mnie o wygłoszenie referatu na temat przy
czyn porażki reform gospodarczych w Polsce przed transformacją, tzn. przed końcem lat 80., 
a nie na temat źródeł późniejszych sukcesów, osiąganych w toku transformacji przeprowadza
nej w latach 90. Może to sugerować, iż istniało raczej zapotrzebowanie na wiedzę o tym, jak 
uniknąć porażki reform rynkowych niż jak prowadzić transformację. 

IS Wychodząc z porównawczego punktu widzenia, niektórzy autorzy (np. Popów i Szmie-
lew, 1990) twierdzą, iż nawet radziecki NEP z lat 20. był próbą transformacji w kierunku 
rynku, choć opartą na własnos'ci państwowej w przemyśle oraz bez siadu jakiejkolwiek demo
kratyzacji. Jednak epizod NEP-u stanowił próbę podtrzymania ustroju, a nie jego zmiany, tak 
więc analogia między NEP-em a ostatnimi przemianami wydaje się zupełnie nietrafna. 

19 Cyt. za: Walker (1997). 
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Tak więc obecnie kluczowym zagadnieniem staje się zmiana praw wła
sności i zapewne reformy na tym polu ostatecznie przesądzą, czy w Chinach 
ma miejsce renowacja socjalizmu, czy restauracja kapitalizmu. 

Reformy chińskie i wietnamskie nie usunęły monopolu władzy partii komu
nistycznej, która - wraz z armią - jest aktywnie zaangażowana w działalność 
gospodarczą. W gospodarce - obudowany małymi firmami prywatnymi - nadal 
dominuje sektor państwowy, mimo pewnej decentralizacji i gwałtownego roz
woju małych oraz średnich przedsiębiostw lokalnych. Niezależnie od etykietki 
„przedsiębiorstw niepaństwowych" nie są one z pewnością firmami prywatnymi. 

Obok wyjmowania spod kontroli państwa i zmniejszania biurokratycznego 
nadzoru nad gospodarką, mamy ciągle do czynienia z szeroko zakrojoną central
ną kontrolą cen, ruchu pracowniczego, inwestycji, transferu kapitałów i alokacji 
kredytów. Niemniej jednak podkreśla się, iż mimo że Chiny i Wietnam nie odrzu
cają jeszcze ustroju socjalistycznego, są bardziej zaawansowane w przemianach 
rynkowych niż przechodzące transformację gospodarki poradzieckie. Oba kraje 
poszły dalej niż „ zreformowana " gospodarka typu radzieckiego, w szczególności 
eliminując niedobory rynkowe i tworząc właściwe środowisko rynkowe; pod taki
mi względami, jak konkurencja i budowanie instytucji finansowych, Chiny wy
przedzają niektóre gospodarki przechodzące transformację (Nuti, 1997). 

Natychmiast jednak pojawia się kolejne istotne pytanie: czy jest możliwa 
transformacja gospodarki socjalistycznej w nowoczesną gospodarkę rynkową 
bez równoległej przemiany systemu politycznego? Można wprawdzie znaleźć 
przykłady uzyskania dużego wzrostu i uwieńczenia sukcesem reform gospo
darczych bez powiększania zakresu wolności politycznej i demokracji, ale to 
nie to samo, co proces transformacji u s t r o j o w e j . Logika rozwoju w erze 
globalizacji wskazuje, że istnieją granice, poza którymi tempo wzrostu maleje, 
jeśli postęp na scenie politycznej nie jest wystarczająco zaawansowany. Jest to 
prawo generalne, ponadustrojowe. Argument, iż rynek może funkcjonować, 
a wzrost jest możliwy do utrzymania niezależnie od ładu politycznego, spraw
dza się tylko do pewnego momentu i jedynie w przypadku państw zacofanych. 
Po pewnym czasie (jakim - to zależy od ogólnego stopnia rozwoju, charaktery
styki postępu technologicznego i skali integracji z gospodarką światową) moż
liwość dalszego wzrostu i rozwoju zaczyna być mocniej związana z liberaliza
cją polityczną, która - prędzej czy później - staje się albo przeszkodą, albo 
katalizatorem postępu gospodarczego, jak to miało miejsce w Indonezji, Korei 
Południowej czy na Tajwanie. 

W długim okresie wzrost gospodarczy i rozwój społeczny są bowiem nie 
do utrzymania, jeśli nie wspierają ich instytucje demokratyczne. Dobrze funk
cjonującej nowoczesnej gospodarce rynkowej ery globalizacji musi towarzy
szyć system demokratyczny. Reformy rynkowe można natomiast przeprowa
dzać bez większych zmian politycznych. Konkludując, można chyba postawić 
tezę, że jakkolwiek Chiny i Wietnam zaawansowały zmiany bardziej niż jaki
kolwiek kraj socjalistyczny przedtem, to na razie mamy tam do czynienia 
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z socjalistycznym reformizmem20. Zresztą, gdyby nie transformacja rynkowa 
w Europie Środkowo-Wschodniej i byłym ZSRR, nikomu nie przyszloby do 
głowy zastanawiać się, czy Chiny i Wietnam to gospodarki zmierzające w kie
runku restauracji kapitalizmu. 

1.5. Radykalnie czy stopniowo: fakty i iluzje 

Kolejne nieporozumienie czy wręcz piramida nieporozumień wynika z in
terpretacji alternatyw: stopniowe czy radykalne reformy oraz stopniowa czy 
radykalna transformacja? Pomińmy tu fakt, że w obu przypadkach istnieje pewna 
strefa przejściowa, w której niemożliwe jest jednoznaczne stwierdzenie, czy 
mamy do czynienia z procesem jeszcze stopniowym, czy już radykalnym. Po
mińmy oczywistą względność tych pojęć (co jeden uzna za stopniową transfor
mację, dla drugiego może być przecież radykalną reformą). Wielu chińskich 
polityków i ekonomistów twierdzi, że to, co się tam dzieje jest chińskim wa
riantem stopniowej transformacji. Z tego punktu widzenia Chińczycy traktują 
przemiany wschodnioeuropejskie z właściwym temu narodowi spokojem i dy
stansem jako terapię wręcz szokową (Fan, 1997). 

Ograniczając rozważania wyłącznie do stosunków ekonomicznych, roz
różnienia między radykalizmem a gradualizmem można i należy dokonywać 
w trzech powiązanych wzajemnie, ale jednak wyraźnie odrębnych sferach: 
liberalizacji gospodarczej i stabilizacji makroekonomicznej, reform struktu
ralnych i zmian instytucjonalnych oraz mikroekonomicznej restrukturyzacji 
zdolności wytwórczych. 

Jak rynek kapitałowy jest rdzeniem kapitalizmu, tak liberalizacja jest po
czątkiem transformacji. Ponieważ z reguły postępuje za nią destabilizacja zwią
zana z podwyżkami cen i neutralizacją tzw. nawisu inflacyjnego, powinny jej 
towarzyszyć spójne wysiłki stabilizacyjne, zwłaszcza ograniczenie deficytu 
budżetowego i kontrola inflacji, która niekiedy nabiera rozmiarów hiperinfla
cji. Można tego dokonywać zarówno radykalnie, jak stopniowo, a który sposób 
należy wybrać - zależy od stopnia destabilizacji monetarno-finansowej oraz od 
zasięgu kontroli cen i handlu. 

Im bardziej kontrolowana gospodarka i większa na wstępie niestabilność 
finansowa, tym bardziej racjonalna jest liberalizacja i stabilizacja radykalna, 
nawet szokowa. Natomiast nie ma wyboru stopniowo czy radykalnie w zakre
sie reform strukturalnych i zmian instytucjonalnych (w tym prywatyzacji oraz 
zarządzania przedsiębiorstwami), gdyż to zawsze musi być proces stopniowy 

Nuti (1997d) twierdzi: jest oczywiste, że projekt „socjalizmu rynkowego " nie doczekał 
się jeszcze nigdzie pełnej realizacji, jednak pozostaje nadal przedsięwzięciem rokującym 
nadzieje, którego ostatecznego sukcesu w świetle najnowszyzch doświadczeń nie da się 
wykluczyć. 
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ze względu na czas i koszty (zarówno finansowe, jak społeczne) z tymi zmianami 
związane. Stworzenie włas'ciwej instytucjonalnej obudowy rynku, a także zmia
na myślenia i zachowań zabiera lata. A zatem transformacyjne przemiany struk
turalne oraz instytucjonalne można co najwyżej przeprowadzać szybciej lub wol
niej (co czasem będzie oznaczało lepiej lub gorzej), ale zawsze stopniowo. 

Podobnie rzecz się ma z trzecim aspektem transformacji, tj. z mikroeko
nomiczną restrukturyzacją zdolnos'ci wytwórczych. To również jest proces, który 
musi przebiegać stopniowo (nawet była NRD nie stanowi w tej regule wyjąt
ku). Nowe inwestycje, zamykanie starych fabryk, przesunięcia i ponowne szko
lenie pracowników, podnoszenie konkurencyjności różnych gałęzi przemysłu, 
absorbowanie napływającego kapitału - wszystko to pochłania dużo czasu 
i pieniędzy, których samo wydawanie też musi trwać. Mikroekonomiczna re
strukturyzacja wymaga bowiem zdrowego interwencjonizmu rządu i mądrej 
polityki przemysłowej, a nie pospiesznego działania w biegu. Przeciwdziałanie 
napięciom społecznym nieuchronnie towarzyszącym restrukturyzacji wymaga 
zaś politycznego konsensusu i dużego kapitału. W rzeczywistości jeden czyn
nik mógłby być do pewnego stopnia zastąpiony przez drugi, gdyby oba wystę
powały w wystarczającej ilości. Tak się zdarzyło w byłej NRD ze specyficz
nych powodów, aczkolwiek dziś jeszcze nie sposób definitywnie stwierdzić, 
jakie są polityczne i społeczne skutki zastąpienia konsensusu kapitałem. 

Całość zmian określanych prostym pojęciem transformacji jest więc tak 
bardzo złożona, że trudno odnosić do niej alternatywę: stopniowo czy radykal
nie. Jeśli jednak istnieje taka potrzeba, należy powiedzieć jednoznacznie, że 
transformacja szokowa w ogóle nie jest wykonalna. Oprócz liberalizacji i sta
bilizacji makroekonomicznej, radykalnie można dokonać najwyżej niektórych 
zmian w ładzie instytucjonalno-strukturalnym, oczywiście tylko wówczas, gdy 
pozwalają na to warunki polityczne i finansowe. Rzeczywistym problemem po
litycznym jest więc zupełnie inna alternatywa: przekształcać gospodarkę za 
pomocą przygotowanego i dobranego świadomie czy chaotycznego zestawu in
strumentów? Robić to w sposób zaprojektowany czy spontaniczny? 

Jeśli z tego punktu widzenia rozważymy politykę prowadzoną w Polsce 
w latach 1989-92 (uważaną za klasyczny przykład tzw. terapii szokowej) to 
odkryjemy, że radykalizm w sferze liberalizacji miał wówczas jakby dwa ob
licza. Pierwsze to było przyspieszenie tempa reform rozpoczętych wcześniej. 
Uwolnienie cen żywności nastąpiło bowiem latem 1989, decyzją ostatniego 
socjalistycznego rządu i od stycznia 1990 r. można mówić o kolejnym dużym 
kroku liberalizacyjnym. To zaś, co w istocie zapoczątkowane zostało w la
tach 1990-92 (tu mamy drugie oblicze „terapii szokowej") było chaotycz
nym, spontanicznym i żywiołowo szybkim początkiem transformacji, po któ
rym w latach 1993-97 przyszło podejście zaprojektowane, zorganizowane, 
uporządkowane i spokojne, sformułowane w „Strategii dla Polski". 

W tym kontekście warto przywołać uwagi poczynione przez Johna Wil-
liamsona - jednego z czołowych ekonomistów anglosaskich, obecnie członka 
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kierownictwa Banku Światowego21: Byłem szczególnie zadowolony, że podjął 
Pan próbę zdefiniowania podejścia alternatywnego wobec tzw. big-bangu, 
w postaci bardziej ostrożnego zaprogramowania poszczególnych elementów po
lityki, a nie generalnego spowolnienia {„gradualizmu"). Odnośnie poszczegól
nych wątków, w tym protekcjonizmu i prywatyzacji - zgadzam się z Panem po 
fakcie i zaiste mógłbym się również zgodzić naonczas (...) Ale z całą szczero
ścią muszę wyznać, że nadał sądzę, iż gdybym był na miejscu Balcerowicza być 
może nie mógłbym skonstruować pakietu przesądzającego kierunek reform. 
Z perspektywy czasu myślę, że był on wtedy Polsce potrzebny i położył funda
ment pod Pański, zwieńczony sukcesem, okres pracy w rządzie. Być może trzeba 
było nieco przestrzelić, aby Pańskim partnerom politycznym ułatwić emocjo
nalne pogodzenie się z faktem, że właśnie świat się zmienia. A może nawet umoż
liwić im skorygowanie oczekiwań i w rezultacie pozyskać dla nowego modelu? 
Przypomina mi to sytuację mojego kraju: czuję się dużo lepiej z Tony Blairem, 
niż z Panią Thatcher na stanowisku premiera, jednak nie jestem pewien, że dziś 
moglibyśmy mieć jego, gdyby jej wcześniej nie było. 

Tak więc, jako decydujący argument na rzecz radykalnego zestawu dzia
łań początku lat 90. Williamson wysuwa raczej czynniki psychologiczne niż 
ekonomiczne, co w ustach ekonomisty jest znamienne. Mimo to pozostajemy 
przy odmiennych ocenach stopnia i kosztów wspomnianego przestrzelenia, któ
rego nie było tylko „nieco" (jak jeszcze dzisiaj niektórzy uważają), lecz zdecy
dowanie za dużo, jak zostało dowiedzione w innych miejscach (m.in. Rosati, 
1994; Poznański, 1996; Kołodko i Nuti, 1997). 

Wracając do rozważań ogólniejszych, warto przytoczyć inne charaktery
styczne przykłady pojęciowego zamieszania. Rozważając bardzo duży zbiór 
warunków i kryteriów, a także ich wpływ na wybór odpowiedniej strategii trans
formacyjnej (od roku rozpoczęcia centralnego planowania do zasięgu liberali
zacji handlu oraz od dystansu w stosunku do najbliższej gospodarki rynkowej 
do relacji między katolikami i luteranami), Wolf (1997) twierdzi, że w latach 
1989-90 w Polsce miało miejsce przejście stopniowe, a radykalne rozpoczęło 
się dopiero w 1991 r. Inne kraje z radykalną strategią transformacji to jego 
zdaniem Albania, Czechy, Estonia, Węgry, Litwa, Słowacja (od 1992 r.) i Kir
gistan (od 1993 r.). Ani Armenia, ani Azerbejdżan, ani Bułgaria, ani Gruzja, ani 
Kazachstan, ani Mołdawia, ani Tadżykistan, ani Ukraina, ani Uzbekistan, ani 
Rosja czy nawet Białoruś nie zeszły - zdaniem Wolfa - z radykalnej ścieżki na 
stopniową lub ze stopniowej na stagnacyjną. 

Z kolei Cornia i Popov (1998) uważają Wietnam za typowy przykład po
dejścia ... szokowego, podkreślając natychmiastowe wyjęcie cen spod kontroli 
państwa i makrostabilność. Następnie wskazują Rosję i Ukrainę jako przykła
dy „szoku niespójnego", tzn. natychmiastowego wyjęcia cen spod kontroli pań
stwa, przy jednoczesnym niezapewnieniu makroekonomicznej stabilności. 

Na podstawie rozmów i korespondencji z autorem. 
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Zwróćmy uwagę, że w obu przypadkach określenie „szok" odnosi się wyłącz
nie do wstępnego liberalizacyjno-stabilizacyjnego etapu zmian, dopiero otwie
rającego drogę transformacji. Zbitka pojęciowa „terapia szokowa" odnoszona 
jest zas' do całej strategii transformacyjnej, co powoduje terminologiczny za
męt. Tym bardziej, że słowo „szok" zestawione jest ze zgoła przeciwstawnym 
mu słowem „terapia". 

Gdy szok zaaplikowany krajowi rozpoczynającemu transformację wyszedł 
poza granice liberalizacyjno-stabilizacyjne i był uderzeniem zbyt silnym, jak 
miało to miejsce w Polsce w latach 1990-92, mówienie jednym tchem o terapii 
jest równie trafne, jak leczenie boksera w stanie groggy22 - nokdaunem. W ta
kim konteks'cie bardziej odpowiednie byłoby chyba określenie „szokujące nie
powodzenie", po którym musi nastąpić przemyślana i rozsądnie zaaplikowana 
„stopniowa terapia". Uporządkowane i usystematyzowne informacje na temat 
charakteru przemian rynkowych w krajach socjalistycznych oraz posocjalistycz
nych podaje tabela 4. 



Biorąc pod uwagę charakter zarówno wcześniejszych reform, jak i pierw
szej dekady transformacji, można posłużyć się przykładami. I tak w Rosji w epo
ce Gorbaczowa miały miejsce reformy rynkowe, choć bardzo ograniczone i bez 
znaczących zmian politycznych. Był to proces stopniowy, który ostatecznie za
kończył się wielką („szokową"?) porażką - upadkiem imperium. Po 1990 r. za
inicjowana została rynkowa transformacja, a wszystkie trzy sfery tego procesu, 
(tzn. liberalizacja ze stabilizacją makroekonomiczną, reformy strukturalne 
i zmiany instytucjonalne oraz mikroekonomiczna restrukturyzacja zdolnos'ci 
wytwórczych) były wprowadzane w życie stopniowo, choć są i tacy, którzy nazy
wają tę strategię radykalną reformą w jelcynowskiej Rosji (Nelson i Kuzes). Jed
nak biorąc pod uwagę bardzo złą sytuację gospodarczą w latach 90. ową transfor
mację także trzeba traktować jako porażkę (stopniową). 

W Chinach w ciągu ostatnich dwóch dekad miały miejsce intensywne wy
siłki na rzecz wprowadzenia spójnych reform rynkowych, połączonych z nie
wielką tylko - choć nie należy jej bagatelizować (zwłaszcza biorąc pod uwagę 
tamtejszą tradycję i kulturę) - liberalizacją polityczną. Jest to proces stopnio
wy, odbiegający od transformacji w poradzieckim i wschodnioeuropejskim 
wydaniu lat 90. Jak nie ma wątpliwości, iż znaczny wzrost gospodarki chiń
skiej (odnosi się to także do Wietnamu) jest wynikiem właśnie tych reform, tak 
jest oczywiste, że upadek gospodarki rosyjskiej i ukraińskiej w latach 90. nale
ży wiązać z błędnym sterowaniem procesem transformacji. Tak więc Chiny 
i Wietnam stanowią najlepsze przykłady zakończonych sukcesem stopniowych 
reform rynkowych, podczas gdy Rosja i Ukraina - przynajmniej na razie - to 
najbardziej spektakularne przykłady porażki stopniowej transformacji w kie
runku gospodarki rynkowej. 

Reformy gospodarki socjalistycznej w Polsce - choć doraźnie były kolejny
mi porażkami - przerodziły się w swej ostatniej fazie w transformację i dodatnio 
na nią wpłynęły. Później, w latach 1990-92 mieliśmy do czynienia z zakończo
nym porażką (20-procentowa recesja)23 radykalnym podejściem nie tylko do li
beralizacji i stabilizacji makroekonomicznej, ale także do pozostałych dwóch sfer 
składających się na transformację. W latach 1994-97 radykalizm zgodnie z linią 
„Strategii dla Polski" (Kołodko, 1996) został zastąpiony stopniowym kontynu
owaniem liberalizacji i stabilizacji, a przede wszystkim - restrukturyzacji i budo
wy ładu instytucjonalnego24. 

Obok chińsko-wietnamskiego, rosyjsko-ukraińskiego oraz polskiego ist
nieją także inne wzorce przemian. Na przykład w Rumunii nie było właściwie 
prawie żadnych prawdziwych reform rynkowych w latach 70. i 80., a wczesna 

13 Rząd, wspierany przez organizacje międzynarodowe i państwa zachodnie, spodziewał 
się nieznacznego spadku PKB trwającego jedynie rok, po którym miało nastąpić gwałtowne 
ożywienie i wzrost. Jeszcze bardziej błędne były przewidywania odnos'nie inflacji, która kil
kakrotnie przekroczyła oficjalne prognozy. 

24 Na dalszych stronach ilekroć odnoszę się do polityki gospodarczej w latach 1994-97, 
mam na mys'li program zawarty w „Strategii dla Polski". 
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transformacja z opóźniającymi się reformami politycznymi okazała się klęską. 
Z powodu ogromnych trudności i rosnącego przekonania, iż zmiany należy przy
spieszyć, dopiero od 1997 r. rozpoczęły się tam próby zradykalizowania trans
formacji. Na Białorusi, w Tadżykistanie i Turkmenistanie wciąż dominuje dzie
dzictwo dawnego ustroju nad elementami nowego, a wedle tablicy wyników 
transformacji (por. tab. 14) Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBRD, 
1996 i 1997a) - w ostatnich latach niewiele się tam zmieniło (w Tadżykistanie 
i Turkmenistanie sektor prywatny wytwarza zaledwie 15% PKB). 

Stawiając wszystkie te oceny, trzeba jednak pamiętać, że mamy do czy
nienia z materią ogromnie dynamiczną. W miarę upływu czasu oraz zmieniają
cej się sytuacji to, co dziś może się wydawać sukcesem, jutro może okazać się 
porażką, a to, co jeszcze nie wydaje się być na pewno transformacją, może się 
w nią w przyszłości przerodzić, podobnie jak oczywista dziś transformacja ju
tro może stać się jałowym biegiem. 

W skali historii okres transformacji jaki upłynął jest bardzo krótki i wciąż 
trwa. Zmieniają się zatem jego oceny i stosunek do niego. Tym bardziej, że na 
początku w ogóle kierunek transformacji nie był jasny. Z psychologicznego 
i politycznego punktu widzenia, wyglądało tak, jakby społeczeństwa pragnęły 
po prostu uwolnić się z ograniczeń narzucanych przez dawny ustrój, naiwnie 
zakładając, że następne lata będą lepsze. Odrzucono znane, jako „gorsze", ak
ceptując nieznane jako „lepsze". Panowało bowiem przekonanie, że prędzej 
czy później nieznana przyszłość okaże się lepsza niż pospolita i trudna teraź
niejszość. Wydawało się także, iż ta wiara zmaterializuje się pod postacią go
spodarki rynkowej zachodniego - co bardzo istotne - typu. 

Te mglisto-romanyczne nadzieje nigdy nie zostały uszczegółowione, spa-
rametryzowane, przełożone na spójny program. Slogany dotyczące społecznej 
gospodarki rynkowej, kapitalizmu ludowego, powszechnego uwłaszczenia, 
masowej prywatyzacji, poprawy efektywności i konkurencyjności, szybkiego 
wzrostu, wyższego poziomu życia itp., stały się substytutem nie istniejącego 
całościowego projektu nowego ustroju, który z transformacji miał się dopiero 
wyłonić. Pragmatyczne kalkulacje i realistyczne scenariusze były zastępowane 
iluzjami, czerpanymi z przenoszenia cudzych (w znacznym stopniu niemiec
kich) doświadczeń i obserwacji dzisiejszych cech rozwiniętych gospodarek ryn
kowych oraz dojrzałych społeczeństw obywatelskich, nie zaś analizy możliwo
ści i ograniczeń własnych gospodarek. 

Chęć skrócenia za wszelką cenę czasu transformacji zdominowała jej cele. 
Psychologicznie było to może zrozumiałe, ale politycznie - ryzykowne, zaś 
naukowo - nie do przyjęcia. Niestety, przez kilka lat rzeczowa dyskusja była 
zastępowana debatami politycznymi, których atmosfera nie sprzyjała spokoj
nym i systematycznym rozważaniom naukowym, ponieważ wielu intelektuali
stów było bardzo głęboko zaangażowanych w walki polityczne. Niech świad
czy o tym symboliczny przykład: w polskim rządzie w latach 1994-97 było 
więcej profesorów niż generałów w rządzie okresu stanu wojennego! 
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Tymczasem, im większe było rozczarowanie spowodowane pierwszymi 
rezultatami zmian systemowych, tym bardziej nieodzowne stawały się takie 
rozważania. Zamiast nich kreślono nierealistyczne wizje szybkich sukcesów. 
Przede wszystkim zbyt optymistyczne były oczekiwania jeśli chodzi o wzrost. 
Sądzono, że nowa rzeczywistość będzie zdrowsza, więc i wysoki wzrost zosta
nie osiągnięty szybko. Ponieważ nie sprawdzało się to nawet w krajach o naj
lepszej sytuacji, narastały polityczne frustracje, potęgowane świadomością, że 
rozbudzone oczekiwania nie wynikały z odpowiedzialnych scenariuszy, lecz 
z chciejstwa politycznego. 

O ile oczekiwania olbrzymiego przyspieszenia zmian będących już w toku 
było poniekąd uzasadnione w krajach, które w epoce socjalizmu angażowały 
się w reformy, ó tyle w krajach, które zaskoczył dynamizm transformacji, at
mosfera spowodowana brakiem poprawy stawała się zgoła rewolucyjna. Sprzy
jało temu podsycanie nadziei, że ostateczny upadek socjalizmu sam przez się 
rozwiąże przyszłe problemy. Nowe elity polityczne były tak zajęte demonto
waniem dawnego ustroju, że na później odkładały zastanawianie się - co dalej? 
Wykorzystywano przesadne, często naiwne oczekiwania jako środek moralnej 
perswazji na rzecz zmian, które w innych okolicznościach wcale nie koniecz
nie musiałyby być akceptowane. 

Co warte podkreślenia to fakt, że te iluzje były bardzo popularne w nie
których wpływowych zachodnich środowiskach intelektualno-politycznych. Nie 
pozostawało to bez wpływu na działania tych środowisk związane z transfor
macją. Na przykład już w 1989 r. w Polsce kwitła motywowana politycznie 
szkodliwa utopia dotycząca skoku w wolny rynek. Na początku lat 90. poddały 
się tej utopii wzrostu władze RFN, ogłaszając, że będzie można podźwignąć 
pięć wschodnich landów byłej NRD o wiele wcześniej i za znacznie mniejszą 
cenę niż było to realne nawet przy tamtejszych zasobach. 

Nadmierny optymizm można było zaobserwować jeszcze w połowie lat 
90., kiedy organizacje Bretton Woods przewidywały ponowny wzrost gospo
darczy w Rosji i na Ukrainie. Jesienią 1998 r. widać jak było to nierealistyczne. 
Nawet w latach 1997-98, po wszystkich negatywnych doświadczeniach zwią
zanych z krachem tzw. terapii szokowej, znów popełniono grzech nadmiernego 
entuzjazmu i skrócenia czasowego horyzontu potrzebnego do dostosowania 
i przywrócenia wzrostu gospodarczego, tym razem w Bułgarii i Rumunii. 

Nie tylko rządy tych krajów, lecz także organizacje międzynarodowe i libe
ralne czasopisma ekonomiczne były żarliwymi zwolennikami planów banków 
centralnych i rządów, mimo ich nierealistycznych założeń prywatyzacyjnych 
i stabilizacyjnych. W całym regionie te nierealistyczne oczekiwania i obietnice 
zapełniały programy różnych ugrupowań politycznych. Nie tylko populistycz
ne, lecz także pragmatyczne partie miały skłonność do tego, aby obiecywać wię
cej niż mogłyby spełnić, nawet w najbardziej sprzyjających okolicznościach. 

Kolejną iluzją polityczną, a błędem profesjonalnym były zapowiedzi, że 
w krajach, które weszły na ścieżkę transformacji, system gospodarczy i poziom 
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rozwoju będą wkrótce takie same, jak w krajach wysoko rozwiniętych. Taka 
iluzja dominowała zwłaszcza w części Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie 
miraże dotyczące korzyści wynikających z szybkiej integracji z UE osiągnęły 
monstrualne rozmiary. Transformację postrzegano i przedstawiano niejako trud
ny proces budowania nowego systemu gospodarczego, z innymi finansowymi 
mechanizmami alokacji i nowym mechanizmem dystrybucji dochodu, lecz jako 
sposób na szybkie bogacenie się jednostek i tym samym - ogółu. 

Zamiast uczciwie przygotowywać ludzi do kosztownych i długo trwają
cych zmian, opowiadano o szybkiej transformacji i osiągnięciu w kilka lat za
możności na zachodnim poziomie m.in. dzięki tamtejszym funduszom pomo-
cowym. Dopiero gdy gołym okiem stało się widoczne, że w czasie transforma
cji, daleko bardziej niż w socjalizmie, bogactwo jest dla nielicznych, a skrajne 
ubóstwo dla wielu - te naiwne i szkodliwe poglądy ucichły (ale nie zniknęły). 

W czysto ekonomicznych rozważaniach zakładano, że wypaczenia finan
sowe można usunąć, uwalniając się od syndromu shortageflation przez szeroką 
liberalizację cen, przy równoczesnej twardej polityce podatkowej i monetarnej. 
Miało się to naturalnie odbyć bez poważniejszego załamania gospodarczego. 
Ale nie było choćby jednego przypadku, by rządy lub wspierające ich politykę 
organizacje międzynarodowe oraz prywatne sztaby ekspertów poprawnie prze
widziały zasięg recesji, która nastąpiła po zastosowaniu zalecanych środków 
liberalizacji i stabilizacji. Gorzej - zamiast przejścia od zjawiska shortagefla
tion do dynamicznej równowagi rynkowej, najpierw było przejście przez etap 
slumpflation, a następnie po ożywieniu i rozpoczęciu wzrostu - do stagflation. 
Wysoka inflacja i duże niedobory zostały zastąpione przez bardzo wysoką in
flację (ok. 300% średnio rocznie w latach 1989-92) i kolosalne bezrobocie, 
którego stopa w latach 1992-93 przekroczyła 16%. I właśnie to przejście od 
shortageflation do stagflation było realnym wynikiem wczesnego stadium trans
formacji, co stało w jawnej sprzeczności z głoszonymi celami i roztaczanymi 
iluzjami. 

Ostre załamanie gospodarcze, równolegle z masowym bezrobociem, było 
ciężkim doświadczeniem dla wszystkich gospodarek przechodzących transfor
mację. W wielu krajach ten autentycznie nokautujący szok psychiczny był tym 
silniejszy, że od trzech pokoleń ludzie nie zetknęli się ani z otwartą inflacją, ani 
z bezrobociem. Czy można się dziwić poczuciu, że z jednego kryzysu kraj 
wpadł w inny kryzys? Niemoc typowa dla gospodarki centralnie planowanej 
o zachwianej równowadze zamieniła się w chorobliwość gospodarki rynkowej 
o zachwianej równowadze, a stany nierównowagi związane z ustrojem socjali
stycznym zastąpiło niezrównoważenie charakterystyczne dla niecywilizowane
go ładu kapitalistycznego. 

Obrazu sytuacji dopełniały nietrafne politycznie strategie transformacji oraz 
egzekwowanie ich za cenę wysokich kosztów dostosowań, ponoszonych przez 
społeczeństwa. Bezpośrednim skutkiem było poważne zubożenie i pogorszenie 
warunków życia, którego można było uniknąć. I choć część krajów przecho-
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dzących transformację jest już na ścieżce ożywienia (a niektóre na drodze 
względnie trwałego rozwoju25), trudno chwilami oprzeć się refleksji, że wpraw
dzie etatystyczny, centralnie planowany system odszedł, ale pozostawił po so
bie uciążliwe mentalne dziedzictwo, którego nie potrafili lub nie chcieli, a może 
i nie potrafili, i nie chcieli dostrzec animatorzy oraz propagatorzy forsownej 
transformacji - mentalne dzieci animatorów i propagatorów forsownej indu
strializacji sprzed półwiecza. Wtedy też zapowiedzi i obietnice świetlanej przy
szłości w raju (socjalistycznym) nie miały wiele wspólnego z rzeczywistością. 

Z dzisiejszej perspektywy można powiedzieć, że scenariusz forsownej trans
formacji od załamania socjalizmu do szybko rozwijającej się gospodarki rynko
wej był jedną z największych iluzji początkowych lat transformacji. Choć dużą 
część ceny za te iluzje już zapłacono, to ożywienie i wzrost są wciąż małe, 
a stabilność chwiejna bądź odległa. Sprawia to, że społeczne poparcie dla trans
formacji jest słabe i w jakimś trudnym momencie może się okazać niewystar
czające. Trzeba się cieszyć, że trudny okres upadku socjalizmu i nadziei na szybką 
poprawę udało się przejść niemal zupełnie pokojowo (wyjątki w republikach 
byłej Jugosławii oraz w republikach poradzieckich były konfliktami regional
nymi spowodowanymi czynnikami pozaekonomicznymi), co jest samo w sobie 
wielkim osiągnięciem. W hipotetycznych rozważaniach liczono się z tym, że 
w tak wielkim i różnorodnym regionie wybuch kolosalnych oczekiwań i dzie
sięcioleciami dławionych aspiracji może zaowocować potężnymi konfliktami, 
które wymkną się zupełnie spod kontroli, czyniąc koszty odchodzenia od socja
lizmu niewyobrażalnie wielkimi lub też destabilizując ten region na wiele lat. 

" Ściślejsze byłoby pojęcie „rozwoju możliwego do utrzymania", przez które należy ro
zumieć wzrost stabilny i trwały w sensie largo, tzn. z poprawą stanu środowiska naturalnego i 
ochroną zasobów nieodtwarzalnych (OECD, 1997b). 
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2.1. Geopolityka 

W 1997 r., w przededniu dorocznej konferencji EBOR26, tak wpływowe 
pismo jak „The Economist" pisało: kontynent jako całość, niezależnie od roz
czarowań, które towarzyszyły upadkowi komunizmu, staje się coraz bezpiecz
niejszy, bogatszy i pełen nadziei. Nawet kraje tak nieustabilizowane, jak Rosja, 
Rumunia i Bułgaria idą w pożądanym kierunku. Republiki bałtyckie wydają się 
trochę bardziej odporne, Kaukaz trochę mniej chaotyczny, a Bałkany nieco mniej 
krwawe (Economist, 1997b). Dodając do tego, że wschodnioeuropejscy człon
kowie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) są bardziej 
otwarci i zintegrowani z gospodarką światową niż kiedykolwiek dotąd - sytu
acja rzeczywiście zdaje się zmierzać w dobrym kierunku. 

Tym co ciągle przykuwa uwagę wielu obserwatorów wydarzeń w krajach 
posocjalistycznych są cechy poszczególnych subregionów i grup krajów ujaw
niające się na drodze transformacji do rynku. Określa je nie tylko strukturalne 
i instytucjonalne dziedzictwo pozostawione przez system centralnego plano
wania, lecz także sytuacja geopolityczna. Wiele wyzwań stojących przed tymi 
krajami wiąże się właśnie z geopolitycznym wymiarem transformacji jako pro
cesu, który zachodzi w szerokim kontekście gospodarki światowej i międzyna
rodowych stosunków politycznych. Gdyby nawet transformacja wszędzie prze
biegała tak samo i wszystko tak samo wyglądało (choć tak nie jest i nie będzie), 
elementem różnicującym pozostanie sytuacja geopolityczna. 

26 Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju - organizacja finansowa utworzona w celu uła
twienia modernizacji gospodarek posocjalistycznych. 
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W dzisiejszej gospodarce s'wiatowej z wolnym rynkiem dóbr, rekordowo 
intensywnym przepływem kapitału, ogromną migracją pracowników, szybkim 
transferem technologii, telewizją o zasięgu światowym, globalną wioską inter
netową - lokalizacja poszczególnych gospodarek na mapie nie jest tak ważna, 
jak w okresie kolonizacji, rewolucji przemysłowej, narodzin socjalizmu czy 
zimnej wojny. A jednak jest to czynnik nadal istotny nie tylko z punktu widze
nia lokalnych i regionalnych, ale również globalnych stosunków gospodarczych 
i politycznych. Sytuacja geopolityczna gospodarek posocjalistycznych jest czyn
nikiem sztywnym, ale wpływającym na ich ważne cechy. Szczególnie 
z punktu widzenia związków inwestycyjnych, mechanizmów handlu i członko
stwa w organizacjach regionalnych, ich przeszłość i teraźniejszość, jak również 
ich przyszłość zależy nie tylko od tego, co już zrobiły i jeszcze zrobią, ale także 
od tego, gdzie leżą. 

Niektórzy autorzy są przekonani, iż położenie geograficzne ma istotne 
znaczenie dla wzrostu gospodarczego i za pomocą tego właśnie czynnika stara
ją się wyjaśniać szanse rozwojowe (Gallup i Sachs, 1998). Ich zdaniem, skoro 
polityka nie jest w stanie zmienić geografii, kraje o niekorzystnym położeniu 
skazane są niejako z góry na gorszą od innych sytuację gospodarczą. Jeśli ta 
teoria miałaby być prawdziwa, to Albania powinna kwitnąć, a Kirgistan - ule
gać rozkładowi, Kuba - świetnie prosperować, a Mongolia - dusić się pod cię
żarem stagnacji. Tak jednak nie jest. Znaczenia lokalizacji nie powinno się więc 
przeceniać, szczególnie we współczesnym świecie. Dziś mniej liczy się bo
wiem geografia w ścisłym sensie, a bardziej geopolityka, która może być za
równo atutem, jak przekleństwem. Aczkolwiek przy całej historycznej względ
ności takiej kwalifikacji27 łatwiej jest integrować się z gospodarką światową, 
leżąc bliżej rynków rozwiniętych (Węgry, Czechy, Polska) niż daleko od nich 
(Kazachstan, Mongolia czy Laos). 

Niefortunne położenie nie powinno być jednak wymówką usprawiedliwia
jącą brak całościowych reform strukturalnych i odsuwanie zmian instytucjo
nalnych. Przeciwnie, powinno sprzyjać próbom otwarcia gospodarki na szero
kie związki ze światem zewnętrznym. Tak to pojmuje na przykład Mongolia, 
która daleko posunęła politykę liberalizacyjną, w przeciwieństwie do innych 
krajów centralnej Azji (np. Turkmenistanu) wcale nie lepiej położonych. We 
współczesnym świecie mniej korzystne położenie geopolityczne może i musi 
być równoważone przez zdecydowane, efektywne i spójne reformy rynkowe. 
Ważne, by do niewygodnego położenia dobrać odpowiednio skrojoną politykę, 
gdyż zła polityka, może nawet zniweczyć korzyści dobrego położenia geopoli
tycznego, jak świadczą o tym przypadki Słowacji i Białorusi. Pierwszej nie 

To co kiedyś' stanowiło korzystną lokalizację, dziś'jest bez znaczenia. Na przykład Uzbe
kistan leżał niegdyś' na międzykontynentalnym szlaku jedwabnym, a Rumunia na europejskim 
skrzyżowaniu szlaków: jedwabnego i bursztynowego. Z geograficznego punktu widzenia oba 
kraje mają na swoich kontynentach położenie centralne, jednak z punktu widzenia ekonomii są 
to regiony peryferyjne. Co w przyszłos'ci stanie się dla nich bursztynem i jedwabiem? 
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zaproszono do negocjacji integracyjnych z UE, druga wchłonęła o 2/3 mniej 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych niż jej mali północni sąsiedzi - Esto
nia, Litwa i Łotwa. Te ostatnie pokazują zaś, jak dobra polityka może potęgo
wać korzyści płynące z dobrego położenia. 

Naturalne jest, że integracja z sąsiadami jest łatwiejsza niż budowanie 
związków z partnerami dalszymi. Ale nie zawsze tak się dzieje. Radykalna, 
prozachodnia reorientacja zainteresowań handlowych (motywowana bardziej 
preferencjami politycznymi niż korzyściami) spowodowała załamanie się 
związków między krajami Europy Środkowo-Wschodniej a państwami pora-
dzieckimi. Na przykład Białoruś i Polskę łączy długa granica, ale handel mię
dzy nimi jest śladowy (na Białoruś przypada 1-2% eksportu Polski). Podobnie 
dzieje się między byłymi republikami radzieckimi. W okresie załamania tra
dycyjne rynki zostały wzajemnie utracone na rzecz konkurencji z krajów trze
cich. Później ożywienie handlu oraz ponowne wejście na utracone rynki oka
zało się bardzo trudne. 

Z tego nie wynika, że liczą się tylko stosunki z sąsiadami. Z krajami leżą
cymi daleko możliwe jest nawiązywanie ściślejszych związków, jednak zazwy
czaj towarzyszą temu szczególne okoliczności lub warunki. Można tu wymie
nić stosunki między Związkiem Radzieckim a Kubą w ramach RWPG (Roca, 
1988), handlowe i inwestycyjne zaangażowanie Japonii w Brazylii, dużą ak
tywność Chin w Afryce poniżej równika, Francji w części Afryki Środkowej 
czy integrację USA i Chile w ramach układu o wolnym handlu AFTA28. Wśród 
gospodarek przechodzących transformację są kraje, które podejmują wspólne 
przedsięwzięcia (nie tylko handlowe, ale także bezpośrednie inwestycje) z bar
dziej rozwiniętymi gospodarkami, mimo iż nie leżą w tym samym regionie. 
Przykładem jest ekspansja gospodarek Południowo-Wschodniej Azji w krajach 
posocjalistycznych. Te pierwsze szukają wejść do Europy, drugie zaś - kapita
łu i bezpośrednich inwestorów. 

Upadek systemu socjalistycznego i jego polityczne następstwa spowodo
wały, że znikła z gospodarczej mapy świata współpraca międzynarodowa typu 
radzieckiego. Powstałą próżnię wypełnił kapitał pochodzący nie tylko z pobli
skich rozwiniętych gospodarek zachodnich, lecz także z krajów leżących dale
ko, a na tyle bogatych, by inwestować wolny kapitał i postrzegać transformację 
jako dodatkową możliwość ekspansji ekonomicznej. Geopolityka transforma
cji powoduje zatem zasadniczą restrukturyzację poprzednich związków i kła
dzie fundamenty pod nowe. Działa jak katalizator, przyspieszając tempo prze
mian, decydując o ich wynikach i ostatecznie wpływając na zróżnicowanie cech 
powstających rynków posocjalistycznych. 

W krajach socjalistycznych na skutek ciągłych niedoborów rynkowych 
zanikła presja konsumentów jako czynnik podnoszenia standardu - w gospo
darce rynkowej potężna dźwignia poprawy jakości. W konsekwencji, zwłasz-

28 American Free Trade Agreement - Amerykańskie Porozumienie o Wolnym Handlu. 
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cza w ostatnim okresie trwania systemu, malała zdolność konkurencyjna go
spodarek socjalistycznych. Ogromnie rozwinięty przemysł ciężki, jedyne pole 
skutecznej konkurencji (we wczesnej fazie uprzemysłowienia), na początku 
transformacji stał się strukturalnym brzemieniem. 

Dlatego kraje posocjalistyczne w ramach reorientacji geopolitycznej za
częły poszukiwać nowych partnerów. Kilka z nich utworzyło lokalną strefę 
wolnego handlu CEFTA29, równocześnie aktywnie pracując nad nawiązaniem 
ścisłych stosunków z krajami rozwiniętymi. W Środkowo-Wschodniej Europie 
naturalne było, iż pierwsze spojrzenia kierowano ku zachodniej części konty
nentu, w przypadku republik kaukaskich szukano nowych partnerów w sąsiedz
twie, w tym wśród krajów Środkowego Wschodu, zaś dla Kambodży, Wietna
mu i Laosu punktem odniesienia były kraje ASEAN - Japonia i oczywiście Chiny. 

Podczas gdy nowi partnerzy niektórych krajów znajdowali się tuż za ich 
granicami (jak Austria dla Słowenii i Węgier, Finlandia dla Estonii i Łotwy czy 
Tajlandia dla Wietnamu i Laosu), większość republik poradzieckich była po
czątkowo skazana na handel głównie z Rosją i między sobą, choć już na zupeł
nie innych zasadach. Kraje te przebyły niezbadane wody o wiele trudniejszego 
niż gdzie indziej procesu tworzenia związków handlowych nowego typu. Wy
zwania są tam podobne jak w Europie Wschodniej, ale sprostanie im - o wiele 
trudniejsze, zarówno z punktu widzenia wzajemnych relacji, jak i kontaktów 
z krajami bardziej odległymi. 

Niedługo po krachu systemu radzieckiego i rozwiązaniu ZSRR i RWPG, 
podjęto próby reintegracji regionalnej. Powstał Wspólny Rynek Czterech Re
publik (Rosji, Białorusi, Kazachstanu i Kirgistanu), powstała Unia Społeczna 
i Gospodarcza (z dążeniem co najmniej do unii walutowej) Rosji i Białorusi, 
powstała tzw. grupa GUAM, składająca się z Gruzji, Ukrainy, Armenii i Moł
dawii. Nowa rzeczywistość polityczna zmuszała uczestników tych procesów 
do układania wzajemnych stosunków gospodarczych całkowicie od nowa. Po
nieważ jednak w systemie centralnego planowania wszelkie związki handlowe 
z innymi gospodarkami socjalistycznymi powstawały za pośrednictwem or
ganów państwowych, członkowie WNP (poza Rosją) popadli w sytuację po
dobną do sytuacji socjalistycznych rozwiedzionych, którzy dzięki wyrokowi 
(osądowi historii) poczuli się wprawdzie wolni, ale nadal muszą mieszkać pod 
jednym dachem, bo nie mają szans na samodzielność. 

Jednak oprócz kooperacji w ramach WNP, liberalizacja i prywatyzacja stwo
rzyły nowe możliwości dla zaangażowania się w finansowe, inwestycyjne, han
dlowe i technologiczne związki z tymi sąsiadami, u których gospodarka rynko
wa istniała od dawna. Naturalna penetracja wszystkich powstających rynków 

' Central East European Free Trade Agreement - Wschodnioeuropejskie Stowarzyszenie 
o Wolnym Handlu, początkowo powołane do życia przez kraje wchodzące w skład tzw. grupy 
wyszehradzkiej, tzn. Czechosłowację (po rozpadzie: Czechy i Słowację), Węgry i Polskę. 
W 1996 r. przystąpiły do niego Słowenia i Rumunia, a w 1998 r. Bułgaria. Starania o przyjęcie 
podjęła Litwa. 
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przez międzynarodowe korporacje i przodujące gospodarki światowe (amery
kańską, niemiecką czy japońską) wyjaśnia, dlaczego większość zagranicznych 
inwestycji bezpośrednich w Turkmenistanie pochodzi z Turcji, na Łotwie ze Szwe
cji, w Wietnamie z Australii, na Węgrzech z Austrii, w Macedonii z Grecji czy 
w Słowenii z Włoch. Dla wielu republik poradzieckich zdobycie zastrzyku kapi
tału i technologii z Ameryki Północnej, Japonii, Hong Kongu, Tajwanu, Wielkiej 
Brytanii czy Hiszpanii jest bardzo trudne i prawie niemożliwe bez specjalnych 
zachęt, co również składa się na nową geopolitykę krajów transformacji. 

To, co dla jednych krajów jest dostępną opcją, nie jest osiągalne dla in
nych. Mimo „kurczenia się" świata, czynnik geopolityczny należy postrzegać, 
jeśli niejako kluczowy, to przynajmniej jako bardzo ważny z punktu widzenia 
ostatecznych wyników transformacji i ich konsekwencji dla rozwoju. 

2.2. Systemy i struktury 

Mimo długotrwałych wysiłków mających na celu przykrojenie w różnych 
krajach socjalistycznego systemu gospodarczego i politycznego według jedne
go szablonu - życie poszło własną drogą. Oficjalne sprowadzenie tak różnych 
krajów do wspólnego mianownika było równoważone rozwijaniem pewnych 
specyficznych własności, uwydatnionych przez dziedzictwo kulturowe, sytu
ację geopolityczną, alternatywne wizje przyszłości (socjalistycznej) i ambicje 
przywódców politycznych. Zwłaszcza ten ostatni czynnik w warunkach gospo
darki nakazowej i rządów jednej partii miał wielkie znaczenie. 

Jest charakterystyczne, że radziecka tendencja do uniformizacji spotykała 
się z wdzięcznym echem na Zachodzie, gdzie bez przerwy podejmowano non
sensowne próby wpychania wszystkich krajów socjalistycznych do jednego 
worka (w najlepszym razie do dwóch - radzieckiego i chińskiego). Tymczasem 
w zależności od przyjętych kryteriów można układać różną typologię gospoda
rek socjalistycznych. W tabeli 5 zaproponowano kryteria najbardziej general
ne. Dla potrzeb analizy okresu należy jednak zwrócić uwagę na ten typ socjali
zmu państwowego, który na Zachodzie nazywano najczęściej komunizmem. 
Oczywiście kryteria klasyfikacji przyjęte w tabeli 5 nie są oparte na lokalizacji 
geograficznej, lecz na charakterystyce systemowej, określonej przez czynniki 
ideologiczne i polityczne. Więcej cech wspólnych na przełomie lat 80. i 90. 
miały Albania, Korea Północna i Kuba, mimo że leżały na różnych kontynen
tach, aniżeli Albania z sąsiadującą Jugosławią czy Korea Północna z pobliskim 
socjalistycznym Wietnamem. 

Z wielu przyczyn ideologicznych, kulturowych i politycznych, socjalistycz
ny punkt wyjścia ku reformom był różny w różnych krajach (Cornia, 1997). 
Inne poziomy rozwoju, inne łady instytucjonalne, inne relacje z gospodarką 
światową, inne ustroje polityczne, kultura i klimat dla zmian. Wielkie znacze-
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nie miały wypaczenia struktur przemysłu i mechanizmów handlu30. Choć go
spodarki socjalistyczne często analizowano na podobnej platformie, znacznie 
się od siebie różniły. W rzeczywistości, raczej aspekty polityczne niż ekono
miczne pozwalały wkładać je do jednej szuflady. W przededniu transformacji 
grupę krajów „socjalistycznych" (czy „komunistycznych", jak upraszczająco 
i błędnie mówi się do dziś' nawet w kręgach naukowych) nadal postrzegano 
w ten zunifikowany sposób, choć na przykład Węgry i Polska z ekonomicznego 
punktu widzenia wydawały się być bliżej gospodarki rynkowej (kapitalistycz
nej) typu argentyńskiego czy malezyjskiego niż tradycyjnych socjalistycznych 
gospodarek Albanii lub Mongolii. 

W Europie Środkowo-Wschodniej obok reformujących się gospodarek Wę
gier i Polski oraz specyficznego jugosłowiańskiego systemu samorządu i decentra
lizacji istniały gospodarki centralnie planowane w Albanii, Bułgarii, Czechosło
wacji, Rumunii i Niemczech wschodnich, choć te ostatnie cieszyły się specjalnymi 
związkami z Niemcami zachodnimi, co czyniło ich sytuację dość specyficzną. Re
publiki środkowoazjatyckie i Mongolia posiadały dodatkowo pewne cechy nieroz-
winiętych gospodarek nakazowych, a republiki bałtyckie przeciwnie - bardziej roz
winiętych. Jeszcze inny był ustrój i poziom rozwoju socjalistycznych gospodarek 
Chin, Wietnamu, Laosu i Kambodży (Dodsworth, Chopra, Pham i Shishido, 1996). 

Tak więc w chwili rozpoczęcia transformacji brzemię narzucone przez 
strukturalne, instytucjonalne i polityczne cechy poprzedniego ustroju nie było 
takie samo, podobnie jak różne było jego dziedzictwo pozytywne (relatywnie 
wysoki poziom wykształcenia, kwalifikacje pracowników, względna równość 
dochodów) i różna zdolność adaptacyjno-transformacyjna poszczególnych go
spodarek. W pewnych szczególnych sytuacjach to, co wydawało się korzystne 
dla procesu urynkowienia, okazywało się dodatkową przeszkodą dla jego sku
tecznego przeprowadzenia. Ciekawym przykładem jest polskie rolnictwo. 

Jak w żadnym innym kraju socjalistycznym, kolektywizacja nigdy nie za
kończyła się w Polsce sukcesem i przez cały okres socjalistycznego epizodu 
sektor rolny pozostał głównie prywatny w kształcie nadanym mu przez reformę 
rolną przeprowadzoną zaraz po zakończeniu II Wojny Światowej (w 1989 r. 
ok. 80% ziemi uprawnej znajdowało się w rękach chłopskich). Jednak już wkrót
ce po rozpoczęciu transformacji okazało się, że kraje gdzie wcześniej rolnictwo 
przymusowo skolektywizowano są w pewnym sensie w lepszej sytuacji, gdyż 
komasacja ziemi uprawnej podniosła jednostkową wydajność na poziom wy
ższy niż w małych gospodarstwach chłopskich. Wielkość, struktura i kapitali
zacja gospodarstw, jak również sposób zarządzania nimi okazały się istotniej
sze z punktu widzenia efektywności i wydajności pracy niż forma własności31, 

Popów (1998b) twierdzi, że aż 2/3 zmian zachodzących w gospodarkach transformo
wanych wyjas'niają te dwa czynniki. 

"' To wyjas'nia, dlaczego jeszcze w połowie lat 90. w krajach pod innymi względami tak 
strukturalnie i instytucjonalnie różnych jak Węgry i Polska, udział rolnictwa w PKB był pra
wie taki sam (odpowiednio 6,0 i 6,6%), lecz udział zatrudnionych w tym sektorze jest w Pol
sce niemal dwukrotnie wyższy. 
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co samo w sobie warte jest ekonomicznego zastanowienia. Dlatego broniona 
przez czterdzieści lat m.in. przez część komunistów (Władysław Gomułka na 
przełomie lat 40. i 50.) twierdza prywatności na wsi polskiej okazuje się dziś, 
w drodze do kapitalizmu, balastem ... 

Z punktu widzenia dziedzictwa bardzo istotne były mechanizmy finanso
we i gospodarcze odchodzącego ustroju - konkretne rozwiązania wprowadza
ne do maszynerii centralnego planowania decyzji alokacyjnych. Te mechani
zmy nigdy nie były jednorodne i im dalej szły reformy rynkowe, tym bardziej 
te zróżnicowania narastały i w niektórych krajach zaszły całkiem daleko (lecz 
jak się okazało nigdy i nigdzie wystarczająco daleko). W efekcie Polska lat 80. 
bardziej różniła się od Rumunii z ostatniego okresu rządów Ceau§escu niż od 
niektórych gospodarek rynkowych o zachwianej równowadze w Ameryce Po
łudniowej czy Afryce. Gospodarka Polski była bowiem już wtedy gospodarką 
w istocie mieszaną z rosnącym udziałem sektora prywatnego i narzędzi typu 
rynkowego, zaś w Rumunii panował absolutny monopol własności państwowej 
oraz totalny brak demokracji i rynku. 

W Polsce już w 1989 r. wartościowo ponad połowa cen (w tym żywności) 
miała status wolnych, a w Rumunii wszystkie ceny były ustalane przez admi
nistrację. W Polsce powoływano organ antymonopolowy i prowadzono polity
kę obliczoną na wzrost konkurencyjności, w Rumunii monopol państwa był 
pełny i niepodważalny. W Polsce niektóre gałęzie przemysłu były miejscem 
zagranicznych inwestycji bezpośrednich już w latach 80., zaś gospodarka Ru
munii była szczelnie zamknięta przed takimi związkami ze światem zewnętrz
nym. Wreszcie, w Polsce pierwsze decyzje liberalizujące kursy dewizowe pod
jęto już w 1989 r. (co łączyło się z zanikiem walutowego czarnego rynku), 
a w Rumunii istniała ścisła i mocna państwowa kontrola wszystkich transakcji 
walutowych. 

W takich krajach, jak Bułgaria, Węgry, Polska czy Jugosławia już w latach 
80. stworzono dwuszczeblowy system bankowy, podczas gdy w innych - mo-
nobanki dominowały do lat 90. W bardziej zreformowanych gospodarkach 
(Polska, Węgry, Jugosławia) wcześniej wprowadzono elastyczność w przepi
sach walutowych, w innych pojawiła się ona dopiero w okresie transformacji. 
Największe chyba różnice istniały w sferze zarządzania przedsiębiorstwami 
sektora państwowego. W najbardziej zreformowanych gospodarkach (Węgry 
i Polska, a do pewnego stopnia także Bułgaria i NRD) przedsiębiorstwa były 
bardziej niezależne od wpływu władz państwowych i same zarządzały swoimi 
interesami, w tym w Polsce w znacznym stopniu niezależnie (samorząd pra
cowniczy po 1981 r.) nawet od partii. Gdzie indziej nadal rządził aparat biuro
kratyczny pod czujnym okiem - partyjnego. 

To tylko kilka przykładów potwierdzających szerszą obserwację dotyczą
cą jakościowego zakresu różnic między gospodarkami socjalistycznymi i róż
nych punktów startu do transformacji. Na tym tle widać, jak uproszczone było 
traktowanie całej tej grupy jako jednorodnej zbiorowości. Takiej grupy po pro-
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stu nigdy nie było. Stworzyła ją ignorancja i schematyzm zachodnich tzw. eks
pertów do spraw komunizmu. 

W wielu dawnych państwach socjalistycznych było jasne (przynajmniej 
od jakiegoś czasu i dla pewnej części elit polityczno-intelektualnych), iż socja
lizm dożywa swoich dni. Nauka i publicystyka ekonomiczna, a także część 
polityków, przygotowywały więc na płaszczyźnie teoretycznej, pragmatycznej 
i świadomościowej „miękkie lądowanie" odchodzącego systemu i możliwie 
łagodny start do rynku. W Polsce duże zasługi w tym zakresie położyło nie 
istniejące już niestety „Zycie Gospodarcze", podówczas najlepszy tego typu 
tygodnik w Europie Środkowo-Wschodniej, forum wymiany trzeźwej i krytycz
nej myśli ekonomicznej. 

Nawet jeśli nie przyznawano tego otwarcie na forum publicznym, wysiłki 
niektórych reformatorskich ekonomistów i polityków były skierowane w tym 
właśnie, rynkowym kierunku. Ich wpływ na początkowy okres transformacji 
trudno więc wprost przecenić. Bez tego typu zaangażowania niektóre zmiany 
zapewne miałyby znacznie trudniejszą drogę. Zarówno na płaszczyźnie prag
matycznej, jak teoretycznej, na Węgrzech i w Polsce elity były najlepiej przy
gotowane do rozpoczęcia transformacji. 

Im wcześniej podjęto i bardziej zaawansowano socjalistyczne reformy, tym 
lepsza była sytuacja kraju w pierwszym okresie transformacyjnego przejścia. 
Procentowało lepsze intelektualne, mentalne i polityczne przygotowanie pod
staw dla polityki transformacji oraz dla kierowania tym procesem. 

Jest to nie tylko teoretyczny wniosek wynikający z doświadczeń krajów prze
wodzących w przeszłości w procesie reform, lecz także ogólniejsza refleksja przy
datna w każdych warunkach. Chiny i Wietnam pokazały, że zrozumiały to w czas32. 

2.3. Cykle rozwojowe 
W gospodarce centralnie planowanej system finansowy pełnił rolę drugo

rzędną. Nadrzędny był bezpośredni mechanizm alokacji rzeczowej, do którego 
dostosowywano ustalenia finansowe.Taki był model ogólny. Ale i pod tym 
względem daleko było do jednorodności. W krajach bardziej zaawansowanych 
w reformach rynkowych, instytucje pośrednictwa finansowego oraz instrumen
ty finansowe nie funkcjonowały jedynie jako bierne narzędzia procedur plani
stycznych, lecz miały rosnący wpływ na sferę realną. Ponieważ procesy budże
towe i pieniężne były w tych krajach bardziej autonomiczne, w hierarchii 
celów politycznych równowaga finansowa stawała wyżej. Reformy wprowa
dzane w niektórych krajach w latach 80. miały na celu wręcz ograniczoną libe
ralizację finansową w sektorze państwowym. Aktywna rola miała przypaść nie 

52 Kraje te wyciągnęły także wnioski z tzw. azjatyckiego cudu gospodarczego (Stiglitz, 
1996). 
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tylko redystrybucji kredytu, lecz także płynności (ta kategoria w ortodoksyjnej 
gospodarce planowej nie występowała) jakkolwiek w ramach ograniczeń na
rzucanych przez centralne planowanie. Zakładano, iż poprawi to efektywność 
i konkurencyjność. 

I przez pewien czas tak właśnie się działo, dopóki raz uruchomione proce
sy nie zaczęły wymykać się spod kontroli. Przeciwnie do pragnień, mechanizm 
finansowy funkcjonował bowiem w taki sposób, że istniało stałe parcie ku nie1 

równowadze, pojawiającej się we wszystkich obszarach. Kiedy stało się jasne, 
iż plan centralny nie może już stanowić remedium, dochodziło do częściowej 
i kontrolowanej liberalizacji. Początkowo - dzięki powiększającej się elastycz
ności i możliwości dostosowania do sygnałów płynących z rynku oraz do szo
ków zewnętrznych - poprawiała się efektywność. Następnie - z powodu błę
dów politycznych i niemożności zestrojenia instrumentów nakazowych z ryn
kowymi - powracały stany nierównowagi i rosła presja inflacyjna. Rynek 
wewnętrzny i sektor eksportu ogarniała niemoc. Przedmiotem troski stał się 
deficyt budżetowy (w 1990 r. MFW ustalił wysokość deficytu rządu centralne
go dla ZSRR i Europy Środkowo-Wschodniej na 5% PKB). 

Wzrastał także dług publiczny, w tym zagraniczny. Zadłużenie zagraniczne 
całej tej grupy państw wzrosło ze 154 mld dolarów w 1989 r. do 170 mld dola
rów w 1990 r., a więc o ok. 10%, podczas gdy obsługa tego długu wzrosła więcej 
niż o połowę - z 22 do 34 mld dolarów, a stopa procentowa aż o 2/3, bo z 10,9 
do 18,1%. Dług wzrósł z 77 do prawie 90%, by już w 1991 r. z powodu poważ
nego załamania się wywozu sięgnąć poziomu 122% eksportu. Kilka krajów sta
nęło wówczas na skraju niewypłacalności (w Polsce niemal do tego doszło). 

Występowały gwałtowne skoki cen spowodowane strukturalnymi korze
niami nierównowagi, przede wszystkim nadmiernym popytem - zupełnie 
odwrotnie niż w gospodarkach rynkowych. Kolejne wprowadzane rozwiąza
nia, choć nosiły charakter rynkowy, nie były w stanie sprostać oczekiwaniom 
i potrzebom. Presja inflacyjna była w tamtych latach trwałym elementem refor
mowanej gospodarki socjalistycznej. Więcej, wyraźnie dawało się zaobserwo
wać, że im bardziej zreformowana była ta gospodarka (a kluczowa część re
form koncentrowała się na liberalizacji cen), tym szybciej rosła otwarta infla
cja. Zjawisko to zobrazowane jest w tabeli 6. W krajach, gdzie gospodarek nie 
reformowano utrzymywanie sztywnych cen „opłacano" narastającymi zakłó
ceniami równowagi i niedoborami rynkowymi. 

Oczywiście, w ramach tego generalnego podziału sytuacja w różnych kra
jach nie była jednakowa. Czechosłowacji, Bułgarii i NRD nie dotknęła tak bar
dzo inflacja tłumiona, a niedobory nie miały tam tej skali szkodliwości, co 
w Rumunii, Albanii czy ZSRR. Wewnątrz grupy reformatorskiej, z częściowo 
zliberalizowanymi cenami też można dostrzec zróżnicowania. Na Węgrzech 
i w Jugosławii równowagę ex post między podażą a popytem osiągano za pomocą 
klasycznych w kapitalizmie (lecz niezwykłych w gospodarce planowej) środków 
- zwyżki cen i otwartej inflacji, co znacznie ograniczyło niedobory rynkowe. 



W Polsce złe zarządzanie makroekonomiczne, będące skutkiem rosnących 
napięć politycznych, doprowadziło do syndromu shortageflation - ogromnych 
niedoborów, którym towarzyszyła rosnąca inflacja cenowa. Później syndrom 
ten ujawnił się też w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej w sposób 
bardzo ostry (ZSRR i Rumunia w latach 80., Kuba i Korea Północna w latach 
90.) Natomiast w Chinach i Wietnamie rządom udało się ograniczyć inflację 
cenową bez powodowania niedoborów i rynek dóbr konsumpcyjnych znajdo
wał się na ogół w równowadze. Wydawało się zatem, iż inflacja jest pod kon
trolą. Na krótko. W pierwszej połowie lat 90. zaczęły się pojawiać niedobory, 
a inflacja rosła. 

Polskie koleje losu z późnych lat 80. zostały do pewnego stopnia powtórzo
ne przez Rosję na początku lat 90. Wymuszone oszczędności zaczęły tam wzra
stać od połowy lat 80.; w 1985 r. według Komisji Europejskiej przy dochodach 
rozporządzalnych w wysokości 371,1 mld rubli33, wymuszone oszczędności wy
nosiły jedynie 4,1 mld, tzn. zaledwie 1,1% wszystkich oszczędności (EC, 1990)34, 
by w 1990 r. przekroczyć próg 20% (20,4%). Wtedy to powstał znany program 
stworzenia gospodarki rynkowej w Rosji w ciągu zaledwie 500 dni. Dla porów
nania dodajmy, że w Polsce na koniec 1989 r. nawis inflacyjny szacowano na 
25-35% wszystkich zasobów pieniężnych gospodarstw domowych lub na 
10-12% ich rozporządzalnych rocznych dochodów (Górski i Jaszczyński, 1991). 

W warunkach cen równowagi nawet centralne planowanie funkcjonowa
łoby lepiej, więc tym bardziej były one niezbędne w systemie zreformowanym. 
Z perspektywy czasu nawet częściową liberalizację cen należy uznać za czyn
nik pozytywnie wpływający na przemiany. W początkowej fazie transformacji 
przywrócenie równowagi ze stanu głębokiej nierównowagi było trudniejsze. 
Z kolei łatwiej było postępować naprzód z reformami strukturalnymi i wpro-

33 Rubel uległ później, tj. w 1998 r., denominacji w stosunku 1:1000. 
' Wymuszone oszczędności okres'la się także jako tzw. nawis inflacyjny. Oblicza się go 

jako sumę rzeczywistych oszczędności minus oszczędności, których by dokonano w warun
kach przeciętnej stopy oszczędności z lat wcześniejszych, np. 1970-84 (EC, 1990 oraz Szata-
lin i in., 1990). 
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wadzaniem mechanizmu przywracania równowagi rynkowej, jeśli przed roz
poczęciem transformacji system został zliberalizowany, choćby nawet w pew
nym stopniu. Czasami, jak w przypadku Węgier i Polski, miały miejsce oby
dwie sytuacje, a ich efekty były decydujące dla przyszłego rozwoju, w tym dla 
relatywnie krótkiego okresu niezbędnego by doprowadzić do ożywienia gospo
darczego. Kraje z niedużą inflacją cenową oraz sztywnym sposobem ustalania 
cen stawały przed przeszkodą dla reform strukturalnych, odsuwały je w czasie, 
przesądzając zarazem o odsunięciu ożywienia i wzrostu. 

Przeciwnie do popularnego ostatnio (choć błędnego) poglądu o totalnej 
stagnacji, jaką przyniósł socjalizm, gospodarki centralnie planowane cieszyły 
się długim okresem wzrostu. Szczególnie w pierwszych latach był on wyższy 
niż gdziekolwiek indziej, co tylko poniekąd uzasadnia niski pułap startu. Szyb
ki wzrost był możliwy dzięki rozwojowi inwestycji, co zderzało się z potrzebą 
wzrostu konsumpcji. Z powodu ciągle rosnącej absorbcji siły roboczej, w go
spodarce socjalistycznej w przeciwieństwie do rynkowej istniało pełne zatrud
nienie - po częs'ci produkt nadmiernego popytu i niskiej wydajności pracy. Do
minował bowiem tzw. ekstensywny typ wzrostu; priorytetem była ilos'ć, przy 
mniejszej (systemowej) trosce o jakość, efektywność i zdrowe relacje nakła
dów do efektów. 

W dłuższym okresie te same czynniki, które wpływały na przyspieszenie 
tempa wzrostu, prowadziły zatem do postępującego spadku konkurencyjności 
i zmniejszały możliwość sprostania potrzebom społecznym. Dlatego w schył
kowym okresie socjalizmu wzrost często postrzegano jako daremny, ponieważ 
suma nakładów rosła szybciej niż efekty. Znajdowało to wyraz we wzroście 
zadłużenia zarówno w formie długu zagranicznego, jak i wymuszonych oszczęd
ności gospodarstw domowych (rynku obligacji nie było) lub jednego i drugiego 
równocześnie. W rezultacie z powodu rosnącej nieefektywności i pogłębiającej 
się nierównowagi, potencjalny lub przyszły wzrost musiał się zmniejszyć. Do
szło do tego po ok. czterdziestu latach generalnie nieprzerwanego, lecz coraz 
bardziej kosztownego wzrostu. 

Idea centralnej alokacji inwestycji i środków produkcji oparta była na za
łożeniu, iż będzie to dobrze służyć wzrostowi, którego ścieżka w socjalizmie 
(przeciwnie do kapitalizmu) będzie nie tylko szybka, ale także pozbawiona 
koniunkturalnych zakłóceń. Odtwarzanie kapitału miało być pozbawione wa
hań, typowych dla cyklów ekonomicznych w gospodarce rynkowej. W rozwa
żaniach teoretycznych i oficjalnych dokumentach politycznych przewidywano, 
że stopa wzrostu powinna być wysoka (zdecydowanie wyższa niż w gospodar
ce rynkowej), a ponadto względnie stabilna, bez znaczących wzrostów i spad
ków. Głównym celem polityki makroekonomicznej był więc stały, szybki wzrost, 
który miał prowadzić do podniesienia poziomu życia. Inwestycje traktowano 
jako główne narzędzie tej strategii, a bezwzględny ich poziom i zmiany stopy 
były nie tylko tolerowane, lecz wręcz używane jako amortyzator dla mniej sta
bilnej w innych warunkach stopy wzrostu. 
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Jeśli następowało spowolnienie tempa wzrostu, usprawiedliwienia szuka
no w niefortunnych okolicznościach (pogoda) lub obarczano za to winą przy
wódców politycznych. Z przyczyn ideologicznych i politycznych a priori od
rzucano każde wyjaśnienie, które wskazywałoby na zachodzenie jakichś zmian 
cyklicznych35. Jeśli gospodarka była centralnie planowana, to przecież nie mo
gła rozwijać się na drodze procesów cyklicznych, niezależnych od woli plani
sty! Tezy o regularnych wahaniach tempa wzrostu, spowodowanych endoge-
nicznym mechanizmem indukowanego politycznie kolejno wzrostu i spadku 
inwestycji, teoria ekonomii socjalistycznej nie przyjęła w gruncie rzeczy do 
końca swych dni. A przecież widać było wyraźnie, że ścieżka wzrostu socjali
stycznego przebiega wedle wzorca mniej więcej regularnych cykli kolejno (za
miast wzrostu i spadku) - przyspieszenia i spowolnienia (Bauer, 1978; Grusz
czyński i Kołodko, 1976). Względnie regularne zmiany okresów wzrostu trwa
ły zwykle ok. czterech lat, co obrazuje tabela 7. 

Choć w kolejnych dziesięcioleciach gospodarka socjalistyczna rozwijała 
się, to w dalszej perspektywie wzrost wyraźnie malał, a w latach 1989-90 
w siedmiu europejskich krajach RWPG istniały już tendencje stagnacyjne. 
Najsilniej dotknęły one Bułgarię, Polskę i Rumunię. Tymczasem możliwości 
ponownego przyspieszenia wzrostu już nie było, ponieważ ustrój osiągał wła
śnie swe granice. Gospodarki socjalistyczne stawały na progu transformacji 
i poszukiwania nowych instrumentów przyspieszenia wzrostu. Nie było już 
wprawdzie żadnych szans na zasadniczy zwrot w ramach gospodarki planowa
nej centralnie, choć były szanse na popychanie gospodarki starą drogą zarzą
dzania makroekonomicznego. Na tej drodze nie było jednak żadnych innych 
perspektyw aniżeli te, których doświadcza w latach 90. Korea Północna oraz 
Kuba. Spadek PKB w Korei Północnej (o 1/3 w latach 1990-97) wskazuje, co 
czekałoby inne kraje, gdyby utrzymały stary system i politykę. 

Choć z dzisiejszej perspektywy wygląda to zabawnie, w 1976 r., kiedy publikowałem 
swój pierwszy artykuł na ten temat, w czasopiśmie noszącym tytuł nomen omen „Gospodarka 
Planowa", cenzura zmieniła w jego tytule wyrażenie „cykle wzrostu" na „etapy wzrostu". Każdy 
ekonomista polski wiedział jednak, co znaczy ten „szyfr" i skąd się wziął. 
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3.1. Reformy i wzrost 

Zapewne koniec mógłby być zupełnie inny i nastąpić później, gdyby system 
gospodarczy reformowano na czas i gdyby równocześnie prowadzono rozsądną 
politykę rozwojową w ramach istniejących ograniczeń i możliwości. Istotne jest 
właśnie połączenie obu tych czynników: systemowego i politycznego. Dobry sys
tem sam w sobie nie jest w stanie zastąpić braku dobrej polityki rozwojowej, do
bra polityka rozwojowa nie jest w stanie zastąpić złego systemu. Są to dwa aspek
ty tego samego zjawiska, a mianowicie długookresowej zdolności do rozwoju. 
Wydaje się, że w Chinach i Wietnamie (przeciwnie niż w Europie Środkowo-
Wschodniej i w byłym Związku Radzieckim przed okresem transformacji) za
uważono tę zależność, starannie analizując europejsko-radzieckie doświadczenia. 

Chiny i Wietnam to najlepsze przykłady skutecznego powiązania polityki 
rozwojowej i reform systemowych w całej historii gospodarki socjalistycznej. 
Nie ma tam, przynajmniej na razie, ani chęci, ani planów porzucenia ustroju 
socjalistycznego. Przeciwnie, władze obu krajów są zdecydowane go utrzymać 
i większość społeczeństw chyba wspiera te dążenia. Lecz, w świetle wszyst
kich doświadczeń przeszłości, nie uważa się, że można utrzymać ustrój socjali
styczny przez usztywnianie starych struktur, instytucji i polityki. 

Panuje tam pełna świadomość, że aby system utrzymać trzeba go całkowi
cie zmienić, przystosowując do współczesnych wymogów gospodarki świato
wej oraz przeobrażając oczekiwania i potrzeby własnych społeczeństw. Chiny 
dokonały więc nadzwyczajnych zmian ustroju. Partia rządząca pozostaje nomi-
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nalnie „komunistyczna", ale należy się mocno zastanowić, czy partia, która obie
cuje przejście od reform do transformacji, ogromną prywatyzację, wprowadze
nie autentycznego rynku pracy z towarzyszącym mu bezrobociem, ograniczenie 
sektora państwowego i zamykanie deficytowych przedsiębiorstw; partia zachę
cająca do rosnących zagranicznych inwestycji bezpośrednich i partia wspierają
ca rozwój rynku kapitałowego, może się nadal uznawać za komunistyczną? 
Chyba tylko siłą tradycji (zresztą, obecną w nazwach różnych partii na świecie). 

Inna nauka, jaką wyciągnęły rządy szybko rozwijających się gospodarek 
socjalistycznych w Azji, jest również jasna. Tylko wtedy, gdy gospodarka rozwi
ja się szybko, istnieje szansa na utrzymanie politycznego poparcia dla reform 
ustrojowych, a przynajmniej zneutralizowania aktywnej opozycji wymierzonej 
przeciwko nim. Gdyby kraje wschodnioeuropejskie i byłe republiki Związku Ra
dzieckiego miały w latach 80. i 90. takie tempo wzrostu, jak obecnie Chiny 
i Wietnam, to zapewne do transformacji ustrojowej w ogóle by tam nie doszło. 
Ustrój ewoluuje nie dlatego, że tak chcą intelektualiści, grupy opozycyjne, mass 
media, zagraniczni inwestorzy, organizacje międzynarodowe i rządy innych kra
jów, gdyż wszystkie te czynniki mogą pełnić jedynie rolę katalizatorów przyspie
szających proces, który musi zachodzić autonomicznie i faktycznie. Ewolucja 
taka jest możliwa tylko wtedy, gdy chcą jej elity rządzące a wspierają aspiracje 
ludzkie. Dopóki oczekiwania i potrzeby społeczne zaspokajane są w miarę do
brze w ramach istniejącego systemu, brak dostatecznej motywacji, by zastępo
wać go przez nowy, zawsze niosący problemy o nieznanej skali i dolegliwości. 

Dla socjalistycznych gospodarek w dalekiej Azji ciężkie doświadczenia 
pierwszej dekady transformacji w krajach poradzieckich i wschodnioeuropej
skich muszą być zniechęcające. Gdy bowiem zauważy się, że w latach 1990-98 
PKB w Rosji i na Ukrainie zmalał o połowę, podczas gdy w Chinach i Wietna
mie uległ podwojeniu, naprawdę trudno wysnuć wniosek, że wydarzenia w tych 
pierwszych krajach bardziej przyczyniają się do rozwoju i postępu, niż to, co 
dzieje się w tych drugich. Takie porównania osłabiają wolę pełnej transforma
cji w kierunku gospodarki rynkowej i demokracji w zachodnim stylu. 

Gospodarki Chin i Wietnamu nie cierpią jeszcze na „zmęczenie wzrostem". 
Ich zdolność do szybkiego i trwałego rozwoju, oparta na aktywnej polityce pań
stwa w ramach socjalistycznego układu instytucjonalnego, jest duża i daleka 
od wyczerpania. Lecz jeśli sytuacja się pogorszy, ta ostrożna postawa wobec 
głębokich przemian ustrojowych może się gwałtownie zmienić. Przejście od 
stopniowych reform rynkowych do transformacji może zaś zostać sprowoko
wane choćby przez wzrastającą niestabilność finansową otoczenia, która spo
walniać będzie wzrost. Poważne obawy, co do przebiegu reform wzrosły po 
zaraźliwym kryzysie w Południowo-Wschodniej Azji w latach 1997-98. Pod
kreśla się, że w przypadku Wietnamu dyskusja nie dotyczy już faktu, że: istnie
ją koszty reform, ale również koszty braku reform, a im głębszy jest kryzys 
wschodnioazjatycki, tym bardziej rosną koszty braku reform (...). Podkreślając, 
że Wietnam czekają ciężkie czasy, MFW stwierdził, że choć rząd pracuje nad 
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inicjatywą reform gospodarczych, niektóre z problemów go przerastają (...). 
Gospodarka Wietnamu zbiera razy ze wszystkich stron. Wielu ekspertów usilnie 
nakłania rząd do stworzenia dwu- lub trzyletniego planu reform dla bankowo
ści, przedsiębiorstw państwowych i handlu zagranicznego, ze szczegółowo okre
ślonymi zadaniami na każdy roki6. 

Godząc się z tezą, że kryzys w Południowo-Wschodniej Azji może wy
wrzeć większy wpływ na przebieg reform i ścieżkę wzrostu azjatyckich gospo
darek socjalistycznych niż transformacja posocjalistyczna w Europie Środko
wo-Wschodniej, trzeba także mieć świadomość, że wydarzenia zachodzące 
w Rosji w drugiej polowie 1998 r. mogły utwierdzać elity polityczne Chin 
i Wietnamu w przekonaniu, że socjalistyczny reformizm rynkowy to droga bez
pieczniejsza niż rynkowa transformacja. 

Niezależnie od tego ekonomiści muszą stawiać sobie pytanie, czy istnieje 
i ewentualnie gdzie przebiega granica wzrostu gospodarki socjalistycznej bez 
całościowej transformacji do rozwiniętej gospodarki rynkowej? Dziś', widząc 
doświadczenia chińskie i wietnamskie wydaje się, że owszem można utrzymać 
długookresowy, szybki wzrost w socjalizmie, ale pod warunkiem postrzegania 
reform jako stałego procesu unowocześniania systemu gospodarczego i finan
sowego oraz prowadzenia właściwej polityki rozwojowej. 

Drugie ważne, choć już nie dla ekonomisty, pytanie dotyczy tego, w jakim 
stopniu częściowo wolny, zliberalizowany ustrój socjalistyczny można pogo
dzić z niedemokratycznym reżimem politycznym? Na to pytanie odpowiedź 
jest trudniejsza. Złożone doświadczenia wschodnioeuropejskich reform oraz 
porażka radzieckiej „głasnosti" i „pierestrojki" mogą sugerować, że nie da się 
tego pogodzić. Po przekroczeniu pewnego punktu (który nie łatwo określić 
ex antę tym bardziej, że w każdych warunkach leży on gdzie indziej) bez głę
bokiej politycznej liberalizacji dalszy rozwój gospodarczy traci perspektywę. 
Współczesne powiązania technologiczne i finansowe (kluczowe dla międzyna
rodowych działań gospodarczych), swobodny przepływ informacji, kapitału 
i siły roboczej - wszystko to wymusza liberalizację polityczną. 

Jest zatem tylko kwestią czasu, kiedy demokratyzacja się rozpocznie i jak 
będzie wprowadzana. Takie zmiany zresztą już zachodzą, chociaż stopniowo, 
żeby nie powiedzieć - zbyt wolno. W każdym razie nie tylko chińska gospodar
ka, ale także ustrój polityczny i społeczeństwo, stały się całkiem inne w porów
naniu z tym, jak wyglądały dwadzieścia lat tamu, nie mówiąc o obrazie z lat 50. 
(Wielki Skok) czy 60. (Rewolucja Kulturalna). 

Ale oczywiście nie zmienia to faktu, że obecny ustrój polityczny w Chi
nach jest niedemokratyczny w porównaniu z Rosją czy krajami Europy Środko
wo-Wschodniej. Jest to jednak kwestia całkowicie odmiennych strategii i sekwen
cji zmian. Azjatycka droga ewolucji to reformy gospodarcze, za którymi postę
puje, ze znacznym opóźnieniem, liberalizacja polityczna. W krajach europejskich 

Zob. Hanoi in dilemma over cost of economic reform, Development News, Bank Świa
towy, 16. 06. 1998. 
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odwrotnie - reformy gospodarcze (nawet w krajach najbardziej zaawansowa
nych) podążają za zmianami politycznymi, które nastąpiły w iście rewolucyjnym j 
tempie. Innymi słowy, w Europie demokratyzacja poprzedza urynkowienie, j 
w Azji zaś demokratyzacja wręcz zależy od urynkowienia. Być może za tą różni
cą kryją się głębokie odmienności kulturowe. W kulturze europejskiej od czasów 
Oświecenia imponderabilia i prawa ludzkie oraz obywatelskie nabierały coraz 
większego znaczenia, zaś w przeludnionej Azji nigdy nie były priorytetem. 

Trzecie wielkie pytanie, jakie nasuwa się w kontekście tych rozważań chiń-
sko-wietnamskich, brzmi, czy poza socjalizmem i kapitalizmem istnieje jakaś 
trzecia droga? Liberałowie z braku rzeczowych argumentów pytanie takie ośmie
szają, pogrążając nawet Szwecję w otmętach rzekomego systemowego kryzy- I 
su. Ale śmiech nie zagłuszy problemu, który jest fundamentalny i z uporem 
powraca. Nie jest oczywiście ważny dla tych byłych krajów socjalistycznych 
Europy Środkowo-Wschodniej, które swego wyboru już dokonały. Nie doko
nały go jednak ani Chiny i Wietnam, ani Albania i Macedonia, ani Białoruś 
i nowa Jugosławia, nie wspominając o większości azjatyckich gospodarek po-
radzieckich, które tkwią w międzysystemowej próżni, ani o Korei i Kubie, któ
re dopiero powoli dojrzewają do historycznych przemian. 

Niektórzy sądzą, że część krajów WNP w Azji Środkowej (gorzej zaawan
sowanych w transformacji) może znacznie więcej skorzystać z doświadczeń 
Chin i Wietnamu niż z wiedzy o dojrzałym kapitalizmie czy o przebiegu re
form w posocjalistycznej Rosji (Simonia, 1997). Bo rzeczywiście, takie cechy 
reform chińskich i wietnamskich, jak nowy układ instytucjonalny, nieortodok-
syjna polityka stabilizacji makroekonomicznej, stopniowa liberalizacja han
dlu, ograniczona kontrola walutowa, świadoma deregulacja przepływu kapita
łu, stopniowa prywatyzacja, otwarcie na bezpośrednie inwestycje zagraniczne, 
decentralizacja zarządzania sektorem państwowym, wspieranie joint-ventures, 
przenoszenie władzy do samorządów lokalnych - to przykłady polityki poten
cjalnie bardziej pociągającej niż doświadczenia niektórych dojrzałych instytu
cjonalnie, ale odległych kulturowo krajów europejskich. 

Jeden z paradoksów transformacji polega na tym, że czasem lepiej jest za
cząć później niż za wcześnie. Takie kraje jak Kuba czy Korea Północna teore
tycznie mają szansę obserwować zarówno posocjalistyczna transformację w kra
jach WNP, jak i pomyślne reformy w szybko rozwijających się socjalistycznych 
gospodarkach Azji. Oba te kraje dotknęło już ostre załamanie gospodarcze w 
latach 90. spowodowane ograniczeniami podaży. Idąc drogą Wietnamu miałyby 
szansę na przeprowadzenie skutecznych reform bez dalszego załamania gospo
darczego, albo przy załamaniu stosunkowo niewielkim. Biorąc jednak pod uwagę 
czynniki polityczne i geopolityczne, najprawdopodobniej będziemy świadkami 
całkiem innego przebiegu zdarzeń. 

Na Kubie (Pastor, 1997) można spodziewać się najpierw zamętu i destabi
lizacji, którym dopiero po zmianach politycznych towarzyszyć będzie napływ 
kapitału od północnoamerykańskich Kubańczyków, powodujący ożywienie 
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i wzrost, podobnie jak w innych gospodarkach Ameryki Łacińskiej i na Kara
ibach. Natomiast w Korei Północnej nastąpi zapewne stopniowa transformacja 
do typowo azjatyckiej gospodarki rynkowej (Lee, 1997). Proces ten będzie prze
biegać dużo wolniej i trwać znacznie dłużej niż w Europie. Zmiany kubańskie 
zależeć będą w dużym stopniu od decyzji podejmowanych w Miami, zaś kore
ańskie - od decyzji podejmowanych w Seulu. A zatem aspekt geopolityczny 
będzie miał w obu przypadkach znaczenie decydujące. 

3.2. Zerwanie ciągłości i recesja 

Przerwanie ciągłości procesów rozwojowych i przemian ustrojowych to 
podstawowa cecha transformacji z całym szeregiem niezwykłych wydarzeń -
politycznych i społecznych, psychologicznych i behawioralnych, strukturalnych 
i instytucjonalnych, gospodarczych i finansowych. Oczywiście, ciągłości ni
gdy nie można przerwać całkowicie (choć zdarzają się takie próby; ostatnią 
podjęli Czerwoni Khmerzy). Zawsze istnieje - na szczęście - jakaś ciągłość 
i jest jedynie kwestia proporcji cech nowych i starych łączących system odcho
dzący i wprowadzany. Gdzieś przebiega jednak granica ciągłości, której prze
kroczenie silnie i niepotrzebnie podnosi koszt aplikowania nowego systemu. 

Patrząc na europejski teatr zmian posocjalistycznych, można postawić tezę, 
że ciągłość bardziej została naruszona w krajach, w których przed okresem trans
formacji reformy rynkowe były słabo zaawansowane lub w ogóle ich nie było. 
Tam cała transformacja, a nie tylko liberalizacja, okazała się prawdziwym szo
kiem, po którym nie było wiadomo, jaką stosować terapię. Niektórzy pacjenci, 
rosyjskiego nie wyłączając, do dziś nie mogą się pozbierać po wstrząsie zerwa
nia ciągłości między siedemdziesięcioletnim murszejącym, ale znanym syste
mem starym a dzikim - nowym. Natomiast w gospodarkach wcześniej refor
mowanych siłą rzeczy proces zrywania ciągłości był wydłużony, zorganizowa
ny i złagodzony. 

Wśród państw posocjalistycznych i poradzieckich można wyodrębnić grupę 
takich, w których ani wcześniejsze reformy rynkowe, ani późniejsze przemiany 
w epoce posocjalistycznej nie posunęły się zbyt daleko, a mimo to towarzyszą
ca im recesja była stosunkowo mniejsza lub też późniejsze ożywienie gospo
darcze - większe. Mowa o Uzbekistanie, Białorusi, Kirgistanie i Łotwie. Dla
czego? Otóż dlatego, że w tej czwórce krajów mieliśmy do czynienia z ciągło
ścią ... odraczania reform. Uzbekistan przeżył najłagodniejszą recesję spośród 
wszystkich republik poradzieckich (PKB w 1997 r. spadł do wartości 86% po
ziomu z 1989 r.), Kirgistan -jego bardziej zawansowany w przemianach sąsiad 
- osiągnął w tym czasie zaledwie 59% PKB sprzed transformacji37. 

Wszystkie dane cytowane w tym podrozdziale pochodzą z: EBRD, 1998. 
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Ale w Uzbekistanie, po okresie małego spadku, wzrost wynosił jedynie 
2%, natomiast w Kirgistanie, po bardzo głębokim załamaniu w latach 1991-95, 
średnia roczna stopa wzrostu osiągnęła poziom 8%. W odkładającej reformy 
Białorusi PKB już w 1991 r. doszedł do 71% poziomu z 1989 r.38, zaś w sąsied
niej Litwie, kraju znacznie bardziej zaawansowanym w transformacji, spadek 
był głębszy i wyniósł 57% (później sytuacja się odwróciła). Litwa i Kirgistan 
były więc znacznie mocniej dotknięte przez nieciągłość zachodzących proce
sów. Potwierdza to, że im głębsze są przemiany ustrojowe, tym poważniejsze 
doraźne konsekwencje dla wzrostu. 

W gospodarkach zaawansowanych w transformacji średniookresowe tem
po wzrostu rośnie, natomiast w gospodarkach pozostających w tyle - maleje, 
niezależnie od tego, co się działo w krótkim okresie. Dlatego perspektywy wzro
stu są z pewnością jaśniejsze w krajach, które już zapłaciły swoją cenę za szok 
związany z przerwaniem ciągłości, i które jednocześnie były zdolne do wpro
wadzenia stosownego pakietu reform oraz dobrej polityki rozwojowej. W przy
szłości, gdy gospodarki posocjalistyczne zacofane w reformach strukturalnych 
i instytucjonalnych w końcu ruszą w kierunku pełnego rynku może to ulec 
zmianie (De Melo i in., 1996). Niemniej jednak, gdyby głębsza recesja w prze
szłości stanowiła konieczny warunek osiągnięcia wyższego tempa wzrostu 
w przyszłości, to rzeczywiście mielibyśmy do czynienia z prawdziwym ekono
micznym i politycznym dylematem. Lecz jeśli wcześniejszy krach gospodarczy 
nie przyczynia się do późniejszego ożywienia i wzrostu (jak wyraźnie wskazuje 
wiele przykładów) to znaczy, że mieliśmy do czynienia wyłącznie z błędami 
prowadzonej polityki. 

Oczywiście, gdy po ogromnej recesji następuje duży wzrost (na przykład 
w Polsce, po spadku PKB o około 20% na początku lat 90., w latach 1994-97 
wzrost wyniósł ponad 28%) nierzadko pojawiają się opinie, że jedno zjawisko 
doprowadziło do drugiego. Z motywów bądź dla celów politycznych można 
głosić każdą tezę, ale na gruncie analizy ekonomicznej nie można się z tym 
zgodzić. Wcześniejsze załamanie gospodarcze było bowiem spowodowane głów
nie błędami prowadzonej polityki, natomiast późniejszy sukces wyrastał z zu
pełnie innej, a nawet w pewnych przypadkach przeciwnej polityki. Posiane zboże 
rośnie samoczynnie, na procesy gospodarcze można oddziaływać stale - do
brze albo źle. Sekwencja: duży wzrost następujący z opóźnieniem po uprzed
nim spadku, najprawdopodobniej powtórzy się w innych krajach (również 
w tych, które nadal są w fazie recesji lub na początku ożywienia gospodarcze
go), takich jak Bułgaria, Rumunia, Rosja czy Ukraina. Gospodarki te, wraz 
z lepszą polityką, również dojdą w końcu do etapu wzrostu. Posocjalistyczny 
krach gospodarczy nie stanowi więc żadnego rodzaju „inwestycji" w przyszłość; 
jest jałową stratą czasu i energii. 

38 Na 1998 rok EBOR w obu przypadkach przewidywał wzrost rzędu 2,0% (EBRD, 1998). 
PlanEcon (1997c, 1997d) prognozuje s'rednio na lata 1998-2001 minus 0,7% dla Białorusi 
i aż 4,7% dla Czech (por. Aneks statystyczny). 
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Dla ożywienia i wzrostu ważne jest jednak nie tylko to, co działo się po 
załamaniu transformacyjnym, lecz również to, co miało miejsce wcześniej. 
Reformy prowadzone w socjalizmie nadały elastyczności strukturom, organi
zacjom i instytucjom, dzięki czemu łatwiej było osiągnąć etap pozytywnej re
akcji podażowej i zainicjować ożywienie gospodarcze po spadku produkcji. Im 
bardziej gospodarka centralnie planowana była zreformowana, nie tylko łatwiej 
było wejść w transformację, ale także tym płytsza i krótsza była transformacyj
na recesja. Jeżeli ta reguła jest prawdziwa - a wydaje się, że jest - to z tym 
większym krytycyzmem należy oceniać wszelkie dawniejsze przejawy postaw 
i polityki „im gorzej, tym lepiej". Transformacyjne doświadczenia Polski, Wę
gier, Słowenii, Chorwacji i Estonii dowiodły, że reformowanie socjalizmu nie 
było próżnym trudem, że reformy opłaciły się i przyniosły pożytek w nowej 
rzeczywistości ustrojowej, przyczyniając się najpierw do stosunkowo szybsze
go i mniej bolesnego wprowadzenia w życie nowego porządku, a później - do 
łagodniejszej recesji i wcześniejszego ożywienia. 

W tym kontekście niektórzy autorzy (np. Blasi, Kroumowa i Kruse, 1997) 
obarczają częściową odpowiedzialnością za ogromny kryzys w Rosji M. Gor
baczowa - zarzucając, że wzorem innych nie wprowadzał reform rynkowych, 
pozbawiając swój kraj korzystnego miejsca na starcie, które ułatwiło przemia
ny kapitalistyczne w takich krajach, jak Polska, Węgry czy Chiny (Freeland, 
1997b). Autorzy tego typu uwag najwyraźniej nie doceniają istoty przewagi 
startowej kilku krajów (wśród nich Polski i Węgier) jeśli sądzą, że pozostający 
u władzy przez kilka lat Gorbaczow mógł i Rosję postawić w uprzywilejowanej 
pozycji. Takiej władzy sekretarze partii nie mieli. Polska czy Węgry podejmo
wały próby reform od kilkudziesięciu lat i przewagę na starcie dał im skumulo
wany wysiłek dwóch pokoleń. 

W roku 1998, po 9 latach ciężkiej recesji, średni ważony PKB wszystkich 
krajów posocjalistycznych wyniósł jedynie 73% poziomu sprzed okresu trans
formacji, w tym dla 12 krajów WNP - 52%, zaś dla 13 krajów wschodnioeuro
pejskich39 - 102%. Trzeba zatem było blisko dekady, żeby w Europie Środkowo-
Wschodniej dojść do wielkości PKB z roku 1989. Kraje WNP potrzebować będą 
przynajmniej 10 lat ze średnim, nie małym, wzrostem rzędu 3,4%, aby dojść do 
poziomu produkcji sprzed upadku ZSRR. Zatem lata wielkiego kryzysu i powro
tu do poziomu sprzed czasu transformacji rozciągną się na tym ogromnym ob
szarze na okres bez mała całego pokolenia40. Więcej danych zawiera tabela 8. 

Jednak znaczenie ma nie tylko bezwzględna wartość PKB, lecz również 
jego jakość. Ta sama wielkość uzyskana w czasach, gdy o strukturze decydowa
ła państwowa biurokracja, a nie popyt konsumentów, różni się jakościowo od 
produktu powstałego w odpowiedzi na potrzeby rynku (Pinto, Belka i Krajew
ski, 1992). Na skutek likwidacji niedoborów istnieje duża presja rynku na po-

39 Bez Bośni/Hercegowiny oraz nowej Jugosławii. 
40 EBRD (1998) podaje trochę inne wskaźniki: 99% dla Europy Wschodniej, 57% dla 

WNP i 73% dla całej grupy 25 gospodarek transformacji. 
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prawe jakos'ci, lecz przynajmniej w części te pożądane efekty nie są uwzględnia
ne w oficjalnych statystykach (Kornai, 1993). Inaczej niż w krajach zapóźnio-
nych transformacyjnie - w tych bardziej zaawansowanych i rozwijających się, 
ma miejsce nie tylko rozwój produkcji, ale również znacząco zmienia się jej 
struktura (Estrin i Urga, 1997). Ta sama wielkos'ć produkcji, uzyskana w różnym 
czasie i w różnym ustroju, nie jest więc taka sama z punktu widzenia jakos'ci. 

" Przewidywane wykonanie lub aktualizowana prognoza. 
21 Użyte wagi to szacunki EBOR na 1996 r., dotyczące PKB w dolarach. 

Źródło: EBRD,1998. Prognozy na 1998 r. pochodzą z PlanEcon, 1998a i 1998b. 

Prognozowano na przykład, że w 1998 r. Rumunia osiągnie 86% swojego 
PKB z 1989 r., natomiast Litwa tylko 58%. Niemniej jednak, ta ostatnia -jako 
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bardziej zaawansowana w transformacji - ma gospodarkę bardziej konkurencyjną, 
a jakość produkcji - wyższą, co w małym tylko stopniu znajduje odbicie w oficjal
nych statystykach. Polska w 1996 r. jako pierwsza gospodarka posocjalistyczna 
odbudowała swój statystyczny PKB sprzed okresu transformacji, ale faktycznie 
był to produkt nieporównywalny ze względu na istotne zmiany jakościowe i struk
turalne, jakie nastąpiły w tym czasie. Ich obraz ujęty jest w tabeli 9. 

" Od 1992 r. udział sektora prywatnego w wartos'ci dodanej brutto. 
2) Średnie roczne zatrudnienie, z rolnictwem. 
3) Produkcja przemysłowa sprzedana od 1993 r. bez VAT. 
4) Zysk brutto do przychodów ogółem (w 1992 r. zysk brutto do kosztów całkowitych). 
" Statystyka celna. 
6) Szacunki oparte na statystykach bilansu płatniczego; udziały w latach 1989-95 wg realnego 

efektywnego kursu walut w 1996 r. 
7) W tym umowy o wolnym handlu. 
8) Ceny bezpośrednio regulowane przez rząd; wagi z końca roku. 
9) W tym emerytury i renty mundurowe i rolnicze. 
Źródła: GUS, CUP, NBP, Ministerstwo Finansów oraz szacunki własne. 

Skoro można uznać za udowodnioną tezę, że socjalistyczne reformy miały 
wpływ na przebieg i charakter transformacji (zwłaszcza pierwszego jej etapu) 
warto zastanowić się, jakie czynniki odegrały tu rolę zasadniczą. Otóż wydaje 
się, że można wymienić siedem takich czynników: 
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1. Pretransformacyjne reformy strukturalne (jak częściowe uwolnienie 
cen, wprowadzenie dwuszczeblowego systemu bankowego, prawa i polityki an
tymonopolowej, regulacji dotyczącej bankructw oraz ograniczonej liberalizacji 
wymiany walut). Wszystkie te reformy, chociaż wprowadzane dla usprawnienia 
ustroju socjalistycznego, ułatwiły później alokację rynkową i zmiany zachowań 
zgodne z logiką i wartościami systemu rynkowego. Nie było potrzeby wycofy
wania się z tych reform, a przeciwnie - istniała potrzeba dalszego ich rozwijania. 

2. Większa zdolność przystosowania się do reguł rynkowych n i e-
k t ó r y c h ważnych podmiotów, zwłaszcza banków, instytucji finansowych 
i władz skarbowych, a także samorządowych przedsiębiorstw, samorządów 
lokalnych, związków zawodowych, izb handlowych itd. Jakkolwiek słabe, to 
jednak organizacje zorientowane na rynek, projektowane w celu wzmocnienia 
starego ustroju, stały się prekursorami organizacji niezbędnych później w praw
dziwym środowisku rynkowym. Decentralizacja zarządzania sektorem państwo
wym, usprawnienie władzy samorządowej, zwiększenie ograniczeń finansowych 
banków państwowych - wszystko to były ważne zmiany zapewniające zarów
no ciągłość procesów gospodarczych, jak zdolność do trwałego wzrostu. 

3. Upowszechniona w dobie socjalistycznego reformizmu wiedza o ryn
ku w szerokich kręgach profesjonalistów, w tym wśród menedżerów, urzęd
ników, prawników, intelektualistów i dziennikarzy, sprawiła, że przystosowa
nie stało się jeśli nie bardziej skuteczne, to z pewnością bardziej gładkie, nie 
natrafiając na większe opory mentalne. Organizacje i instytucje oraz powiąza
nia, jakie się między nimi rozwinęły, mogą pracować sprawnie tylko wtedy, 
gdy ich personel jest dobrze przygotowany do podjęcia pracy w warunkach 
rynkowych. W reformowanych gospodarkach ludzie ci byli znacznie lepiej niż 
gdzie indziej przygotowani do zmierzenia się z nadchodzącymi wyzwaniami. 
Nie tylko wiedza teoretyczna o zasadach i regułach gospodarki rynkowej, lecz 
również polityczna i pragmatyczna zdolność do skorzystania z tej wiedzy 
w planowaniu i zarządzaniu transformacją okazały się czynnikami bardzo jej 
sprzyjającymi. Jest jeszcze jednym paradoksem reform i transformacji, że de
stabilizacja spowodowana przez niedokończone reformy i błędną politykę rów
nież okazała się korzystna jako szczególny proces uczenia się przez działanie 
i całkiem niezły sposób na zdobycie tak bardzo potrzebnego doświadczenia. 
Zmiana sytuacji politycznej pozwoliła od ręki wykorzystać tę wiedzę. 

4. Duży zasięg prywatnego, bardziej elastycznego sektora w rolnic
twie zapewnił osłonę przed spadkiem produkcji żywności (ten czynnik dotyczy 
tylko Polski). Sytuacja w rolnictwie determinuje zaś wydatki miejskich gospo
darstw domowych na żywność, a więc w dużym stopniu kształtuje poziom ży
cia. Średni udział wydatków gospodarstw domowych na żywność w europej
skich gospodarkach transformacji waha się od 35 do 55%. A zatem znaczenie 
potencjalnego spadku produkcji żywności nie było małe. Generalnie, był on 
łagodniejszy w krajach z większym udziałem sektora prywatnego w rolnictwie 
i z bardziej zdecentralizowaną polityką państwa. 
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5. Istnienie sektora prywatnego poza rolnictwem, co miało ogromne 
znaczenie dla późniejszego rozwoju gospodarczego. Rynkowa alokacja zaso
bów bardziej przyczyniała się do rozwoju, jeśli panował już duch przedsiębior
czości. Im szerszy był zakres prywatnego sektora w ostatniej fazie reform, tym 
mocniejszy pęd do rozwoju zorientowanego na zysk we wczesnej fazie trans
formacji. W takich krajach, jak Węgry, Polska i Jugosławia w latach 70. i 80. 
oraz Chiny i Wietnam w 90. - mimo socjalistycznego porządku i związanych 
z nim ograniczeń - działalność prywatna coraz bardziej przybierała na sile. 
W Polsce, w 1989 r. aż 20% PKB uzyskiwano już w sektorze prywatnym, 
z czego połowa pochodziła z małych i średnich przedsiębiorstw nierolniczych. 
Później zaowocowało to gwałtownym rozwojem nowego sektora prywatnego. 

6. Początek napływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich, ostroż
nie, ale jednak wpuszczanych i torujących drogę dalszemu napływowi kapitału, 
zwiększającego zdolności rozwojowe. W odróżnieniu od ostatnich dokonują
cych się inwestycji w azjatyckich krajach socjalistycznych, inwestycje zagra
niczne w socjalistycznych krajach Europy Środkowo-Wschodniej były niewiel
kie, lecz przyczyniły się do powstania nowych rozwiązań instytucjonalnych 
umożliwiających zastosowanie bardziej elastycznych środków regulacyjnych. 
Aczkolwiek bardzo ograniczone, to jednak ustępstwa zmierzające do złagodze
nia reżimu wymiany walutowej i decentralizacji procedur lokalizacji inwesty
cji, nie tylko sprzyjały napływowi kapitału zagranicznego, lecz również inwe
storom krajowym. Priorytety i rozwiązania specjalne wprowadzone początko
wo wyłącznie dla inwestorów zagranicznych, później znacznie rozszerzono, 
przyczyniając się do liberalizacji w innych sektorach. Chociaż nigdy - nawet na 
Węgrzech czy w Polsce - nie posunęły się one tak daleko, jak słynny chiński 
eksperyment ze specjalnymi strefami ekonomicznymi, to jednak przyczyniły 
się do szybszej reakcji podażowej na początku transformacji. 

7. Wczesne członkostwo w międzynarodowych organizacjach finan
sowych, szczególnie w MFW i BŚ, pomogło wypracować programy dosto
sowania strukturalnego wspierane finansowo przez te organizacje oraz inne 
instytucje finansowe (szczególnie banki inwestycyjne i komercyjne). Kilka 
krajów europejskich, m.in. Węgry, Polska, Rumunia i Jugosławia, były człon
kami organizacji Bretton Woods zanim jeszcze rozpoczęła się transformacja 
i miały szansę korzystać z tych powiązań. I korzystały, jeśli tylko władze pań
stwowe były w stanie podjąć odpowiednie decyzje na czas i jeśli organizacje te 
nie były wykorzystywane przez kraje uprzemysłowione jako instrument w po
lityce sankcji oraz restrykcji41. 

41 Przez pewien czas w latach 80. stosowano taką politykę wobec Polski, a jeszcze 
w latach 90. wobec Rumunii. Podejmowano próby porozumienia z MFW, lecz rozmowy były 
trudne. Pomoc dla rumuńskiego rządu kilkakrotnie wstrzymywano lub zamrażano, choć kraj 
ten otrzymał swój pierwszy CCFF (Compensatory and Contingency Financing Facility) już 
w marcu 1991 r., a pierwszy tzw. Stand-By Arrangment (SBA) w kwietniu 1991 r. Niektóre 
republiki byłej Jugosławii (np. Chorwacja przez krótki czas i nowa Jugosławia przez długi 
czas) również były traktowane podobnie. 
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Jest faktem, że Wielka Depresja w latach 90. na ogromnym obszarze roz
ciągającym się od Europy Środkowej do zachodniego wybrzeża Pacyfiku jest 
s'ciśle związana z odejs'ciem od socjalizmu. Ale jest drugim faktem, że imponu
jący wzrost utrzymujący się przez długi czas w socjalistycznych gospodarkach 
Azji jest ścisłe związany z gruntowną reformą socjalizmu. Ani wyłącznie re
formom jako takim, ani transformacji jako takiej nie można więc przypi
sywać siły sprawczej zmian zachodzących w realnej gospodarce. Decyduje 
prowadzona polityka. To oczywiste, że dobra polityka rozwojowa prowadzo
na w ramach sprawnych instytucji gospodarki rynkowej jest dla kraju czymś 
dużo lepszym niż zła polityka prowadzona w ramach niezreformowanego ustroju 
socjalistycznego. Ale ten jednoznaczny obraz traci na ostrości, gdy porówny
wać różne zbiory kombinacji. Zła polityka rozwojowa, której towarzyszą pró
by ulepszenia ustroju, tzn. przejścia do gospodarki rynkowej, może czasem do
prowadzić do gorszych rezultatów niż dobra polityka rozwojowa prowadzona 
w ramach ustroju socjalistycznego. 

Transformacja w Europie Środkowo-Wschodniej i w byłym Związku Ra
dzieckim jest przyczyną ogromnego spadku produkcji i ta sama transformacja 
zapewnia w tym regionie wzrost. Nie socjalizm jako „wyższy ustrój", lecz jego 
całościowe, mądrze zaprojektowane reformy są przyczyną dużego wzrostu 
w azjatyckich gospodarkach socjalistycznych. Ale też nie ustrój jako taki, lecz 
polityczną niezdolność do jego zreformowania w odpowiednim czasie należy 
obarczać winą za zahamowanie zdolności rozwojowych w krajach, które póź
niej zdecydowały się na całkowitą przemianę ustrojową, widząc w tym jedyny 
sposób na zapewnienie trwałego wzrostu w dłuższym okresie. 

Bilans przejścia nie jest więc prosty, jednoznaczny i uniwersalny w rozu
mieniu geopolitycznym czy kulturowym. Jeśli płynie z niego jakaś ogólniejsza 
konkluzja to taka, że początkiem końca każdego systemu jest niezachwiana 
wiara w jego doskonałość i wyższość. Każdy system należy zmieniać i dopóki 
zmiany takie mają miejsce, dopóty ujawniają się coraz to nowe siły napędzają
ce rozwój, którym można sterować. Gdy zmiany ustają, rozpoczyna się dryf ze 
zwrotami w nieoczekiwanym kierunku i nieznanym portem przeznaczenia. 



4.1, Anatomia przejścia i załamania 

Znacznie łatwiej byłoby liberalizować gospodarkę w warunkach względ
nej równowagi między podażą a popytem. W rzeczywistości syndrom shorta-
geflation komplikował i utrudniał początek transformacji. Sytuacja nie była 
wszędzie identyczna; w Czechosłowacji czy NRD gospodarki były bardziej 
zrównoważone niż na Węgrzech czy w Rumunii, chociaż i tam występowały 
różne cząstkowe nierównowagi. Na Węgrzech nierównowaga ujawniała się głów
nie w otwartej, natomiast w Rumunii przede wszystkim w tłumionej inflacji. 
W innych krajach panowały jednocześnie oba rodzaje nierównowagi oraz wy
nikające z nich oba rodzaje inflacji: otwarta i tłumiona. 

Mimo tak skrajnie niekorzystnych okoliczności, całościowa liberalizacja 
była jeszcze bardziej konieczna. Nie ma przecież dobrze funkcjonującego ryn
ku bez wolności gospodarczej. W początkowej fazie posocjalistycznej trans
formacji daleko posunięta liberalizacja stanowiła jeden z fundamentów, wraz 
z prywatyzacją oraz nową, instytucjonalną obudową rynku. Problemem jednak 
był sposób, w jaki liberalizacja ta powinna być kierowana oraz jej wpływ na 
rzeczową sferę gospodarki, szczególnie na produkcję, zatrudnienie, inwestycje 
i konsumpcję. Biorąc pod uwagę brzemię tłumionej inflacji oraz możliwość jej 
eksplozji w momencie uwolnienia cen, słusznie spodziewano się, że bezpo
średnią konsekwencją liberalizacji może się okazać przyspieszenie inflacji. 

Jednak nie tylko tłumiona, lecz z oczywistych powodów również otwarta 
inflacja szkodzi efektywności. W warunkach szybko rosnących cen, bardzo trud-
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no jest poprawić alokację zasobów i w ten sposób działać na rzecz wzrostu. Bez 
względu na to, jaki panuje rodzaj inflacji, zniekształcone sygnały cenowe wpro
wadzają w błąd zarówno inwestorów, jak producentów. Struktura przegranych 
i wygranych jest inna w środowisku tych dwóch rodzajów inflacji, lecz zmiana 
jednej na drugą nie ma pozytywnego wpływu na ogólną skłonność do oszczę
dzania. Stopa oszczędności może być nawet niższa przy inflacji otwartej niż 
była w czasie tłumionej wraz z towarzyszącymi jej niedoborami. Dla osiągnię
cia efektu długotrwałej efektywności uwolnienie cen w zaburzonych gospo
darkach posocjalistycznych trzeba było równoważyć postępującą stabilizacją 
makroekonomiczną. 

Dlatego - powtórzmy - tylko w kontekście liberalizacyjno-stabilizacyj-
nym ma sens rozważanie radykalizmu w opozycji do gradualizmu. Prywatyza
cja i budowa układu instytucjonalnego muszą trwać czasem wiele lat, ale środ
ki liberalizujące oraz stabilizujące mogą zostać narzucone w krótkim czasie, 
jeśli tylko pozwala na to sytuacja polityczna. Wybór polityki zależy od rozmia
rów niestabilności finansowej na wejściu i oceny zdolności rządu do podjęcia 
decyzji niepopularnych społecznie. Im większa niestabilność, tym bardziej uza
sadnione są radykalne środki stabilizacyjne, lecz im bardziej radykalna jest 
polityka stabilizacji, tym głębsze będzie następujące w jej efekcie załamanie, 
którego przetrwanie wymaga silnego rządu. Ale w każdych warunkach przej
ście powinno być tym bardziej dynamiczne i krótkie, im ostrzejsze są apliko
wane środki stabilizacyjne. Jeśli z jakiegoś powodu pierwsze próby osiągnię
cia stabilizacji nie są udane, społeczna niechęć wobec jakiejkolwiek powtórki 
tego rodzaju polityki zaczyna szybko wzrastać i może całkowicie sparaliżować 
operację przejścia, która przecież ma torować drogę transformacji. 

Istotą polityki makroekonomicznej stabilizacji jest zahamowanie nadmier
nego zagregowanego popytu. Jeśli środki zmierzające do osiągnięcia stabili
zacji są wystarczająco radykalne, to radykalne będzie też załamanie popytu. 
Dochody realne gospodarstw domowych można tłumić za pomocą różnych środ
ków, nawet przez ścisłą kontrolę administracyjną. W kilku przypadkach wyko
rzystywano standardowe mechanizmy podatkowe oparte na płacach jako in
strumencie kontroli dochodów, szczególnie w sektorze państwowym, który cha
rakteryzuje się mniejszą dyscypliną płacową niż sektor prywatny. Lecz jedynym 
racjonalnym sposobem kontroli wzrostu płac w dłuższym okresie jest narzuce
nie wszystkim twardych ograniczeń budżetowych. Wobec firm prywatnych 
głównym instrumentem jest zmiana sposobu zarządzania i nadzoru właściciel
skiego, wobec państwowych - bezpośrednie instrumenty polityki dochodowej 
oraz pośrednie środki fiskalne i monetarne. 

Ograniczenie zagregowanego popytu w okresie liberalizacji wymaga więc 
restrykcyjnej polityki fiskalnej i monetarnej. Wysokie podatki wykorzystuje 
się jako instrument usuwający nadmierną płynność z firm i gospodarstw domo
wych. W tym samym celu wykorzystuje się też bardzo wysokie (realnie) stopy 
kredytowe. Dobrze zastosowany pakiet takich środków z reguły powoduje za-
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łamanie popytu, a sztuka polega na tym by skala załamania nie była większa 
niż to naprawdę konieczne. Na oczach zaszokowanego społeczeństwa dzieje 
się cos', czego nigdy nie dos'wiadczyło ono w systemie centralnego planowania: 
znikają niedobory wszystkiego poza pieniędzmi. Sytuacja odwraca się więc 
o 180 stopni. Skutek tak przeprowadzonej operacji przejs'cia jest natychmiasto
wy: najpierw zagregowany popyt, a następnie zagregowana podaż gwałtownie 
spadają i gospodarka wchodzi w recesję, która jest tym większa, im silniejsze 
było wyhamowanie nadmiernego popytu. Dokonała się pierwsza faza przejs'cia 
i otworzyło przedpole do rozpoczęcia procesów transformacyjnych. 

Opisany mechanizm wyjaśnia, dlaczego stabilizacja i liberalizacja muszą 
prowadzić do transformacyjnej recesji, a także dlaczego w jednych krajach pro
dukcja załamuje się w wielkim stopniu, a w innych w mniejszym. Wielkie zała
mania są skutkiem przestrzelenia polityki stabilizacyjnej, użycia zbyt drastycz
nych środków tłumienia popytu. W sposób ostateczny potwierdza to inflacja. 
W każdym kraju była ona wyższa niż oczekiwano i trwała dłużej niż zakładano 
i deklarowano. Błędne kalkulacje stopy inflacji były nawet większe niż zakres 
niedoszacowania załamania gospodarczego. A przecież nigdzie inflacja jeszcze 
się nie skończyła; jej inercyjne trwanie jest nadal bardzo silne, co pokazują 
dane w tabeli 10. 

Spadek produkcji związany z polityką stabilizacji makroekonomicznej 
jest więc w każdym ustroju negatywnym skutkiem ubocznym ograniczeń po
pytowych, narzuconych w celu osiągnięcia równowagi. Tym bardziej musi 
tak być w krajach posocjalistycznych. Specyficzną cechą tych krajów jest to, 
że zarówno popyt nominalny, jak realny, muszą zostać na początku zmniej
szone bardziej niż, w podobnych okolicznościach, w gospodarce wolnoryn
kowej. W tej ostatniej, dzięki cenom równowagi rynkowej główne wyzwanie 
związane jest z nierównowagą przepływów; na zdestabilizowanym rynku nie 
ma zasobów wymuszonych oszczędności, zgromadzonych wcześniej wsku
tek istnienia niedoborów. 

Natomiast w systemie centralnego planowania taka sytuacja istniała za
wsze (choć w różnych krajach i okresach - w różnym stopniu) i powodowała 
nadmierną płynność. Wielkość efektywnej redukcji popytu powinna więc być 
taka i tylko taka, by pozbyć się nadmiernej płynności stworzonej przez nie
równowagę przepływów (bieżących dochodów nominalnych) i zasobów (na
wisu inflacyjnego lub monetarnego). Przy okazji takiej operacji powstawa
ła jednak często pokusa wprowadzenia - niejako na zapas - większych ogra
niczeń popytu, niż było to faktycznie konieczne. MFW i ortodoksyjne koła 
gospodarcze wspierały taką politykę. 

Realizując takie zalecenia, w kolejnych krajach przesadzono więc zarów
no ze środkami zmierzającymi do stabilizacji, jak i z postawionymi celami -
ze wszystkimi tego negatywnymi konsekwencjami polegającymi na nadmier
nym załamaniu popytu, a następnie także produkcji (Kołodko, Gotz-Kozier
kiewicz i Skrzeszewska-Paczek, 1992). 
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znaczące nadwyżki budżetowe i na rachunku bieżącym, co ex post pozwala 
przypuszczać, że polityka makroekonomiczna mogła być tam mniej restrykcyj
na (IMF, 1992). 

Budżet państwa obejmuje fundusze rządowe, gminne i pozabudżetowe. 
Bilans w ujęciu kasowym z wyjątkiem Albanii i Polski. 
Dane dla Armenii odnoszą się do budżetu państwa, dla Chorwacji do budżetu centralnego, 
a dla Uzbekistanu do funduszy państwowych i pozabudżetowych. 
Dane na lata 1990-96 przedstawiają ostatnie oficjalne informacje władz krajowych, MFW, 
Banku Światowego, OECD, PlanEcon i Instytutu Finansów Międzynarodowych. 
Dane na 1997 r. to nieostateczne dane rządowe, a za 1998 r. - prognozy EBOR. 

Źródło: EBRD, 1997ai 1998. 

Święte słowa, z tym że taki wniosek nie musiał być wyciągany ex post; 
było wiele ostrzeżeń formułowanych w porę, jednak nie brano ich pod uwagę 
we właściwym czasie42. 

42 Por. m.in. Laski, 1990; Nuti, 1990; van Brabant, 1990; Frydman, Kołodko i Wellisz, 1990; 
Caselli i Pastrello, 1991; Rosati, 1991a. 
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Zla ocena sytuacji budżetowej wynikała z akademickiego przekonania, że 
nie ma różnicy między deficytem w krajach posocjalistycznych oraz w mniej 
rozwiniętych gospodarkach rynkowych. Co ciekawe, wyznawcami tego poglądu 
byli nie tylko ekonomiści znający realia gospodarki socjalistycznej wyłącznie 
z lektur, ale również ekonomiści z tychże krajów socjalistycznych. Tymczasem 
w początkowej fazie polityki stabilizacji istniał mechanizm, który prowadził do 
rezultatów przeciwnych niż zakładano i zamiast zwiększyć dochody podatkowe, 
spowodował ich nadzwyczajny spadek. Zwiększone dochody państwa uzyskane 
początkowo dzięki drastycznemu opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków (ze 
sprzedaży zapasów i rezerw dewizowych) najpierw doprowadziły do zrówno
ważenia budżetu (a nawet przejściowej nadwyżki), ale wkrótce stabilizacyjne 
załamanie produkcji spowodowało szybszy spadek dochodów niż wydatków, 
a że zapasów i rezerw już nie było - deficyt budżetu gwałtownie się zwiększał. 

Tak działał recesyjny mechnizm tzw. odwrotnego dostosowania fiskal
nego (Kołodko, 1992b). Ujawnił się on w kilku krajach, ale bodaj najwyraźniej 
w Polsce, której przypadła rola kraju przecierającego szlak. Po przejściowej 
poprawie w 1990 r. (osiągnięto wówczas nadwyżkę budżetu w wysokości 0,4% 
PKB) w następnych dwóch latach deficyt budżetu osiągnął - najpierw 3,8%, 
a potem 6% PKB. Wtedy, aby zwiększyć dochody państwa i zapobiec dalszej 
destabilizacji fiskalnej wprowadzono proinflacyjne sześcioprocentowe cła wy
równawcze (zlikwidowane w latach 1995-97). A przecież, inaczej rozkładając 
akcenty restrykcyjne, stabilizując gospodarkę z większym wyczuciem i stop
niując radykalizm, można było osiągnąć ten sam efekt mniejszym kosztem. 

Poza przestrzeleniem polityki stabilizacji, inny ważny czynnik sprzyjają
cy spadkowi produkcji związany był z liberalizacją handlu (Rodrik, 1990). Cho
ciaż w dłuższym okresie liberalizacja taka rzeczywiście wspomaga wzrost, to 
w krótkim i średnim - wcale tak być nie musi. I nie było. Skoro na skutek 
przestrzelenia produkcja krajowa spadła bardziej niż wynikałoby to z załama
nia zagregowanego popytu, jej miejsce zajęła produkcja obca, często subsydio
wana przez zagranicznych producentów, pragnących osadzić się na naszym -
niemałym przecież i wartym przejściowych nakładów - rynku. Rodzime firmy 
nie były bowiem jeszcze gotowe podjąć wyzwania wolnego handlu i konkuren
cji zagranicznej. PKB spadał z tego powodu jeszcze bardziej, a wiele krajo
wych firm traciło szanse powrotu na rynek, gdzie miejsca były zajmowane przez 
zasobniej szych konkurentów. Przez ten pryzmat dobrze widać brak zgrania 
przez rządy różnych instrumentów stabilizacyjno-liberalizacyjnych. 

Sprawa jest jednak złożona i należy odróżnić tempo liberalizacji handlu oraz 
usuwania barier ilościowych (co należało robić szybko) od tempa równoczesne
go obniżania ceł i skali (nadmiernej) dewaluacji, z czym przeholowano tak dale
ce, że bardzo szybko musiał nastąpić powrót do ceł wyrównawczych. Znów za
brakło synchronizacji różnych narzędzi polityki liberalizacyjno-stabilizacyjnej. 

Wspólną cechą gospodarek socjalistycznych wchodzących w okres trans
formacji było to, że traciły one łatwy dostęp do swoich własnych rynków krajo-
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wych, jakim cieszyły się przed liberalizacją handlu. Uwolniony z gorsetu zaka
zów import, zwłaszcza konsumpcyjny (Jeg° udział zwiększył się z ok. 10% 
w końcu lat 80. do ok. 30% na początku transformacji) nabrał szalonego tempa, 
zastępując produkcję krajową w stopniu przekraczającym wszelkie granice eko
nomicznego rozsądku. Oczywiście, pogłębiło to recesję. Liberalizacja handlu, 
której towarzyszyło niedowartościowanie kursów własnych walut i otwarcie 
granic, miała więc bardzo poważne konsekwencje inflacyjne i prowadziła do 
pogorszenia się warunków wymiany. Im silniejszy był szok handlowy, tym więk
sze było załamanie i tym dłużej trzeba było czekać na ożywienie (Roland i Ver-
dier, 1997). Czy ekonomista może utrzymywać, że taka zależność była nieprze
widywalna? 

Długotrwałość syndromu shortageflation w gospodarkach centralnie 
planowanych sprzyjała umacnianiu się struktur monopolistycznych przyzwy
czajonych, że sprzedać można wszystko i łatwo, kupić zaś - odwrotnie. W związku 
z tym gospodarki te były zupełnie nie przygotowane do otwarcia na konkuren
cję światową. Koncepcja, by niemal z dnia na dzień postawić przedsiębiorstwa 
krajowe w takich samych warunkach, jak zagraniczne, miała zatem wyraźnie 
dwie strony. Wydawała się właściwa dla usunięcia niedoborów, zrównoważenia 
rynku i wpływu na krótkotrwałą stabilizację, ale zarazem była wybitnie prore-
cesyjna. Gdyby zamiast działać schematycznie spróbowano problem rozwią
zać, pobudzając wzrost przez eksport, to co najmniej złagodzono by recesję. 

Można jednak postawić pytanie, co by się stało, gdyby taka polityka (któ
rej w wielu krajach nie podjęto) nie przyczyniła się jednak do dostatecznego 
rozwoju eksportu i pojawiłyby się nowe problemy, szczególnie z bilansem han
dlowym i rachunkiem bieżącym (Roubini i Wachtel, 1997; Tanzi, 1997a; EBRD, 
1997b; IMF, 1998b)? Zależności, o których mowa, widać przez pryzmat da
nych zawartych w tabeli 12. Rosja i Ukraina, pogrążone przez tyle lat w głębo
kiej recesji, miały nadwyżki handlu i rachunku bieżącego, zaś lepiej funkcjo
nujące gospodarki Estonii, Czech, Węgier, Polski, Słowacji i Słowenii - odno
towywały rosnące deficyty. 

Otóż w takiej sytuacji najzdrowszą reakcją byłaby jeszcze bardziej zdecy
dowana polityka proeksportowa i dodatkowy napływ zagranicznych inwestycji 
bezpośrednich. Ten rodzaj absorpcji zagranicznych oszczędności byłby najlep
szą odpowiedzią na lukę między sumą oszczędności krajowych a sumą inwe
stycji, choć trudno to osiągnąć we wczesnej fazie transformacji. Rozwój eks
portu wymaga bowiem podwyższonej zdolności do konkurowania na rynkach 
światowych, co z kolei wymaga dalszej liberalizacji handlu oraz integracji 
z gospodarką światową. Istnieje też ryzyko, że rosnące trudności z utrzyma
niem zrównoważonego rachunku bieżącego mogą, zamiast przyspieszenia tej 
liberalizacji i integracji, spowodować reakcję odwrotną, tzn. powrót do protek
cjonizmu, odroczenie zastosowania odpowiednich środków liberalizacji i po
nowne spowolnienie tempa wzrostu, związane z przejściowym utrzymywaniem 
pod kontrolą deficytu na rachunku bieżącym. 
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Saldo rachunku bieżącego dla Albanii z pominięciem transferów. 

Źródło: EBRD, 1998. Dane przedstawiają ostatnie oficjalne informacje władz krajowych, MFW, 
BŚ, OECD, PlanEcon i Instytutu Finansów Międzynarodowych. 

Taka odwrotna zależność stała się wyraźną alternatywą dla polityki roz
wojowej w gospodarkach relatywnie bardziej otwartych. W procesie transfor
macji, zanim liberalizacja zaczęła przynosić pozytywne skutki (tzn. zwiększoną 
zdolnos'ć do konkurencji, dostęp do rynków zagranicznych oraz napływ zagra
nicznych inwestycji bezpośrednich wnoszących nowe technologie, specjalistycz
ną wiedzę i umiejętności menedżerskie), dominowały negatywne konsekwen
cje tych reform (tzn. spadek produkcji i rosnące bezrobocie). 
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Gdy faktyczne wyniki okazały się dalekie od obiecanych, pojawiły się oczy
wiście usprawiedliwienia. Wyjątkowo głęboki spadek produkcji tłumaczono wszyst
kim, tylko nie błędami polityki, banków centralnych i organizacji międzynarodo
wych. Próbowano powiązać recesję transformacyjną z wstrząsami zewnętrznymi, 
które - jak wiadomo - zdarzyć się mogą w każdym miejscu i o każdym czasie, 
a cóż dopiero w krajach przechodzących transformację. Warto jednak zwrócić uwagę 
na dość szczególną naturę wskazywanych wstrząsów. Nie były to klęski żywio
łowe czy wielkie lokalne zaburzenia społeczne, lecz ... Wojna w Zatoce Perskiej 
w 1991 r., rozpad systemu handlowego funkcjonującego w ramach byłego RWPG 
oraz rozwiązanie ZSRR. Przede wszystkim znaczenie pierwszego czynnika jest 
zdecydowanie wyolbrzymiane tym bardziej, że w kilku krajach (także w Polsce) 
transformacja rozpoczęła się ponad rok p r z e d Wojną w Zatoce i błędną politykę 
rządy już zdążyły nie tylko rozpocząć, ale mocno zaawansować43. 

Nie ma natomiast żadnych wątpliwości, że rozpad RWPG w 1991 r. byl 
wielkim wstrząsem dla wszystkich gospodarek państw członkowskich. Wska
zując na ten czynnik, warto jednak pamiętać, że był to wstrząs na własne życze
nie (znów powraca kwestia kordynacji różnych posunięć polityki stabilizacji). 
Dając bezwględny prymat motywom politycznym nad ekonomicznymi (dla róż
nych krajów wskaźnik udziału eksportu do krajów RWPG w eksporcie ogółem 
wynosił ponad 40%), władze zainteresowanych państw (z błogosławieństwem 
organizacji międzynarodowych) dokonały gwałtownej likwidacji RWPG, lek
ceważąc propozycje rozwiązań pośrednich lub przejściowych, które mogły 
w pewnym stopniu złagodzić następstwa wyzwalania się z okowów starego re
żimu handlowego (van Brabant, 1990). W obrębie WNP przejściowe zasady 
handlu obowiązywać będą do czasu, aż kraje te będą w stanie handlować mię
dzy sobą wyłącznie po cenach światowych i jedynie w walucie wymienialnej. 
Coś podobnego można było utrzymać przez jakiś czas w RWPG. 

Przejdźmy teraz do rozpadu ZSRR jako jednej z rzekomo głównych przy
czyn Wielkiej Depresji Transformacyjnej. Otóż powodem załamania się handlu 
między WNP a państwami bałtyckimi (dochodzącego do 90%) były zaburzenia 
cen krajowych. O ile w RWPG od pierwszego kryzysu naftowego, tj. od poło
wy lat 70. ceny ustalano krocząco, na podstawie średnich cen światowych 
z ostatnich pięciu lat, o tyle w ZSRR były one ustalane decyzjami rządu central
nego, często w ogóle bez uwzględniania aktualnych cen światowych. Po roz
wiązaniu ZSRR (co zresztą nastąpiło w grudniu 1991 r., a więc jeszcze później 
niż miała miejsce Wojna w Zatoce) w handlu między Armenią a Litwą obowią
zywały inne ceny niż w handlu dokładnie takimi samymi surowcami i towara
mi między Armenią a Węgrami, czy Węgrami a Rumunią, choć wszystkie nale
żały kiedyś do RWPG. 

To samo zjawisko miało wpływ na potencjał produkcji i jej całkowitą wiel
kość w krajach Europy Wschodniej, chociaż w mniejszym stopniu. Kraje te 

43 O zgolą korzystnym akurat dla Polski aspekcie Wojny w Zatoce por. rozdz. 11.5. (przypis 127). 
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były bardziej elastyczne i zdolne do wcześniejszego i bardziej konsekwentne
go otwarcia swoich gospodarek. Podczas gdy niektóre republiki Związku Ra
dzieckiego, na przykład Estonia i Mołdawia, wysyłały ponad 90% swojego eks
portu do innych republik radzieckich, to Węgry czy Polska, wysyłały ponad 
połowę swojego eksportu do krajów niesocjalistycznych. Zatem czynnik geo
polityczny odgrywał tutaj również pozytywną rolę44. Im większy był udział han
dlu danego kraju z partnerami ze s'wiata zewnętrznego przed okresem transfor
macji, tym łatwiej było znies'ć wstrząsy po rozwiązaniu RWPG i ZSRR. 

W pozaeuropejskich krajach RWPG reakcja na ten wstrząs była zupełnie 
inna. Kuba właściwie w ogóle nie zliberalizowała handlu, Mongolia za radą libe
ralnych ekspertów z Nowej Zelandii zniosła wszystkie cła i bariery handlowe, 
wystawiając się na całkowicie wolną konkurencję w stopniu idącym dalej niż 
jakakolwiek inna gospodarka posocjalistyczna. Skutki były bolesne, choć dziś 
Mongolia przeżywa szybki wzrost. Wietnam natomiast zaczął przeprowadzać stop
niową, ale zdecydowaną liberalizację handlu zagranicznego i przepływu kapita
łu. Ta polityka okazała się skuteczna i wraz z innymi reformami strukturalnymi 
przyczyniła się do trwałego wzrostu, pobudzanego przez rosnący eksport. 

Konkluzja płynąca z tych spostrzeżeń jest dwojaka. Po pierwsze, im szyb
ciej zliberalizowano mechanizm wymiany handlowej, tym większy był począt
kowy wstrząs i głębsza następująca po nim recesja. Po drugie, im dalej posunię
to liberalizację i im silniej wspierano te zmiany innymi środkami, tym większa 
była w późniejszej fazie transformacji zdolność do ożywienia. Innymi słowy na 
gruncie doświadczenia widać alternatywę: czy należało liberalizować handel 
w tak radykalny sposób ze względu na większą efektywność w późniejszych 
latach, czy lepiej było zapoczątkować wzrost pobudzany eksportem, bez dopro
wadzania do tak głębokiego spadku produkcji, jaki miał miejsce? 

Wydaje się, że poprawna jest odpowiedź druga. Można było rozwinąć han
del i w konsekwencji osiągnąć wzrost, nie lekceważąc eksportu do krajów roz
wijających, co niestety miało miejsce (udział eksportu do krajów rozwijają
cych spadł w latach 1989-92 o ponad 50%). Taki wniosek część krajów 
posocjalistycznych wyciągnęła i po początkowym przeholowaniu z liberaliza
cją przeszła do polityki stopniowego otwierania się. Dlatego po znaczącej zmia
nie geograficznej struktury handlu (nowe rynki) oraz późniejszych silnych bodź
cach eksportowych wywołanych ograniczeniami krajowego popytu tempo wzro
stu eksportu wszędzie zaczęło spadać. Jedynie dobra polityka - prowadzona 
równocześnie z przemyślaną liberalizacją i mikroekonomicznymi wysiłkami 
zmierzającymi do podniesienia konkurencyjności - była zdolna ponownie przy-

44 Ciekawe, a chwilami uderzające jest porównanie handlu prowincji kanadyjskich i by
łych republik Związku Radzieckiego. W obu przypadkach eksport i import w relacji do PKB 
był podobny, ale w Kanadzie niemal połowa eksportu kierowana była poza Kanadę, natomiast 
w dawnym ZSRR - tylko około 1/10 wysyłano poza ten obszar. Co więcej, gros tej maleńkiej 
dziesięcioprocentowej częs'ci handlu opierano na transakcjach barterowych z byłymi członka
mi RWPG oraz z krajami mniej rozwiniętymi, a blisko związanymi z byłym Związkiem Ra
dzieckim (Pomfret, 1997). 
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spieszyć wzrost eksportu. Niestety, takiej polityki w początkowym okresie trans
formacji brakowało. 

Załamanie lat 90. miało swe źródło45 również w likwidacji produkcji o ujem
nej wartos'ci dodanej. W systemie centralnego planowania bywało, że towary 
sprzedawano za granicę za ceny niższe od światowych cen materiałów służą
cych do ich wyprodukowania (McKinnon, 1991). Działo się tak wtedy, gdy su
rowce dostarczane producentom po cenach subsydiowanych wykorzystywano 
następnie do produkcji towarów eksportowanych. Interes ten wydawał się do
chodowy z punktu widzenia przedsiębiorcy, lecz nie był dochodowy z perspek
tywy makroekonomicznej. Dlatego, po dostosowaniu cen i wycofaniu subsy
diów, tego rodzaju produkcja szybko wygasła, co było pożądane z punktu 
widzenia efektywności, ale było kolejnym czynnikiem załamania. 

4.2. Błędy polityki gospodarczej 

Chłodna analiza prowadzi nieuchronnie do wniosku, że chociaż recesja 
transformacyjna była nieunikniona, faktycznymi przyczynami tak długiego 
i głębokiego spadku produkcji nie były ani wstrząsy zewnętrzne, ani dziedzic
two przeszłości, ani żadne inne obiektywne okoliczności. Rzeczywistą silą na
pędową Wielkiej Depresji Transformacyjnej lat 90. były błędy prowadzonej 
polityki, której często nawet nie próbowano używać do neutralizowania obiek
tywnych czynników recesyjnych. Wadliwa polityka była oparta na błędnych 
diagnozach i złej ekonomii. 

W sferze diagnostycznej pierworodny niejako błąd polegał na tym, że 
posocjalistyczne dziedzictwo w byłym Związku Radzieckim i Europie Środko
wo-Wschodniej przyrównywano często do sytuacji Europy Zachodniej po 
II Wojnie Światowej, albo do zrujnowanych gospodarek Ameryki Łacińskiej 
w latach 80. Oba odniesienia były wielkimi pomyłkami, które miały swój wpływ 
na błędnie zaaplikowane kuracje lecznicze. Polityka liberalizacji, prywatyzacji, 
dostosowania strukturalnego i budowy nowego ładu instytucjonalnego w kra
jach socjalistycznych nie powinna była opierać się na tych doświadczeniach 
w sposób tak silny i bezdyskusyjny. 

Oczywiście, łatwiej jest działać, gdy istnieje pewien wzorzec, punkt orien
tacyjny dla prowadzonej polityki. Bywają jednak sytuacje wyjątkowe, gdy punk
tów odniesienia brak i z pewnością tak właśnie było z transformacją posocja
listyczna. Jakaś analogia była jednak bardzo potrzebna niektórym rządom 
zagranicznym, organizacjom i ekspertom, przygotowującym się do działania. 
Niedostatek ich wiedzy o rzeczywistym dziedzictwie centralnego planowania 
z jednej strony oraz twierdzenie, że upadek socjalizmu i ZSRR oznacza koniec 

45 W latach 1990-1992 realny PKB w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej i WNP 
załamał się o prawie 24% (w tym o 21% w Europie Środkowo-Wschodniej i o 27% w WNP). 
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zimnej wojny — z drugiej, doprowadziły do fatalnej w skutkach i całkowicie 
fałszywej analogii z następstwami II Wojny Światowej (Eichengreen i Uzan, 
1992; Kiyono, 1992; Wolf, 1992). 

Nawet nowy bank regionalny, bardzo szybko stworzony z inicjatywy ów
czesnego prezydenta Francji Francois Mitteranda w celu zapewnienia pomocy 
finansowej, został nazwany w sposób podkreślający nie tylko potrzebę rozwo
ju, lecz również konieczność „odbudowy". Istnieje jak wiadomo kilka regional
nych banków rozwoju: w Waszyngtonie Inter-Amerykański, w Manili - Azja
tycki, a w Abidżanie - Afrykański (odpowiednio: IADB, ADB i AfDB), lecz 
w Londynie założono bank, którego celem jest nie tylko „rozwój". Przyjęta na
zwa miała sugerować, że należy bardzo wiele rzeczy odbudować w sensie mate
rialnym, po wcześniejszych zniszczeniach46. Zatem, miało to przypominać od
budowę powojenną, dla celów której w 1944 r. powołano Międzynarodowy Bank 
Odbudowy i Rozwoju (EBOR)47, zwany potocznie Bankiem Światowym. 

Tymczasem socjalistyczne gospodarki centralnie planowane w końcu lat 80. 
nie przedstawiały obrazu zniszczeń wymagających odbudowy. Spadająca efektyw
ność i produkcja doprowadziły do osłabienia zdolności do konkurowania ze świa
tem zewnętrznym i niemożności sprostania wzrastającemu popytowi własnych 
społeczności. Lecz istniał tam wartościowy kapitał ludzki, który mógł być bardziej 
sensownie wykorzystany, jeśli tylko rynek pracy byłby bardziej elastyczny, a sys
tem alokacji bardziej twórczy. Istniały inne zasoby produkcyjne, które choć wcze
śniej nie były (z różnych zresztą powodów) wykorzystywane w sposób efektywny, 
po wprowadzeniu nowych reguł szybko okazały się całkiem użyteczne i zdolne do 
wytworzenia towarów pożądanych na rynku. Na wiele dóbr uznawanych wcze
śniej za bezużyteczne, później - w momencie, gdy ruszyła prywatyzacja - otwo
rzył się wielki popyt, w tym wśród zagranicznych kupców. Istniała nie najgorsza 
infrastruktura: drogi, sieci elektryczne i telekomunikacyjne, koleje, porty itd. 

Kraje te były ewidentnie zacofane w stosunku do standardów rozwiniętego 
świata oraz potrzeb własnych, lecz nie były zdewastowane, jak to miało miejsce 
po wojnie. Nie brakowało zdolności produkcyjnych przemysłu, lecz odwrotnie 
- zdolności te nie były dostatecznie wykorzystywane ze względu na zaburzenia 
cenowe. Nie brakowało siły roboczej, lecz było nadzatrudnienie. W niektórych 
krajach owszem były ogromne niedobory, a ąuasi-rynki były centralnie stero
wane przez rządy (co w skrajnych przypadkach mogło przypominać pruskie roz-

Skądinąd trudno się dziwić, że takie koncepcje powstawały na Zachodzie, skoro zda
rzali się rodzimi politycy głoszący, że zniszczenia jakich dokonało centralne planowanie są 
większe niż zniszczenia powstałe w czasie II Wojny Światowej. W wyobraźni Francuza, An
glika czy Czecha takie porównanie miało sens, bowiem materialne zniszczenia wojenne ich 
krajów nie były duże. Ale dla Polaków, Rosjan czy Ukraińców pamiętających morza powojen
nych ruin było to porównanie nie tylko absurdalne, ale bulwersujące, zas' dla nie jednego 
dorosłego Niemca - całkowicie mylące. 

47 Nawiasem mówiąc wpływ krajów przechodzących transformację na procesy decyzyjne 
w EBOR jest raczej niewielki; są one bardziej dostarczycielami informacji niż współdecyden-
tami, jak w BŚ. 
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dzielnictwo z czasów I Wojny Światowej lub wzorowaną na nim stalinowską 
gospodarkę nakazową z najbardziej mroźnego etapu zimnej wojny). 

Może z wyjątkiem Rumunii pod rządami Nicolae Ceau§escu gospodarki 
krajów socjalistycznych późnych lat 80. nie miały praktycznie nic wspólne
go z mechanizmami charakterystycznymi dla gospodarki wojennej (Char-
lesworth, 1955) czy obowiązującymi w Europie Zachodniej w czasie powo
jennej odbudowy48. Dlatego rady i działania opierające się na tych doświad
czeniach podejmowane w pierwszych latach transformacji były nieracjonalne, 
a oczekiwania rezultatów prowadzonej polityki - nierealistyczne. 

Warunki istniejące w początkowym okresie transformacji były również bar
dzo odmienne od warunków panujących w innych współczesnych zdestabili-
zowanych gospodarkach w Ameryce Łacińskiej, Afryce czy Azji, a więc środki 
zaradcze także powinny być odmienne (Edwards, 1992). W wielu przypadkach 
udzielane zalecenia opierały się jednak albo na błędnych założeniach i niezna
jomości rzeczywistości posocjalistycznej (Sachs, 1989), albo na ortodoksyj
nym myśleniu ekonomicznym. 

To ciekawe, że zanim włoski producent samochodów Fiat stworzył model 
z myślą o nowo powstających rynkach, firma zatrudniła zespół inżynierów 
z takich krajów, jak Polska, Turcja i Brazylia, by wzięli udział w projektowaniu 
samochodu najlepiej pasującego do kiepskich warunków drogowych panują
cych w tych krajach. Międzynarodowe organizacje finansowe oraz rządy za
chodnie, prowadząc politykę wobec krajów posocjalistycznej transformacji, nie 
stworzyły takiego zespołu. Gorzej, ludzie z zewnątrz tworzący programy do
stosowawcze nierzadko lekceważyli sugestie miejscowych ekspertów. Zamiast 
próbować lepiej zrozumieć specyficzne warunki gospodarek socjalistycznych 
o zachwianej równowadze, upierali się często w sposób wręcz arogancki, że 
nie ma alternatywy dla proponowanych środków zaradczych i narzucali wła
sne, choć błędne diagnozy i terapie. Czy może dziwić, że tak zaprojektowane 
i ukierunkowane statki natychmiast wchodziły w dryf, zamiast sprawnie i bez
piecznie płynąć po burzliwych wodach historycznej przemiany? 

Największe różnice między Europą Środkowo-Wschodnią a Ameryką Połu
dniową czy Azją Południowo-Wschodnią zaczęły zanikać dopiero po kilku trud
nych latach gruntownych przemian. Zanim tak się stało, czym innym okazało się 
wyzwanie, by zmierzyć się ze wzrostem bezrobocia od zera do 17% w Europie 
Środkowo-Wschodniej niż ze wzrostem bezrobocia z 12 do 17% w mniej rozwi
niętych, choć już rynkowych gospodarkach, takich jak Argentyna. Taka sama 

48 Taką mylącą analogię stosowano również w odniesieniu do zjednoczenia Niemiec (Aker-
lof, Rosę, Yellin i in., 1991). Wkrótce okazało się, że reformy instytucjonalne, które były 
w tym wyjątkowym przypadku wprowadzone w sposób radykalny, nie przyniosły oczekiwa
nych rezultatów. Przyłączenie pięciu landów byłej NRD do RFN było czymś zupełnie innym 
od powojennej odbudowy zachodniej części Niemiec. Nie jest zaskoczeniem, że spadek pro
dukcji w byłych Niemczech Wschodnich był wyższy niż prognozowano, powolna poprawa 
nastąpiła później, a koszty zjednoczenia okazały się znacznie wyższe od planowanych (z od
sunięciem od władzy partii „zjednoczycieli" w 1998 r. włącznie). 
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stopa bezrobocia nie oznacza, że problem jest podobny, a tak wlas'nie część do
radców sądziła, nie przyjmując, że w krajach socjalistycznych jest to zjawisko 
całkowicie nowe, zas' w Ameryce Południowej - choć bolesne, to jednak znane. 

W odpowiedzi na takie zarzuty pada z reguły argument, że zaaplikowana 
polityka zaczęła w końcu przynosić pożądane rezultaty, w tym ożywienie i wzrost 
gospodarczy. Jednak to, co działa dobrze w warunkach zmienionych, nie było 
dobrą polityką w warunkach istniejących dziewięć, sześć albo trzy lata temu. 
Nie było konieczne przechodzenie przez Wielką Depresję, aby dojść do punk
tu, w którym polityka zalecana zbyt wcześnie zaczyna wreszcie dobrze działać. 
Dziś mogłaby ona działać nawet lepiej, gdyby sprawniej zarządzano transfor
macją i gdyby jej koszty nie były tak wysokie. 

Kolejnym błędem polityki gospodarczej było złe zarządzanie sektorem pań
stwowym. Ze względu na sztywność tego sektora wobec relatywnych zmian 
cen można było się spodziewać, że na początku nie będzie pozytywnej reakcji 
podażowej na zbyt szybko i ostro zastosowaną liberalizację, ponieważ jej skala 
i drastyczność wywoływała dalszą destabilizację i przyśpieszoną inflacyjną re
dystrybucję przepływów oraz zasobów. Negatywna reakcja, przejawiająca się 
w dodatkowym spowolnieniu i tak już niemrawej aktywności gospodarczej (za
miast natychmiastowej restrukturyzacji zdolności produkcyjnych i właściwego 
dostosowania po stronie podażowej), kompletnie zaskoczyła decydentów. 
Wobec zaistniałej sekwencji zdarzeń stanęli oni zupełnie bezradni, a niektórzy 
wręcz przerażeni ogromem zaistniałych problemów. To wtedy ortodoksyjni 
polscy liberałowie zaczęli głosić, że należy całkowicie porzucić politykę prze
mysłową49. Próby wcielenia tej idei w życie - bo niestety do tego doszło -
przyniosły opłakane skutki dla sfery realnej gospodarki. 

Pakiet błędów wiązał się z polityką finansową. Dyskryminacyjna restryk-
cyjność podatkowa wobec przedsiębiorstw państwowych, kontynuacja redy
strybucji finansowej między dochodowymi a niedochodowymi firmami przez 
instrumenty monetarne oraz brak rynkowego zarządzania przedsiębiorstwami 
państwowymi - wszystko to prowadziło do zlej alokacji zasobów oraz spadku 
inwestycji i produkcji. Szczególne znaczenie miało opóźnienie komercjalizacji 
przedsiębiorstw państwowych. Na przykład w Polsce została ona wymuszona 
dopiero w 1996 r., a w niektórych innych gospodarkach przechodzących trans
formację w ogóle jeszcze nie miała miejsca. 

Kilka błędów związanych było ze złą sekwencją zastosowanych środków. 
Ponieważ nie da się zrobić wszystkiego jednocześnie, zawsze istnieje problem 
wyboru: co robić najpierw, a co potem. Kwestia kolejności środków transfor
macji może być równie istotna, jak sposób ich wykorzystywania. 

Po pierwsze, najpierw (na początku transformacji) należało przekształcać 
przedsiębiorstwa państwowe w skomercjalizowane spółki, a dopiero potem przy-

Słynna maksyma polskiego ministra przemysłu z 1990 r., że najlepsza polityka to brak 
jakiejkolwiek polityki, zbulwersowała nawet ortodoksyjnych liberałów z Zachodu. 
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stępować do ich prywatyzacji. Korporatyzacja i demonopolizacja, dokonująca 
się wraz z narzuceniem twardych ograniczeń budżetowych przedsiębiorstwom 
państwowym, powinna wymusić restrukturyzację mikroekonomiczną i przyspie
szyć poprawę konkurencyjności. Opóźnienie tych reform doprowadziło do wyż
szego niż niezbędny wzrostu cen i dodatkowej redystrybucji dochodów, jak 
również osłabiło zdolność do rozwoju. Zbyt szybka prywatyzacja może bowiem 
podtrzymać istniejące monopole, jeśli majątek państwowy zostanie sprzedany 
zanim nastąpi demonopolizacja i restrukturyzacja50. Prywatne monopole nie są 
zaś bynajmniej lepsze niż państwowe, a może nawet gorsze. 

Po drugie, regulacja rynku kapitałowego powinna poprzedzać liberalizację 
przepływu kapitału, a system nadzoru bankowego i ubezpieczenia depozytów 
powinny być wprowadzone przed decentralizacją i prywatyzacją banków. Nie
stety, w wielu krajach stała presja na przyspieszenie deregulacji i prywatyzacji 
oraz wykorzystywanie naiwnych oczekiwań ludzi związanych z powstającymi 
rynkami kapitałowymi doprowadziło do poważnych trudności z restrukturyza
cją sektora finansowego. To, co miało wzmocnić skłonność do oszczędzania 
i przyczynić się do tworzenia kapitału, czasami powodowało utratę pieniędzy 
i - co gorsze - zaufania, którego odzyskanie jest dużo trudniejsze niż odzyska
nie pieniędzy. 

Po trzecie, reformy i dostosowania fiskalne powinny być ustawione 
w innej kolejności. Niektóre z przemian (mające przede wszystkim na celu bar
dziej skuteczne opodatkowanie powiększającego się sektora prywatnego oraz 
podniesienie skuteczności ściągania podatków pośrednich, np. VAT) powinny 
zachodzić jeśli nie przed stabilizacją makroekonomiczną, to przynajmniej rów
nocześnie. Tylko wtedy można wyrównać (oczywiście do pewnego stopnia) 
spadek dochodów pochodzących dotychczas głównie z bezpośrednich podat
ków od przedsiębiorstw państwowych51. Tymczasem w Rosji właściwe refor
my fiskalne zostały podjęte pod wpływem silnej presji MFW dopiero w 1998 r. 
wówczas, gdy krach i ogromna redystrybucja zebrały już swoje żniwo. Od pła
cenia podatków uchylał się tam nie tylko sektor prywatny, ale także wielkie 
przedsiębiorstwa państwowe. Brak dyscypliny i kultury podatkowej doprowa
dziły do kryzysu finansowego po tym, jak PKB już spadł o połowę! 

Po czwarte, w niewłaściwej kolejności ustawiono poszczególne kom
ponenty polityki monetarnej, na przykład dostosowania stóp procentowych 
i zarządzanie kursami walutowymi. Próby wprowadzenia realnie dodatniej 
stopy procentowej na samym początku stabilizacji spowodowały kryzysy kre
dytowe (Calvo i Coricelli, 1992), które doprowadziły cały szereg firm do za
łamania płynności finansowej, niespłacania wzajemnego zadłużenia przed-

' Dobrym przykładem niewłaściwej kolejności w tym względzie jest liberalizacja cen 
energii elektrycznej w Czechach, przeprowadzona po prywatyzacji. 

W socjalistycznym systemie gospodarczym nie było żadnych znaczących osobistych 
podatków dochodowych, które zostały wprowadzone dopiero później, już w czasie transfor
macji do gospodarki rynkowej. 
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siębiorstw i rosnących zaległości (tzw. zatorów) płatniczych. W tym samym 
czasie realne stopy procentowe od depozytów bywały ujemne. Takie relacje 
między oprocentowaniem kredytów i depozytów nie hamowały oczekiwań 
inflacyjnych. 

Zarządzanie kursami walutowymi było często niespójne z polityką stóp 
procentowych. W Polsce miało to miejsce w latach 1994-95 i ponownie w la
tach 1997-98. W wyniku działań niezależnego banku centralnego niewłaściwa 
koordynacja stóp procentowych i dostosowań kursów walutowych spowodo
wała wielki napływ krótkoterminowych inwestycji spekulacyjnych. Wtedy 
gwałtownie rosnące rezerwy zagraniczne wzmocniły nacisk inflacyjny, osła
biający rządową politykę antyinflacyjną52. 

Nie było natomiast błędem, jak to czasami sugerowano, że w kilku kra
jach (państwa bałtyckie, Chorwacja, Węgry, Polska i Słowenia), jak również 
(w innych okolicznościach) w Chinach i Wietnamie, próby osiągnięcia stabili
zacji były podejmowane przed prywatyzacją. W odwrotnej kolejności po pro
stu nie można by było tego zrobić, traktując prywatyzację w sposób odpowie
dzialny, a nie jak rozdawnictwo. Twierdzenie, że początkowe załamanie spo
wodowane było opóźnieniem prywatyzacji, które sugeruje, że możliwa była 
inna sekwencja zmian (Sachs, 1993), jest błędne. Prywatyzacja -jakie by nie 
było jej tempo oraz zaangażowanie rządu w szybkie i pełne przeprowadzenie -
jest skomplikowanym procesem, na który potrzeba dużo więcej czasu niż na 
nacjonalizację, zazwyczaj przeprowadzaną jednym aktem prawnym. 

Oczywiście, można było proces prywatyzacji prowadzić szybciej i posu
nąć dalej niż to faktycznie miało miejsce (Frydman, Rapaczyński, Earle i in., 
1992), lecz nie zmieniłoby to jakościowego obrazu sytuacji. W krótkim okresie 
prywatyzacja, polegająca na formalno-prawnym przekazaniu praw własności 
podmiotom prywatnym, może stanowić wybawienie dla poszczególnych firm, 
lecz nie może gwarantować poprawy sytuacji makroekonomicznej, w tym za
gregowanej reakcji podażowej i równowagi finansowej. 

Niezależnie od tego, ile prawdy mieści się w twierdzeniach o przyczynach 
spadku produkcji, nie ma sposobu na to, by w pełni wyjaśnić jego rzeczywiste 
rozmiary wyłącznie tymi czynnikami (Gavrilenkov i Koen, 1994). D.M. Nuti 
słusznie stwierdza, że taki stan rzeczy wcale nie musi towarzyszyć transforma
cji, ani też nie jest skutkiem „ terapii szokowej", którą można było złagodzić 
podejściem bardziej stopniowym, lecz jest całkowicie niekonieczną konsekwen
cją błędnej polityki (...). W bardzo dużym stopniu błędy te są związane z ide-

,2 Przypadek, w którym polityka monetarna banku centralnego, a nie rządowa polityka 
fiskalna, powoduje inflację zamiast jej przeciwdziałać, jest rzeczy wis'cie dziwaczny. Dopiero 
w maju 1998 r. NBP przyznał pos'rednio, że jego wcześniejsza polityka była błędna. Mimo że 
tempo inflacji nie spadało, tym razem NBP (a s'ciśle mówiąc nowo utworzona Rada Polityki 
Pieniężnej) słusznie zdecydował, że należy obniżyć stopy procentowe, aby przeciwdziałać 
dalszemu wzrostowi proinflacyjnych rezerw zagranicznych. Wczes'niejsza krytyka błędnej 
polityki monetarnej była lekceważona i przedstawiana jako zamach na suwerenność Banku 
(PlanEcon, 1998b). 
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ologicznym tabu, a mianowicie obsesją na punkcie powszechnej bezpłatnej pry
watyzacji oraz natychmiastowego wprowadzenia wolnego handlu, jak również 
uprzedzeniem wobec sektora państwowego i jakichkolwiek prób jego uspraw
nienia i reorganizacji (Nuti, 1992b). 

4.3. Fałszywe diagnozy i prognozy 

Na tle tej analizy łatwiej zrozumieć, dlaczego największym jak dotąd 
niepowodzeniem procesu transformacji jest brak silnej, pozytywnej reakcji po-
dażowej i mizerny wzrost gospodarczy. Wbrew nadziejom, wyobrażeniom, ocze
kiwaniom i obietnicom, fundamentalne przemiany gospodarcze i polityczne 
w skali 25 państw nie przyniosły rozwoju gospodarczego i poprawy poziomu 
życia. Pozostaje twardym faktem, że posocjalistyczna recesja była naprawdę 
bardzo głęboka. Może więc zdumiewać, że wciąż wielu ludzi faktu tego nie 
dostrzega i, zniekształcając rzeczywistość, łagodzi faktyczne rozmiary spadku 
produkcji (Winiecki, 1991) lub na inne sposoby minimalizuje faktyczny zasięg 
opłakanych skutków złego gospodarowania i błędnej polityki. Zakłopotanie oraz 
pomieszanie różnych procesów, takich jak efekt usunięcia niedoborów, likwi
dacja ujemnej wartości dodanej i niezarejestrowanej działalności gospodarczej, 
prowadzą czasem do prawdziwie dziwacznych opinii. Próbuje się wykorzystać 
zawiłości procesu przemian i ludzką niewiedzę przekonując, że załamanie było 
lepsze niż wzrost, spadek realnych płac korzystniejszy dla ludzi niż podwyżki, 
wyższe ceny lepiej kształtujące konsumpcję niż niższe itd. 

Na przykład prof. J. Winiecki powtarza swoje wcześniejsze nieprawdziwe 
opinie na temat poprawy poziomu życia i ogólnej sytuacji gospodarczej mimo 
Wielkiej Depresji, uzasadniając to doprawdy w oryginalny sposób. Pisze bo
wiem tak: Estończyk, który kupił paczkę zachodnich (i dlatego niezawodnych) 
prezerwatyw za jednego dolara w 1991 r. wydal 3% swojego miesięcznego do
chodu. Obecnie [po spadku PKB o 1/3 - dop. G. K.] wydaje mniej niż 0,5%, 
a więc względna cena tego wysokojakościowego towaru zagranicznego gwał
townie spadła - oto wzrost jego poziomu życia53. 

Oczywiście, J. Winiecki ma rację - teraz płaci się relatywnie mniej, ale 
pod jednym warunkiem, że mianowicie wyrażamy dochód i ceny w ... dolarach 
amerykańskich, jak to zwykli czynić turyści. Jeśli jednak wyrazić je - jak miej
scowi obywatele - w lokalnej walucie, Estończyk w cenach realnych zapłaci -
nie tylko za prezerwatywę - znacznie więcej. 

Równie bałamutną próbą relatywizowania skali spadku produkcji jest kre
owanie mitu niezarejestrowanej działalności gospodarczej. Im bardziej drobna 
prywatna działalność gospodarcza była tłumiona w systemie socjalistycznym, 

5 Cytowane w: „Now you see it, now you don't" (Economist, 1997f). 



tym bardziej rozkwitła zaraz po rozpoczęciu transformacji. Z tego powodu zna
czenie szarej strefy było stosunkowo duże na Litwie czy w Rumunii, a mniejsze 
na Węgrzech, w Chorwacji i zwłaszcza w Polsce, gdzie już w 1988 r. aż 1/5 
PKB powstawało w sektorze prywatnym. Z czasem, dzięki absorbcji i cywilizo
waniu szarej strefy, względne znaczenie tej części gospodarki malało szybciej 
w krajach bardziej zaawansowanych w transformacji, ze zdrowszymi instytu
cjami i lepszą regulacją. Mimo różnego tempa wczesnej ekspansji i późniejsze
go skurczenia się szarej strefy obecny jej zakres jest mniejszy niż był. 

Niezarejestrowanej działalności gospodarczej z definicji nie da się precy
zyjnie zmierzyć (Kaufmann i Kaliberda, 1995). Możliwe są jedynie przybliżo
ne szacunki, więc lepiej zachowywać umiar w ocenach niż przesadzać, jak to 
się zdarza (Economist, 1997f)54. Poza tym, jeżeli nierejestrowana częs'ć PKB 
miałaby być tak wielka, żeby służyć jako argument minimalizujący skalę rece
sji, to powinna być uwzględniana po obu stronach rachunku, a więc również 
w podstawie, względem której mierzone jest późniejsze załamanie i wzrost go
spodarczy. Innymi słowy, jeżeli szara strefa zwiększa faktyczną wielkos'ć PKB, 
to niekoniecznie przyspiesza jego wzrost. Transformację należy bowiem po
strzegać również jako stopniowy proces instytucjonalizacji nieformalnej dzia
łalności gospodarczej. 

Wracając do szacunku szarej strefy, Kaufmann (1997a) ocenia, że w 1994 r. 
jej udział w PKB wahał się od 10% w Uzbekistanie i 15% w Polsce, do aż 40% 
w Rosji i 64% w Gruzji. Średnia (nie ważona) utrzymuje się więc na poziomie 
ok. 30% PKB. W całym „regionie", po wzroście na początku transformacji, 
udział szarej strefy w ostatnim czasie spada - może z wyjątkiem gospodarek 
bardziej zdezintegrowanych niż zderegulowanych, jak rosyjska55 i ukraińska 
oraz z wyjątkiem krajów zaangażowanych w konflikty lokalne (Albania, Azer
bejdżan, Bośnia-Hercegowina i Tadżykistan). 

' Szacuje się, że w niektórych krajach o mniej rozwiniętych gospodarkach rynkowych 
wkład szarej strefy wynosi od 15 do 50% PKB. W zaawansowanych gospodarkach rynko
wych zakres szarej strefy ocenia się na ok. 15% w krajach Unii Europejskiej i poniżej 10% 
w USA. Jak jest w krajach posocjalistycznych, można jedynie zgadywać. Pierwszy zastępca 
dyrektora rosyjskiej policji podatkowej, Wąsy li Wólko wski powiedział „Niezawisimoj Ga-
zietie", że 1/3 rosyjskich przedsiębiorstw nie płaci żadnych podatków, a dalsze 50% płaci 
okazjonalnie. Wołkowski stwierdził, że w najbliższych kilku latach władze mają zamiar dra
stycznie zmniejszyć szarą strefę do poziomu, który przestanie zagrażać bezpieczeństwu ro
syjskiej gospodarki (podkr. G. K.). Stwierdził też, że szara strefa stanowiła 45% rosyjskie
go PKB w 1996 r. Cyt. za: Russia, IMF agrees on 1998 economic program, „Morning Post", 
MFW, 1998. 

55 W Rosji dane te - w celu uniknięcia płacenia podatków przez niektóre przedsiębiorstwa 
- były dodatkowo fałszowane przez skorumpowanych statystyków. Ale jako że nie ma tego 
złego, co by na dobre nie wyszło, uważa się, że: w pewnym sensie, ten skandal to dobra nowi
na. Rzecz w tym, że oskarża się urzędników państwowych o branie pieniędzy za niedoszacowa
nie produkcji rosyjskich przedsiębiorstw, a zatem pomoc w zmniejszeniu obciążeń podatko
wych tych przedsiębiorstw. Wynika z tego, że gospodarka Rosji jest w lepszym stanie, niż na to 
wskazują statystyki rządowe. Na przykład MFW nieoficjalnie ocenia, że PKB Rosji jest ok 
20% większy od urzędowych szacunków (New York Times, 1998). 
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Z innych powodów szara strefa zmniejsza się w zaburzonej gospodarce 
Kuby. W kraju tym szybko rozwijająca się równoległa działalność gospodarcza 
jest skutkiem ubocznym syndromu shortageflation. Jednoczesne próby wpro
wadzenia bardzo ograniczonej liberalizacji, w ramach skromnych reform podję
tych ostatnio przez rząd F. Castro, pozwalają również na pewien rozwój szarej 
strefy bez rządowego monitoringu, rejestracji i - naturalnie - bez podatków. 
Podobne zjawisko miało miejsce w kilku krajach wschodnioeuropejskich w la
tach 80. Kuba powtórzy zapewne dobrze znaną sekwencję zdarzeń: liberalizacja 
(z rosnącym udziałem gospodarki równoległej), po której nastąpi spadek udzia
łu niezarejestrowanej działalności ze względu na stopniową instytucjonalizację. 

W zreformowanych gospodarkach socjalistycznych Chin i Indochin (Kam
bodża, Laos i Wietnam) gospodarka równoległa rozwinęła się w ostatnich latach 
szybciej niż całkowita produkcja. Stało się tak ze względu na daleko posuniętą 
liberalizację oraz słabość administracji skarbowej. Uważa się, że szara strefa 
w Chinach wynosi około 20% PKB, chociaż niektóre szacunki - raczej niereali
styczne - mówią aż o 50%. Na przykład Jim Walker, ekonomista z Credit Lyonais, 
ocenia, że podziemna gospodarka osiąga 20-30% PKB w Południowej Korei 
i Malezji oraz 30-50% w Chinach, Indonezji i Tajlandii56. 

Nawiasem mówiąc, określanie tego typu działalności mianem „gospodar
ki podziemnej" jest o tyle zabawne, że jej aktywność rozwija się nie tylko „na 
ziemi" (dokładnie: na ulicach), ale także jest ona w pełni legalna, a jedynie nie 
uwzględniana w oficjalnych statystykach i umykająca opodatkowaniu57. 

W socjalizmie żałosną manierą, często krytykowaną w momentach prze
łomów politycznych, byl tzw. urzędowy optymizm. Ciekawe, że tego rodzaju 
oceny rzeczywistości w pierwszych latach posocjalistycznych posunęły się jesz
cze dalej niż uprzednio, co wydawało się zupełnie nieprawdopodobne. Gdyby 
ten nowy „urzędowy optymizm" miał rzeczywiście oparcie w faktach, produk
cja powinna być obecnie przynajmniej o połowę większa, niż faktycznie jest. 
Niestety, z roku na rok rzeczywistość okazywała się gorsza niż przewidywano. 
Dość powiedzieć, że do 1998 r. nie zdarzyło się ani razu, by jakakolwiek więk
sza organizacja międzynarodowa czy poważny zespół ekspertów potrafił prze
widzieć rzeczywistą skalę spadku. Zawsze też byli skłonni przeceniać skalę 
wzrostu, gdy rzeczywiście zdarzył się już w jakimś regionie. 

1 Cytowane za: Asia goes on the dole, „The Economist", 25. 04. 1998. 
Jest to kolejna kwestia definicyjna. Jeśli pojęcie „szarej strefy" czy „gospodarki rów

noległej" miałoby również obejmować przestępczość zorganizowaną, to wyższe szacunki 
jej udziału w faktycznym PKB byłyby właściwe, a pojęcie „podziemna" byłoby rzeczywi
ście w dużym stopniu uzasadnione. Niemniej jednak, nie ma powodu ujmować w tych sza
cunkach rynkowej wartości działalności kryminalnej - handlu narkotykami, nielegalnego 
hazardu, prostytucji, kidnappingu, wymuszeń, zabójstw na zlecenie itp. Pojęcie „szarej stre
fy" odnosi się do czegoś, co faktycznie przyczynia się do powiększenia bogactwa narodo
wego, czego raczej nie można powiedzieć o przestępczości zorganizowanej, chyba że ktoś 
chciałby nielegalny obrót amfetaminą uznać za składnik PKB i w ten sposób pomniejszyć 
transformacyjną recesję. 



Jeśli na przykład MFW w „Prognozach Gospodarki Światowej" (World 
Economic Outlook) wydanych wiosną 1991 r. przewidywał tempo wzrostu PKB 
w Europie Środkowo-Wschodniej na minus 1,5% w 1991 r. i plus 2,8% w 1992 r., 
to już w „Prognozach" opublikowanych jesienią 1992 r. dynamikę tę szaco
wano na (odpowiednio) minus 13,7 i minus 9,2%. Zatem, zamiast wcześniej 
optymistycznie prognozowanego skumulowanego wzrostu wynoszącego 1,3% 
w ciągu dwóch lat nastąpiła radykalna zmiana optymistycznych przewidywań 
na prognozę załamania produkcji rzędu 22%. Mimo wcześniejszego ogromne
go błędu w obliczeniach i faktycznego załamania wynoszącego w 1991 r. mi
nus 11,0% (po nadmiarze optymizmu, popadnięto w nadmierny pesymizm, co 
razem miało się układać w ekspercką znajomość reakcji gospodarki) na rok 
1993 znowu przewidywano wzrost o 2,4% (MFW, 1991 i 1992). Faktycznie 
w pierwszym roku wzrostu w Europie Środkowo-Wschodniej PKB zwiększył 
się jedynie o skromne 0,4%, a więc w granicach błędu statystycznego. 

Lecz nie tylko prognozy się zmieniają, co poniekąd wydaje się naturalne, 
ale również raporty dotyczące przeszłych zdarzeń. Można powiedzieć, że 
w okresie transformacji trudno jest przewidywać p r z y s z ł o ś ć , ale dlaczego 
opisywanie p r z e s z ł o ś c i nastręcza problemy? Odpowiedź jest niestety 
z ducha poprzedniej epoki: z pobudek politycznych czasami dane zmienia się 
znacząco ex post, aby ogólny obraz prezentował się ładniej i stwarzał wrażenie, 
że sytuacja nie była aż tak zła, jak rzeczywiście była. 

Kilka prób zmniejszenia faktycznej wielkości spadku produkcji i poziomu 
życia, jaki nastąpił we wczesnej fazie transformacji podjęto w Polsce (Balcero
wicz, 1992; Gomułka, 1996). Szczególnym przykładem tego rodzaju działań 
jest wyliczenie, które obniżyło spadek PKB z minus 11,6% w 1990 r. i minus 
7,0% w 1991 r. (EBRD, 1997b), tzn. z minus 17,8% w latach 1990-91, do bar
dziej „słusznego" wymiaru minus 7,0% w czasie całego okresu załamania trans
formacyjnego (Czyżewski, Orłowski i Zienkowski, 1996). W ten sposób na
stępstwa katastrofalnego roku 1990 - roku, w którym nastąpił szok bez żadnej 
terapii - spróbowano w cudowny sposób wymazać ze statystyki. 

Przede wszystkim autorzy tego studium twierdzą, że poziom PKB w 1989 r. 
został zawyżony ze względu na wysoką inflację (roczna stopa inflacji wynosiła 
ich zdaniem 549%, choć w oficjalnych Rocznikach Statystycznych GUS -
351,1%) oraz na to, że (zgodnie z konwencjami dotyczącymi obliczania docho
du narodowego obowiązującymi w owym czasie) wzrost wartości majątku trak
towano jako dochód. Zaproponowano również oryginalną metodologię ocenia
nia wag poszczególnych czynników, które przyczyniły się do zmian w produk
cji przemysłowej brutto w Polsce w latach 1989-91. Wzięto pod uwagę siedem 
takich oto czynników: efekt RWPG; inne zmiany w eksporcie; efekt importu; 
krajowe następstwa efektu RWPG (oszacowane za pomocą tabeli nakładów 
i efektów z 1990 r., na podstawie danych GUS dla 32 działów gospodarki); 
krajowe następstwa innych efektów eksportowych netto oraz efekt stabilizacji 
(w obu przypadkach za pomocą analizy nakładów i efektów). 
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Niewyjaśnioną resztę zdefiniowano jako siódmy czynnik nazwany „efek
tem strukturalnym", choć strukturalne zmiany ilościowe zostały ujęte w po
przednich punktach. Ten „efekt strukturalny" miał akurat w 1990 r. silniejsze 
ujemne znaczenie niż stabilizacja, która przyczyniła się w sposób dodatni do 
zmiany produkcji przemysłowej w 1991 r. W istocie, niektóre z tych argumen
tów nie mają wiele sensu, inne są mocno przesadzone. W każdym razie choć 
trójka autorów pracuje pod auspicjami GUS i PAN - Główny Urząd Statystycz
ny nie zweryfikował danych oficjalnych, które dla lat 1990 i 1991 wynoszą 
11,6% oraz 7% spadku PKB. 

Innym razem (Berg i Sachs, 1992) próbuje się dowodzić, że realne spoży
cie w 1990 r. spadło jedynie o około 4%. Czy to możliwe? - zapyta każdy uczeń 
liceum ekonomicznego, wiedzący że przeciętne realne wynagrodzenie spadło 
w tym czasie o blisko 33%? Masz rację uczniu. To niemożliwe. Na skutek usu
nięcia niedoborów realny spadek spożycia z dochodów osobistych był oczywi
ście mniejszy niż oficjalnie rejestrowany spadek plac realnych, a wyniósł ok. 
15%. Jest to czterokrotnie więcej niż sugerują dwaj autorzy, broniąc tej polityki 
transformacji, którą skutecznie zalecili przedtem polskiemu rządowi mówiąc, 
że załamanie będzie krótkie, ożywienie wczesne, wzrost szybki i dynamiczny, 
a bolesność społeczna niewielka. Tymczasem załamanie trwało dwa lub trzy 
razy dłużej niż oczekiwano, spadek produkcji był większy niż w najczarniej
szych scenariuszach, ożywienie - gdy ostatecznie do niego doszło - raczej mi
zerne, a bolesność zabiegów ogromna i częściowo zbędna. 

Gdy nierealistyczne scenariusze nie spełniły się i wyszło na to, że decyden
ci oraz ich doradcy nie potrafią zapewnić lepszej przyszłości, sięgnięto po stare 
wzory i zaczęto ... pogarszać przeszłość, obarczając winą za własne błędy, a to 
poprzedni ustrój, a to niesprzyjające i nieprzewidywalne okoliczności, a to 
wadliwe metody liczenia. Kiedy zaś już decydowano się na samokrytyczne sło
wa pod adresem uprawianej polityki, to nie za to, że była za radykalna w posu
nięciach szokowych, ale za to, że była zbyt ... umiarkowana. 

Przewidywać efekty polityki prowadzonej w chwiejnych i niestabilnych 
warunkach nie jest łatwo, ale przecież były wtedy głosy właściwie interpretują
ce istniejącą sytuację i przewidujące żałosne skutki uprawianej polityki (Nuti, 
1990; Laski, 1990; Poznański, 1993). 

To jasne, że między planami rządu a oczekiwaniami społeczeństwa, mię
dzy naciskiem organizacji międzynarodowych a zdolnością danego kraju do 
tolerowania twardych programów dostosowawczych, między prawdą a kłam
stwem w publicznych debatach, między dobrymi a złymi intencjami w poli
tycznej przepychance - rozgrywa się zawsze pewna gra psychologiczna. Nie 
tylko w gospodarkach transformacji. Różnie toczą się te gry i różnie kończą, 
zależnie od rozkładu argumentów, sił i determinacji. Naprawdę źle jest wte
dy, gdy władze i elity rządzące nie chcą poznać prawdy o następstwach swo
jej polityki, jeśli prawda ta może być niewygodna. Styl ten nie odszedł nie
stety do historii wraz z socjalizmem ... 
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Mimo lekcji, jaką można było wyciągnąć z polskich doświadczeń lat 
1990-92, kiedy to zła polityka maskowana była hałaśliwą rządową propagan
dą rzekomego sukcesu - Bułgarzy dali się zwieść podobnym trikom w 1997 r. 
Gdy powinno być już oczywiste, że polityka taka prowadzi do głębokiego 
załamania, program oszczędnościowy założył „tylko" czteroprocentowy spa
dek PKB. W rzeczywistości załamanie było dwa razy większe. 

Również wpływowe organizacje międzynarodowe mają wyraźną skłonność 
do głoszenia nadmiernie optymistycznych prognoz rezultatów programów wspie
ranych przez instytucje Bretton Woods. Rozumowanie wydaje się być proste: im 
bardziej obiecująco mają się prezentować przyszłe owoce, tym bardziej powin
no się obecnie zacisnąć pasa, bo to jest w ostatecznym rachunku kamień filozo
ficzny tych terapii pomocowych. Kiedy okazało się, że owoce przychodzą póź
niej, że nie stają się udziałem wszystkich, że są mniej dorodne niż obiecywano, 
a obok wyrosło sporo gorzkiego piołunu - pas był już mocno zaciśnięty. Cieka
we, że w establishmencie istniała wtedy jakaś psychologiczna, niemal religijna 
potrzeba wiary we wszystkie te optymistyczne założenia i prognozy. Z wiarą 
dyskutować trudno, obojętne czy jest to wiara religijna, czy wiara w to, że „za 
pół roku będzie dużo lepiej". Czasem trzeba wielu łat by wiarę porzucić, gdyż 
przykrość trzeźwienia zabiera z zasady więcej czasu niż przyjemność upajania. 

Obecnie, na przedprożu dziesiątego roku transformacji kwestia rozziewu 
między diagnozami i prognozami a rzeczywistością nie jest już oczywiście wiel
kim problemem; sytuacja w dużej mierze znalazła się pod kontrolą, a oczeki
wania stały się bardziej realistyczne. Mimo to, różnice między prognozami 
i faktycznymi wynikami są nadal większe w krajach przechodzących transfor
mację niż w gospodarkach rozwiniętych. Na przykład, wiosną 1997 r. „Transi
tion Report Update" opublikowany przez EBOR przewidywał na tamten rok 
średnio trzyprocentowe tempo wzrostu PKB we wszystkich 25 krajach korzy
stających z usług Banku (3,9% wzrostu w Europie Środkowo-Wschodniej i 1,4% 
wzrostu w WNP; EBOR, 1997a). Jednak już pól roku później skorygowano tę 
prognozę więcej niż o połowę w dół - do 1,7% wzrostu (w tym o 3,1% w Euro
pie Środkowo-Wschodniej i skromnie - 0,8% w WNP; EBOR, 1997b). 

Próby manipulowania faktami są tym dziwniejsze, że depresja posocjali
styczna jest w istocie największą depresją w historii Europy lat pokoju i nie da 
się jej porównać z żadną klęską żywiołową. W ciągu siedmiu lat transformacji 
cały „region" stracił niemal 1/3 PKB i w żadnym razie nie będzie w stanie tego 
odzyskać w ciągu następnych siedmiu lat. Co to oznacza? Otóż w najbardziej 
jaskrawym przypadku, jaki zdarzył się w II połowie XX w. w świecie niesocja-
listycznym, PKB Czadu (uznawanego za najbiedniejszy kraj na Ziemi) skur
czył się w latach 1961-1990, a więc przez 30 lat o około 50%. Przezasobnej 
Rosji zaaplikowano taką degrengoladę przy pomocy polityki szoku - w siedem 
lat; jej PKB spadł o połowę w latach 1990-96. Oczywiście, spadek z drzewa 
(Rosja) jest bardziej odczuwalny niż z krawężnika, ale mimo to owo porówna
nie daje do myślenia. Więcej szczegółów na ten temat zawiera tabela 13. 
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tzw. terapia szokowa była dobra. Przywoływane najczęściej na dowód osią
gnięcia Polski wynikają głównie ze stosunkowo szybkiego przejścia od polityki 
szoku do polityki terapii po szoku. Innymi słowy, polski sukces został osiągnię
ty nie dzięki, lecz m i m o terapii szokowej. 

To samo można powiedzieć o tzw. twórczej destrukcji. To, co ponad pół 
wieku temu Joseph Schumpeter określił w ten sposób, zostało opacznie odnie
sione do wczesnej fazy transformacji (Gomułka, 1991). Schumpeter mówił 
jednak o idei wzrostu gospodarczego, napędzanego stałą skłonnością do aku-
mulowania i inwestowania. Nowe możliwości rozwojowe miały jego zdaniem 
powstawać na fundamencie postępu technicznego, wynikającego z silnej "kon
kurencji, a nie spadać z nieba, jak w ortodoksyjnym modelu neoklasycznym 
(Cassidy, 1997). Schumpeterowska „twórcza destrukcja" wymagała inwestycji 
i innowacji, nie zaś niszczenia. W pracach apologetów tej metody w okresie 
transformacji wiele mówiło się natomiast o niszczeniu, a bardzo niewiele o in
westowaniu i innowacjach, które po prostu same miały przyjść. Okres ten przy
niósł więc społeczeństwom i gospodarkom bardzo wiele szoków i dużo destruk
cji, a zamiast trwałego wzrostu - długotrwałą slumpflation. 

Pojęcie „twórczej destrukcji" miałoby sens jedynie w odniesieniu do ukła
du instytucjonalnego i tylko w przypadku jego stopniowej, a nie szokowej 
przebudowy. Dopóki nie ma ciągłości między instytucjami starego i nowego 
systemu, należy dokładać wszelkich starań, aby stworzyć takie instytucje, które 
wspierałyby nowy oraz demontowały stary system. Jeśli takiego demontażu 
można faktycznie dokonać w drodze destrukcji, to powinna ona być zaplano
wana, a nie chaotyczna. Ale destrukcja realnej sfery gospodarki, bez względu 
na jej ideologiczne uzasadnienie, musi prowadzić bezpośrednio do spadku 
dochodu narodowego. Taki efekt nie może nikogo zaskakiwać. 

Żeby terapię szokową wprowadzać w życie, potrzebna była współpraca 
autorów z potencjalnymi beneficjentami. Gdyby pewne grupy interesów nie 
poparły tej polityki przenoszącej ogromny majątek z rąk do rąk, gdyby ta 
zawodna i ostatecznie szkodliwa polityka nie znalazła dla siebie żyznej gleby 
do eksperymentowania - trwałaby krócej, a załamanie nie byłoby tak głębo
kie. W efekcie tej polityczno-biznesowej symbiozy udziałem wielu krajów 
stał się koszmar życia w ustroju hybrydowym: nie-planu i nie-rynku58. 

Tę próżnię widać bardzo dobrze na Ukrainie, gdzie spadek produkcji trwa 
już osiem kolejnych lat i gdzie dopiero w połowie 1997 r. ukraiński, często 
oporny parlament (...) przyjął projekt kodeksu cywilnego (...), który zdaniem 

' Mówiło się, że Rosja posiada afrykańską gospodarkę na poziomie minimum egzy
stencji, pakistańską korupcję, brazylijski chwiejny parlament, włoską mafię, kanadyjskie 
rozmnażanie się przez podział - i swoją własną partię komunistyczną (Economist, 1997c). 
W dodatku do własnego dziedzictwa przeszłos'ci Rosjanie: przyjęli wszystko, co najgorsze 
w innych krajach postkomunistycznych: bułgarską stabilizację, rumuńską politykę fiskalną, 
polską politykę monetarną, czeską prywatyzację, słowacką restrukturyzację, węgierską obsłu
gę zadłużenia, jugosłowiańskie stosunki między republikami oraz albański nadzór bankowy 
(Nuti, 1997b).' 

112 



reformatorów stworzy podstawę prawną dla raczkującej gospodarki rynkowej. 
(...) Zachodni prawnicy stwierdzili, Że ów kodeks cywilny jest znaczącym kro
kiem w wysiłkach Ukrainy zmierzających do zastąpienia jej nieudolnych regu
lacji prawnych, pochodzących z epoki radzieckiej, systemem prawnym zachod
niego typu, dostosowanym do gospodarki kapitalistycznej (Freeland, 1997a). 

Zauważmy, że mowa tu nie o drobnych opóźnieniach legislacyjnych, ale 
o spóźnionym początku całego szeregu koniecznych zmian instytucjonalnych 
i długiego procesu uczenia się nowych zachowań rynkowych. Skoro zaś 
wprowadzenie kodeksu cywilnego okazało się tak trudnym przedsięwzięciem, 
na jakie opory może natrafić i ile czasu potrwać wcielanie w życie polityki 
rozwojowej w ramach nowego ładu instytucjonalnego? 

Z hybrydą tą mieliśmy do czynienia w tych krajach, które przyjęły rady
kalne podejście do demontażu starego układu instytucjonalnego. W ślad za 
destrukcją starych instytucji nie powstawały we właściwym czasie instytucje 
nowe, choć animatorzy tej strategii sądzili, że nie tylko za pół roku wszyscy 
odczują poprawę, ale także równie szybko i spontanicznie „same z siebie" wy
łonią się nowe instytucje rynkowe i trwałe związki między nimi. 

Mocne powiązanie nadziei na ożywienie, a następnie na solidny wzrost 
z wiarą, że szybko powstaną nowe instytucje nie był przypadkowy; wynikał 
bowiem z założenia, że między tymi dwoma procesami istnieje sprzężenie 
zwrotne. I ono istnieje, tylko nie ma charakteru - j a k zakładano - dodatnie
go, lecz ujemny. Próżnia ustrojowa powiększała bowiem załamanie, a trwa
jące załamanie powiększało chaos i bezwład systemowo-instytucjonalny, łącz
nie czyniąc stan gospodarki nieplanowanej i nierynkowej coraz trudniejszym 
do zniesienia. Stary system alokacji, ze wszystkimi swoimi brakami, legł 
w gruzach, a nowy jeszcze nie działał. To właśnie Blanchard (1997) nazwał 
„dezorganizacją". 

Czy to z zapatrzenia w ortodoksję, czy z naiwności, czy z aroganckiej 
głuchoty na głosy krytyczne zerwano ciągłość rozwoju gospodarczego i ewolu
cji instytucjonalnej z wielkimi szkodami dla gospodarki i społecznej świado
mości rynkowej. Z braku właściwych instytucji o wydarzeniach gospodarczych 
decydowała zbyt często „zła strona" rynku, powodując destrukcję w świado
mości. Najlepszym (sic!) przykładem jest tutaj znowu Rosja. 

Niesprawność i brak dyscypliny rządu oraz administracji państwowej, spo
tęgowana przez wszechogarniającą korupcję, niekompetencję i brak doświad
czenia, przyczyniły się do dłuższego i głębszego kryzysu gospodarczego, niżby 
tego wymagało dostosowanie do jakichkolwiek przemian w strukturze własno
ści. Zdecydowanie i zdolność firm do prowadzenia uczciwych interesów zostały 
podważone. Najprostszym sposobem na przetrwanie w „nowej Rosji" było okła
mywanie władz skarbowych, opłacanie gangów zajmujących się ochroną, prze
kupywanie lokalnych urzędników, handel wymienny zapasami i płacenie pra
cownikom z opóźnieniem (jeśli w ogóle). System nie tylko pozwalał na to wszyst
ko; on tego wymagał, jeżeli firmy miały przetrwać (Cottrell, 1997). 
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Po bankructwie „terapii szokowej" i „twórczej destrukcji" aktywny udział 
polityki w tworzeniu nowego ładu instytucjonalnego mógł skrócić okres transfor
macyjnej recesji i przyspieszyć początek ożywienia59. Proces przestawiania go
spodarki z powrotem na drogę wzrostu mógł być skrócony przy pomocy odpo
wiednich instrumentów politycznych, a szczególnie przez właściwą politykę struk
turalną, przemysłową i rolną. Często stosowane podejs'cie typu „bądź liberalny, 
ale twardy" i „poczekamy, zobaczymy", przyczyniło się do przedłużenia recesji 
i osłabienia reakcji podażowej. Są kraje (np. Albania, Bułgaria, Łotwa i Rumu
nia), w których recesja wystąpiła ponownie. W innych z kolei (np. w Czechach) 
po pewnym okresie rozwoju tempo wzrostu bardzo wyraźnie spadło. 

W niektórych gospodarkach posocjalistycznych po rozczarowaniach zwią
zanych z niepowodzeniami pierwszej fazy transformacji (na przykład na Węgrzech, 
na Litwie, w Czechach, także w Polsce) zastosowano więc nową politykę. Inte
raktywna polityka gospodarcza, zmierzająca do stopniowych zmian i społeczne
go zaangażowania w przebieg tego procesu, odmieniła polską gospodarkę (Hau
sner, 1997). Jeśli w pierwszej fazie posocjalistycznej transformacji gospodarka 
kurczyła się, to w latach 1994-97 przeżywała gwałtowny rozwój. Próżnia ustro
jowa spowodowana błędnym zarządzaniem wczesną fazą transformacji została 
wypełniona przez funkcjonalną politykę twórczej konstrukcji i stopniowej terapii. 

Dopóki przemiany polegają jedynie na liberalizacji, a prawa własności pozo
stają zasadniczo nie zmienione, transformacja nie zachodzi; można mówić co naj
wyżej o reformach. W ustroju socjalistycznym miała już miejsce pewna deregula-
cja i decentralizacja, a w krajach takich jak Chiny czy Wietnam następują obecnie 
zmiany nawet bardziej fundamentalne. Jednak państwo pozostaje nadal głównym 
właścicielem majątku i mistrzem w grze gospodarczej. Transformacja prowadząca 
do w pełni rozwiniętego rynku (tzn. do restauracji kapitalizmu) oznacza przekaza
nie praw własności w ręce podmiotów prywatnych. Nie jest zaskoczeniem, że naj
większa denacjonalizacja w dziejach ludzkości pociąga za sobą wiele wyzwań 
i rozmaitych, twórczych posunięć politycznych oraz osiągnięć i rozczarowań (Fryd
man i Rapaczyński, 1991; Lavigne, 1995; Uvalic i Vaugh-Whitehead, 1997). 

Dość powszechnie sądzi się, że dla osiągnięcia trwałego wzrostu koniecz
na, a zarazem wystarczająca, jest prywatyzacja majątku państwowego - im 
większa i szybsza, tym lepiej. Zgodnie z tym rozumowaniem prywatyzacja wraz 
z ogólną liberalizacją i narzuceniem twardych ograniczeń budżetowych, po
winna umożliwić szybkie ożywienie oraz stały, szybki wzrost (World Bank, 
1996). Taki scenariusz dotychczas się nie spełnił, gdyż nawet kraje o najwięk
szych osiągnięciach w transformacji nie wstąpiły jeszcze na drogę trwałego 
wzrostu. Lecz nie wystarczy jedynie porównanie postępu (lub jego braku) pry
watyzacji z szybkością wzrostu (lub załamania). Polska, choć w inny sposób, 
zdołała sprywatyzować mniej więcej taką samą część majątku państwowego co 
Czechy, lecz przeżywa znacznie większy wzrost. W 1998 r. kraje te doszły do 

Popov (1998a) twierdzi, że ze względu na zaburzenia strukturalne recesja była nie
uchronna w każdym kraju transformacji, w którym PKB wynosił ponad 3 tys. dolarów p/c. 
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119% (Polska) i 99% (Czechy) poziomu PKB sprzed okresu transformacji. Tem
po wzrostu jest więc wyższe w kraju z wolniejszą denacjonalizacją, tj. w Pol
sce. Jest to dobry, choć nie jedyny przykład, że o wzroście nie decyduje tempo 
prywatyzacji, lecz polityka konkurencji i rynkowe z a r z ą d z a n i e zarów
no majątkiem już sprywatyzowanym, jak czekającym na prywatyzację. 

Sytuacja w gospodarkach transformacji jest pod tym względem dość szcze
gólna. Prywatyzacja dokonywana w gospodarce tradycyjnie kapitalistycznej różni 
się całkowicie od sprzedawania majątku państwowego w krajach posocjalistycz
nych. Jej bezpośredni wpływ na alokację, efektywność oraz - w konsekwencji -
wzrost, są również inne. Węgierski i argentyński Telekom są podobne w sensie 
pełnionych usług, charakteru majątku, stosowanych technologii czy nawet spo
sobu zarządzania. Ale podobieństwa techniki i sprzętu nie są tożsame z podo
bieństwami społecznych i politycznych aspektów prywatyzacji firm. 

W krajach mniej rozwiniętych, ale rynkowych, przechodzących masową 
prywatyzację i dostosowania strukturalne w latach 90. istniała nie tylko pewna 
struktura organizacyjna ułatwiająca denacjonalizację majątku (np. giełdy pa
pierów wartościowych czy banki inwestycyjne), lecz przede wszystkim działał 
kapitał poszukujący korzystnych możliwości inwestycyjnych. Kraje przecho
dzące transformację nie miały kapitału zdolnego sfinansować powszechną pry
watyzację. Brak takiego „drobiazgu" jak kapitał w chwili podejmowania dzie
ła budowy kapitalizmu nie wpływał jednak na weryfikację prywatyzacyjnych 
nadziei, a co ważniejsze - planów. Wytrwale podtrzymywano społeczne iluzje, 
posługując się kilkoma na pozór bardzo przekonującymi argumentami. 

Po pierwsze podkreślano, że samo tylko przekazanie zasobów państwa 
(z założenia marnotrawnego) w ręce prywatne powinno przyczynić się do zwięk
szenia efektywności produkcyjnej, co z kolei miało w zupełności wystarczyć 
do zwiększenia efektywności alokacyjnej, a w konsekwencji do szybkiego 
i trwałego wzrostu każdego sprywatyzowanego bezkapitałowo przedsiębiorstwa 
z osobna i całej gospodarki. Pogląd ten (ilustrowany czeską „kuponovką") opie
rał się więc na założeniu, że dzięki usunięciu niedoborów będzie można szybko 
doprowadzić do pełnego wykorzystania zdolności produkcyjnych, co spowo
duje wzrost w krótkim i średnim okresie, nawet bez nowych inwestycji. Taki 
pogląd miałby podstawy tylko wtedy, gdyby zmiany praw własności opierały 
się na zdrowym układzie instytucjonalnym, nowych zachowaniach rynkowych 
oraz (szczególnie) na rynkowym zarządzaniu przedsiębiorstwami, a tego wszyst
kiego prywatyzacja nie pociąga przecież za sobą automatycznie. Na społeczną 
nośność tej iluzji wpływała jednak ogromna recesja. 

Brak infrastruktury i kultury rynku, a także chaos, jaki tworzy transfor
macja zanim przyniesie nowy porządek - wszystko to razem sprawia, że przez 
szereg lat po prywatyzacji alokacja może być nawet mniej efektywna niż przed 
jej rozpoczęciem. Nowo powstająca, wręcz eksplodująca przedsiębiorczość wca
le nie musi przyczyniać się automatycznie do wzrostu, a to ze względu na sła
bość prawnego, instytucjonalnego i behawioralnego środowiska, jak również 
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brak odpowiedniej polityki gospodarczej, które nie są w stanie zapewnić aloka
cyjnej konkurencji. Pewne zasoby są wykorzystywane niemal od razu w spo
sób bardziej efektywny, inne są jeszcze mniej wykorzystane niż poprzednio 
albo wręcz marnowane (kradzione, wywożone za granicę itp). W Nigerii istnie
je wielki sektor prywatny o ogromnej sile przedsiębiorczości obok słabego pań
stwa ze złą polityką, lecz ta wymarzona liberalna mieszanka nie może jakoś' 
zapewnić trwałego wzrostu. Podobnie musi się dziać we wczesnej fazie trans
formacji w krajach z „nigeryjskim" defektem, wzmocnionym brakiem rynko
wego układu instytucjonalnego. 

Po drugie przekonywano, że radykalna liberalizacja handlu spowoduje 
szybką reakcję podażową i natychmiastowy wzrost produkcji (Sachs, 1989). 
Była to także nieprawda. Jak się rychło okazało, na skutek niskiej konkurencyj
ności, niezdolności do skutecznego działania w warunkach otwartej gospodar
ki oraz przestrzelenia liberalizacyjno-stabilizacyjnego nastąpiła negatywna 
reakcja podażową. Sztywne struktury i brak umiejętności były silniejsze od 
żywiołów prywatyzującego się rynku. 

Po trzecie zapewniano, że stabilizacja makroekonomiczna- szczególnie, 
gdy jest narzucona w sposób radykalny - zwiększy skłonność do oszczędzania, 
a w konsekwencji zdolność do inwestowania w efektywne i konkurencyjne 
przedsięwzięcia w bardzo szybko rozwijającym się sektorze prywatnym. Dla
tego podniesienie ogólnej efektywności powinno przyczynić się do długoter
minowego trwałego wzrostu. Było to jednak tylko półprawdą. Początkowym 
negatywnym skutkiem ubocznym polityki stabilizacji był drastyczny spadek 
wartości wcześniej nagromadzonych oszczędności, a nie - akumulowanie 
nowych. To miało nastąpić dopiero po wejściu na ścieżkę wzrostu PKB oraz 
realnych dochodów gospodarstw domowych. Podobnie nie mogło spełnić ocze
kiwań przeniesienie oszczędności z sektora państwowego do prywatnego. 

Chociaż w dłuższym okresie prywatyzacja ułatwia pomnażanie kapitału, to 
w krótkim i średnim - nie wystarcza do akumulacji i konkurencyjnej alokacji 
prywatnych oszczędności. Aby utrzymać wzrost, muszą one zostać wykorzysta
ne w bardziej produktywny sposób. W przeciwnym razie, przejściowo powięk
szone oszczędności mogą zostać źle ulokowane, a nawet „uciec" za granicę. In
nymi słowy, zła kolejność i środki prowadzonej liberalizacji oraz prywatyzacji 
zamiast zwiększyć mogą także zmniejszyć wielkość rozporządzalnego kapitału. 
Jeśli coś takiego się zdarzy w sytuacji naturalnego bałaganu instytucjonalnego 
towarzyszącego wczesnym fazom transformacji, to prywatyzacja i liberalizacja 
spowodują recesję, a nie rozwój. Szczególne znaczenie dla tego rodzaju niewła
ściwej alokacji niewielkiego kapitału ma słaby sektor finansowy, który w znacz
nie większym stopniu powinien zostać przebudowany przed prywatyzacją. 

Biorąc pod uwagę działanie tych mechanizmów, łatwiej jest zrozumieć, 
dlaczego na obecnym etapie nie zawsze istnieje całkiem jasny i bezpośredni 
związek między dojrzałością transformacji instytucjonalnej a poziomem aktyw
ności gospodarczej wyrażającej się w tempie wzrostu (lub załamania). Nieza-
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leżnie od kryteriów stosowanych do takich klasyfikacji (EBRD, 1996), istnieją 
kraje z instytucjonalnego punktu widzenia bardziej zaawansowane w transfor
macji, które przeżywają stagnację lub odnotowują jedynie niewielki wzrost i są 
również mniej instytucjonalnie zaawansowane, które cieszą się imponująco wy
sokim tempem wzrostu. Szczegóły pokazuje tabela 14. 



Podobna sytuacja może wystąpić w przyszłości. Sporządzając scenariusze 
wzrostu, należy zatem brać pod uwagę nie tylko formalny zasięg sektora pry
watnego i zakres liberalizacji, lecz również politykę, która będzie mogła (lub 
nie) skorzystać z postępu osiągniętego w tych dziedzinach. Bo przecież prywa
tyzacja i liberalizacja stanowią jedynie środki, a nie cele rozwoju. Z pewnością 
w dłuższym okresie lepsza sytuacja gospodarcza i wyższe tempo wzrostu bę
dzie cechować gospodarki najbardziej zaawansowane w transformacji (Ellman, 
1997). I w tym sensie decydujące znacznie będzie miał rozwój sektora prywat
nego oraz odpowiedni układ instytucjonalny. 



5.1. Dekalog rynkowej stabilizacji 
Od przełomu lat 80. i 90. tzw. konsensus waszyngtoński stał się rutynową 

wiedzą na temat polityki prowadzącej od stabilizacji do wzrostu w zaburzo
nych gospodarkach rynkowych. W ramach tego „konsensusu" zakładano, że 
twarda polityka finansowa, której towarzyszy deregulacja i liberalizacja han
dlu, powinna wystarczyć do przełamania stagnacji i zapoczątkowania wzrostu 
gospodarczego, szczególnie w krajach mniej rozwiniętych. Mimo że sugero
wane reformy odnosiły się w owym czasie głównie do doświadczeń Ameryki 
Łacińskiej (Williamson, 1990; Dornbusch, 1991; Selowski, 1991), stosowano 
je także podczas kryzysów strukturalnych w innych regionach świata, w tym 
również w gospodarkach posocjalistycznych. Później nastąpił proces uczenia 
się przez działanie. Z jednej strony, sugerowany kierunek reform wpłynął zna
cząco na przebieg posocjalistycznej transformacji; z drugiej - proces transfor
macji prowadził do modyfikowania proponowanych zaleceń. 

Streszczenie konsensusu waszyngtońskiego z roku 1989 sporządził John 
Williamson (1997), który jest także twórcą samego określenia tej polityki. Po
szukując kwestii, które wśród wpływowych organizacji finansowych, ciał poli
tycznych i profesjonalnych ekonomistów wydawały się wówczas bezdyskusyj
ne, wyróżnił dziesięć kluczowych obszarów w formie skondensowanej tworzą
cych swoisty dekalog stabilizacyjny. Oto on: 

• Utrzymywać dyscyplinę finansową, a deficyt budżetowy na tyle mały, by 
można go było sfinansować bez uciekania się do podatku inflacyjnego. 

• Nadać priorytet wydatkom publicznym i przeorientować je z obszarów 
wrażliwych politycznie na dziedziny zaniedbane, o wysokiej rentowności 
i dużym potencjale fiskalnym. 
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• Przeprowadzić reformę podatkową, polegającą na poszerzeniu bazy i ob
niżeniu stóp marginalnych. 

• Dokonać liberalizacji finansowej (której ostatecznym celem jest określa
nie stóp procentowych przez rynek) pamiętając, że w warunkch chronicz
nego braku stabilności rynek może ustalić stopy na poziomie zagrażają
cym wypłacalności przedsiębiorstw i budżetu. 

• Ujednolicić kursy walut, przynajmniej dla transakcji handlowych i ustalić 
je na poziomie zapewniającym rozwój nowych dziedzin eksportu oraz trwa
łą konkurencyjność. 

• Zliberalizować handel, szybko zamieniając ograniczenia ilościowe na stop
niowo redukowane taryfy celne, aż do osiągnięcia jednolitej niskiej taryfy 
rzędu 10%. 

• Znieść przeszkody dla zagranicznych inwestycji bezpośrednich tak, aby 
firmy zagraniczne konkurowały z krajowymi na równych zasadach. 

• Przeprowadzać prywatyzację. 
• Dokonać deregulacji, usuwającej przepisy blokujące wejście na rynek 

i ograniczające konkurencję z powodów innych niż bezpieczeństwo, ochro
na środowiska czy nadzór nad instytucjami finansowymi. 

• Chronić prawa własności systemem prawnym tak skonstruowanym, by po
siadanie nie wiązało się z wysokimi kosztami. 
Pod wpływem doświadczeń z przebudową gospodarek Ameryki Łaciń

skiej, lecz j e s z c z e b e z u w z g l ę d n i e n i a w s z y s t k i c h l e k c j i 
z innych regionów, w tym szczególnie z E u r o p y Ś r o d k o w o - W s c h o d 
ni e j i byłego Z S R R - na początku lat 90. zaprezentowana została poprawio
na wersja dekalogu, zawierająca również nowe dyrektywy (wyróżnione tłustym 
drukiem). 

• Zwiększać oszczędności m.in. przez utrzymanie dyscypliny podatkowej. 
• Zreorientować wydatki publiczne m.in. na trafnie określone cele społeczne. 
• Zreformować system podatkowy m.in. przez wprowadzenie proekologicz

nego podatku gruntowego. 
• Wzmocnić nadzór bankowy. 
• Utrzymywać kurs walutowy na poziomie zapewniającym konkurencyjność, 

unikając zarówno wahań, jak i sztywności. 
• Dążyć do intraregionalnej liberalizacji handlu. 
• Zbudować konkurencyjną gospodarkę rynkową m.in. w drodze prywaty

zacji oraz deregulacji (także rynku pracy). 
• Zagwarantować wszystkim obywatelom możliwość wejścia w posiadanie 

jasno zdefiniowanych praw własności. 
• Stworzyć niezależny bank centralny, silny aparat skarbowy, niezależne 

i nieprzekupne sądownictwo oraz agencje promujące przedsięwzięcia 
rozwojowe. 

• Zwiększać nakłady na edukację, zwłaszcza na poziomie podstawowym 
i średnim. 
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Nowe punkty w tym programie słusznie odnoszą się do kwestii rozwoju 
instytucjonalnego, ochrony środowiska naturalnego oraz inwestycji edukacyj
nych. Dekalog nadal nie obejmuje jednak obszarów o wielkim znaczeniu 
szczególnie dla gospodarek transformacji (choć nie tylko). Dotyczy to zwłasz
cza kwestii zarządzania sektorem państwowym przy pomocy narzędzi rynko
wych, gdy sektor ten zostanie sprywatyzowany oraz behawioralnych aspektów 
rozwoju instytucjonalnego. 

To, co stanowi najkrótszy punkt w programie wczesnego konsensusu 
waszyngtońskiego (prywatyzacja) jest długotrwałym wyzwaniem dla realnej 
polityki. Nawet jeżeli są - choć nie zawsze muszą być - szczere chęci, by spry
watyzować dużo i szybko, nie da się tego zrobić z przyczyn i technicznych, 
i politycznych. Jest też kwestia kolejności, tempa, rozłożenia kosztów i profitów 
oraz efektywniejszego zarządzania przedsiębiorstwami. 

Co się tyczy aspektu instytucjonalnego, w posocjalistycznych gospodarkach 
transformacji (inaczej niż w niestabilnych, rozwijających się gospodarkach rynko
wych), aby stworzyć instytucje nie wystarczy stworzyć organizacje nawet tak fun
damentalne, jak niezależny bank centralny czy administracja skarbowa. Koniecz
ne są również zmiany w kulturze, zachowaniu oraz ustalenie takich powiązań mię
dzy nowymi organizacjami, które sprzyjać będą efektywności i wzrostowi. 

Kraje przechodzące transformację nie były głównym adresatem propozycji 
zawartych w obu wariantach konsensusu waszyngtońskiego; były nim gospo
darki od zawsze rynkowe. Mimo to, w realnej polityce postawy wobec krajów 
posocjalistycznych pozostawały pod znaczącym wpływem tego właśnie rozu
mowania, dominującego w gospodarczo-finansowych organizacjach usytuowa
nych w Waszyngtonie. Joseph Stiglitz - wiceprezes do spraw rozwoju i główny 
ekonomista Banku Światowego - podkreślając rolę działań rządów jako uzupeł
nienia samoregulacji rynkowej, wyraźnie wskazuje, że druga wersja konsensusu 
wypracowana na przełomie lat 80. i 90. między Departamentem Skarbu USA, 
MFW, BŚ i wpływowymi zespołami ekspertów powstała w wyniku doświad
czeń Ameryki Łacińskiej z lat 80. (Stiglitz, 1998a). Dlatego kraje stojące w ob
liczu zupełnie odmiennych wyzwań nadal nie znajdowały w tym dekalogu sa
tysfakcjonujących odpowiedzi na najbardziej palące pytania. 

Jego uproszczona interpretacja w odniesieniu do gospodarek transforma
cji sugerowała, że wystarczy odpowiednio podreperować finansowe fundamenty 
oraz sprywatyzować większą część majątku państwowego, aby rychło pojawił 
się i utrzymywał przez długi czas wzrost gospodarczy. Ponieważ tak się nie 
stało (choć politykę prowadzono zgodnie z tymi zasadami), konsensus waszyng
toński trzeba rozważyć raz jeszcze, tym razem w kontekście gospodarek trans
formacji. Tym bardziej, że od dawna stawiano sobie pytanie, czy rzeczywiście 
w Waszyngtonie osiągnięto konsensus, czy był to jedynie wyraz dobrych inten
cji i życzeń? Wydaje się, że raczej to drugie, gdyż nie ma żadnej standardowej 
terminologii dla tego zbioru teorii, a różni praktycy zalecali je z różnym stop
niem finezji i akcentowali w rozmaity sposób. Ten zbiór poglądów jest często 
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określany jako „konsensus waszyngtoński", choć z pewnością nie było konsen
susu nawet w Waszyngtonie (nie mówiąc już o tym, co poza nim) na temat zasto
sowań tej polityki (Stiglitz, 1998b)60. 

Niemniej jednak jakiś czas temu zakres „konsensusu" wydawał się więk
szy niż w ostatnich latach, co można było wyczytać nie tylko z poważnych 
publikacji i os'wiadczeń, wydawanych głównie przez organizacje Bretton Wo
ods lub pod ich egidą (World Bank, 1993 i 1996; IMF, 1996 i 1998a), lecz także 
z polityki zalecanej i wspieranej przez te organizacje na całym świecie, rów
nież w gospodarkach posocjalistycznych. 

Znaczące różnice poglądów i zalecanej polityki ujawniły się wyraźnie do
piero w czasie ożywionej dyskusji nad źródłami, wynikami i reakcjami polityki 
na kryzys w Azji Południowo-Wschodniej w latach 1997-98. Jakkolwiek może 
się to wydawać dziwne, piętrzące się trudności i niepowodzenia polityki propo
nowanej i wprowadzanej w życie w krajach transformacji przez dziesięć lat nie 
przyciągnęły tak wiele uwagi, jak sprawy Azji Południowo-Wschodniej w cią
gu zaledwie jednego roku. Uwaga skierowana na oba te regiony oraz występu
jące w nich kryzysy nie jest jednak proporcjonalna do wielkości istniejących 
wyzwań, lecz do ilości zainwestowanych pieniędzy. 

Oczekuje się, że ujemny wzrost w Azji Południowo-Wschodniej w 1998 r. 
wyniesie od 2 do 15% (przy przygnębiających perspektywach na rok 1999). 
Szacuje się, że od początku depresji do połowy 1998 r. z pięciu największych 
krajów będących w kryzysie, tj. Indonezji, Malezji, Filipin, Korei Południowej 
i Tajlandii, odpłynęła oszałamiająca kwota 115 mld dolarów. Jest to kwota 
równowarta ok. 10% łącznego PKB tych krajów. W tym samym czasie kredyty 
bankowe zostały zredukowane o 88 mld dolarów, czyli o następne 8% PKB. 

Jednak największa różnica między tymi dwoma regionami nie tkwi w kwo
tach wycofywanych dolarów, lecz polega na tym, że kryzys w Europie Środko
wo-Wschodniej nie zaszkodził możliwościom rozwojowym narodów uprzemy
słowionych tak silnie, jak to miało miejsce w przypadku choroby wschodnio-
azjatyckiej. Jest to oczywiście pochodna siły wcześniejszych powiązań 
gospodarczych, zwłaszcza finansowych i handlowych. 

Lecz jest jeszcze jeden czynnik - o ściśle politycznym charakterze - wyja
śniający opóźnioną reakcję na dolegliwości w krajach posocjalistycznych. 

60 W przeddzień wyjazdu Stiglitza do Moskwy, w czasie zamieszania na rosyjskich ryn
kach finansowych, pojawiły się rozmaite komentarze w prasie. BŚ cytował je, pisząc: wyżsi 
urzędnicy rosyjscy stwierdzili wczoraj, że MFW zapowiedział rządowi Rosji, iż musi radykal
nie zmniejszyć deficyt budżetowy i przebudować system podatkowy, jeżeli chce uzyskać miliar
dy dolarów dodatkowych pożyczek (...) MFW i Rosja prowadzą skomplikowane negocjacje 
dotyczące warunków nowej pożyczki, dodanej do 9,2 mld dolarów, jakie Fundusz obiecał juz 
Rosji. Wieść niesie, że negocjacje są tak delikatne, iż BŚ zastanawiał się, czy nie należy unie
możliwić J. Stiglitzowi (DECVP) wyjazdu do Moskwy w tym tygodniu w charakterze doradcy 
i zaakceptował jego podróż dopiero po tym, jak Stiglitz otrzymał formalne zaproszenie od 
Rosjan. Cytowane za: „Russia secretly borrows $ 200 mln; G-7 promises vague support", 
Development News, The World Bank, 11. 04. 1998. Skrót DECVP oznacza: wiceprezes do 
spraw rozwoju gospodarczego (Devełopment Economies Vice President). 
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W Europie Środkowo-Wschodniej i byłym Związku Radzieckim łatwo było 
wskazać odpowiedzialnego za wszystkie nieszczęścia, a mianowicie dziedzic
two starego ustroju. Rozciągliwość tego argumentu była praktycznie nieogra
niczona. Natomiast w Azji Południowo-Wschodniej nic takiego nie było. Jeśli 
więc w pierwszym przypadku nowe elity ochoczo wzięły udział w obarczaniu 
winą za wszystko socjalistycznej przeszłości, to w drugim - nie było to możli
we, gdyż elity rządzące pozostawały tam u władzy wystarczająco długo, by 
kojarzyć się zarówno z przeszłością, jak z niedawnymi wydarzeniami. Inaczej 
niż w krajach posocjalistycznych twardo sprzeciwiły się więc one tworzeniu 
„czarno-białego" obrazu, starając się wykazać, że część odpowiedzialności za 
to, co się stało w ich krajach ponosi świat zewnętrzny, w tym globalny rynek 
kapitałowy, zagraniczni inwestorzy i międzynarodowe organizacje finansowe. 

5.2. W stronę pełnego konsensusu 

Międzynarodowe organizacje finansowe (i parę jeszcze innych znaczących 
podmiotów) mieszczą się w Waszyngtonie, gdzie swą siedzibę ma inny bardzo 
ważny uczestnik tej gry, a mianowicie rząd USA. W tym właśnie punkcie globu 
powinno się więc rzeczywiście osiągnąć prawdziwy konsensus - bez względu 
na to, czy miałby on dotyczyć wyzwań kryzysu strukturalnego w Ameryce Ła
cińskiej w latach 80., czy transformacji posocjalistycznej w latach 90., czy kry
zysu w Azji Południowo-Wschodniej w latach 1997-98 i jego międzynarodo
wych następstw, czy wreszcie redukcji zadłużenia krajów najbiedniejszych 
w ramach projektu HIPC (Highly Indebted Poor Countries) w późnych latach 
90. i na początku XXI wieku (z tego widać, że poza światem wysoko rozwinię
tym tylko bezprzykładnie rozwijające się Chiny są mało wrażliwe na politykę 
prowadzoną w Waszyngtonie). 

Częściowe niepowodzenie konsensusu waszyngtońskiego w gospodarkach 
transformacji trzeba wiązać przede wszystkim ze zlekceważeniem znaczenia 
czynnika rozwoju instytucjonalnego dla zainicjowania wzrostu, nawet gdy fun
damenty rynku już istnieją. To wyjaśnia, dlaczego tak wielu zachodnich uczo
nych początkowo właściwie nie rozumiało, na czym polega prawdziwe wyzwa
nie w tym regionie. Było zaś wielką naiwnością oczekiwać dużego wzrostu 
gospodarczego zaraz po tym, jak postawiono fundamenty rynku. 

Jak zauważył D.C. North, zachodnia neoklasyczna teoria ekonomii nie mówi 
nic o instytucjach, a zatem nie może zbyt wiele pomóc w analizie czynników leżą
cych u podstaw sytuacji gospodarczej. Byłoby niewielką przesadą stwierdzenie, 
Że teoria neoklasyczna dlatego skupia się na czynniku efektywności i rynkach 
produktów, że niewielu zachodnich ekonomistów postrzega wymogi instytucjo
nalne jako istotne dla stworzenia takich rynków, uznając je po prostu za oczy
wiste [podkr. G. K.]. Tymczasem instytucje polityczne i gospodarcze, zapewnia
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jące tanie i w miarę łatwe wchodzenie na rynek - to podstawy wzrostu gospodar
czego (North, 1997). 

Oczekiwania wzrostu w gospodarkach transformacji opierały się na zało
żeniu, że instytucje rynkowe, jeśli nawet nie powstaną automatycznie, to poja
wią się „dzień po" liberalizacji i stabilizacji. Wierzono, że jeśli tylko prowadzo
na polityka zapewni postęp stabilizacji i wzmocni zdrowe fundamenty rynku, to 
gospodarka sama powinna nabrać rozpędu i zacząć się szybko rozwijać. 

Jednak w rzeczywistości „dzień po" wyglądał znacznie bardziej przygnę
biająco niż przewidywano. Systemowa próżnia sprawiła, że zdolności produkcyj
ne przemysłu były wykorzystane nawet w mniejszym stopniu niż poprzednio. 
Oszczędności i inwestycje spadały. Zamiast szybkiego wzrostu wystąpiła gwa
łtowna i - co gorsze - przedłużająca się recesja. Rozwój instytucjonalny okazał 
się głównym brakującym elementem polityki transformacji opartej na konsen
susie waszyngtońskim61. 

Liberalizacja i prywatyzacja dokonywane bez dobrze zorganizowanej struk
tury rynku zamiast do trwałego wzrostu, doprowadziły do długotrwałego zała
mania. To nie było dziedzictwem przeszłości, lecz wynikiem teraźniejszej poli
tyki. Oczekiwano szybkiej rynkowej reakcji na liberalizacyjno-stabilizacyjną 
akcję, choć brakowało szeregu organizacji, bez których rynek nie jest w stanie 
w ogóle funkcjonować, a więc tym bardziej nie może się rozwijać. Niektóre 
z nich (np. giełdę) trzeba było tworzyć od samych podstaw, ponieważ w syste
mie centralnego planowania nie istniały (Pohl, Jędrzejczak i Anderson, 1995). 
Z tego powodu, nawet gdy liberalizacja przebiegała szybko, a prywatyzację 
realizowano radykalnie - i tak nie następowała pozytywna reakcja podażowa. 
Nadal dochodziło do niewłaściwej alokacji zasobów i inwestycji, chociaż tym 
razem z innych przyczyn niż poprzednio. 

Na początku transformacji jedyną względnie dobrze rozwiniętą częścią in
frastruktury rynku była sieć handlu towarowego. Struktura rynku kapitałowego 
nie istniała lub, w najlepszym razie (w krajach najbardziej zreformowanych), 
była w powijakach. Przed transformacją funkcje rynku kapitałowego pełnił 
przede wszystkim budżet państwa, a jedynie niewielka część alokacji dokony
wała się przez niepłynne i ograniczone quasi-rynki, regulowane przez państwowe 
banki spółdzielcze lub czarne rynki walutowe. Brak finansowych pośredników, 

Wczesny konsensus musiał być ustalony w Waszyngtonie także ze względu na kwestię 
zadłużenia. Sytuacja gospodarek w Ameryce Łacińskiej wywołała dyskusję i reakcje politycz
ne nie ze względu na rosnącą niesprawiedliwość czy szerzące się ubóstwo, lecz ze względu na 
kryzys zadłużenia. To nie współczucie dla ludzi żyjących w trudnych warunkach zmusiło rząd 
USA, międzynarodowe organizacje i lobby finansowe do działań, lecz chęć wyegzekwowania 
obsługi zadłużenia i spłaty długu. W dziesięć lat później nie ma już takiego pędu do koordy
nowania działań międzynarodowych w celu naprawienia gospodarki afrykańskiej, ponieważ 
nie ma tam tak wielkiego zadłużenia, jak w latach 80. w Ameryce Południowej. W Europie 
Środkowo-Wschodniej, w przeciwieństwie do Ameryki Łacińskiej, nie było ani wielkiego za
dłużenia (poza Polską), ani szalejącej inflacji (znowu poza Polską i Jugosławią). Szerzej 
o kryzysie zadłużeniowym w Ameryce Łacińskiej zob. Larrain i Selowski, 1991. 
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w tym mocnych banków komercyjnych i inwestycyjnych, nie sprzyjał akumu
lacji, wzrostowi oraz oszczędzaniu. Dlatego natychmiast po upadku socjalizmu 
brak odpowiedniej regulacji wyłaniającego się rynku kapitałowego oraz brak 
takich kluczowych organizacji, jak banki inwestycyjne, fundusze wzajemne, 
giełdy papierów wartościowych, komisje papierów wartościowych itd., spowo
dował zaburzenia, których nie można było zrównoważyć najradykalniejszą 
liberalizacją i prywatyzacją na tej samej zasadzie, na jakiej braku urządzeń na
wigacyjnych na statku nie zastąpi dźwignia akceleratora. 

Wymienionych i innych instytucji oraz powiązań między nimi nie da się 
stworzyć dekretem; muszą powstawać stopniowo, równolegle z przekwalifiko
wywaniem pracowników, co także wymaga lat. Rozsądek nakazywał dostoso
wać tempo liberalizacji i prywatyzacji do szybkości ewolucji kapitału ludzkie
go oraz krzepnięcia układu instytucjonalnego. Tego jednak nie zrobiono, więc 
dopiero co wyzwolone siły rynku nie były w stanie kierować całą gospodarką 
ani szybko zwiększyć jej konkurencyjności i zdolności do rozwoju. W kilku 
krajach próbujących zastosować bardziej radykalne podejście do transformacji 
wystąpił wyraźny dysonans między środkami liberalizacji a rozwojem instytu
cjonalnym. Idea „twórczej destrukcji" w zbyt dużym stopniu prowadziła do 
destrukcji, a w zbyt małym - do tworzenia odpowiednich organizacji i powią
zań instytucjonalnych. 

Gospodarki socjalistyczne charakteryzowało pełne zatrudnienie lub 
nadzatrudnienie. System osłony bezrobotnych w ogóle nie istniał, ponieważ 
nigdzie nie był potrzebny (poza Jugosławią). Wszędzie trzeba go więc było 
tworzyć od zera. Zanim jednak odpowiednie zmiany zaczęto wprowadzać 
w życie, obok wadliwej alokacji kapitału, ujawniła się również zła alokacja 
siły roboczej; nie było bowiem jeszcze dobrych ram systemowych dla uru
chamiania elastycznego i zderegulowanego rynku pracy. W starym ustroju, 
jeśli w ogóle istniał tego rodzaju rynek, to był sztywny; brakowało woli poli
tycznej, by dostosować siłę roboczą do warunków gospodarki rynkowej. 
Postawa ta uwarunkowana była nie tylko wojowniczością związków zawodo
wych, lecz przede wszystkim małą mobilnością siły roboczej, spowodowaną 
m.in. brakiem mieszkań występującym w mniejszym lub większym stopniu 
w każdym kraju socjalistycznym. 

Wszystkie te czynniki złożyły się na sytuację, w której około połowa bez
robotnych w krajach przechodzących transformację poszukuje pracy dłużej niż 
rok, podczas gdy w niektórych krajach rozwiniętych jest to mniej niż 10% bez
robotnych. Na skutek dysproporcji strukturalnych i utrzymującej się bardzo ni
skiej interregionalnej mobilności siły roboczej, relacja między najwyższą a naj
niższą stopą bezrobocia przekracza często 7:1. Aby to zmienić trzeba nie tylko 
lat stopniowego rozwoju instytucji wspomagających rynek pracy oraz uczest
niczących w przekwalifikowywaniu siły roboczej, ale także wdrożenia właści
wej polityki rozwoju regionalnego, bez której międzyregionalne rozwarstwie
nie mierzone stopą bezrobocia pogłębia się (np. w Polsce skrajna wojewódzka 
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rozpiętość wynosiła 4:1 w szczytowym okresie bezrobocia, tj. w 1993-94 roku, 
a po pięciu latach wzrosła do prawie 8:1, choć stopa bezrobocia spadla w tym 
czasie o ponad 1/3). 

Na tym tle widać, jak - ważne dla krajów posocjalistycznych - elementy 
porządku instytucjonalnego pomija konsensus waszyngtoński. Mimo to, ujęte 
w nim zasady bardzo silnie wpłynęły na sposób myślenia i działania tak w Eu
ropie Środkowo-Wschodniej i byłym Związku Radzieckim, jak w azjatyckich 
gospodarkach socjalistycznych. Ale jak się wydaje, w różnych krajach wycią
gnięto różne wnioski na temat tego, co będzie działać i przyniesie sukces, a co 
się nie sprawdzi i jest skazane na niepowodzenie. 

Organizacje Bretton Woods od połowy lat 90. zaczęły zwracać większą 
uwagę na sposób organizowania struktury oraz na behawioralne (kulturowo-
etyczne) aspekty rynku. O tym, że nie ma trwałego wzrostu bez solidnych fun
damentów rynkowych przekonano się szybko w wielu mniej rozwiniętych go
spodarkach przechodzących transformację. Z opóźnieniem, ale jednak nawet 
w Waszyngtonie i Londynie przekonano się, że rynek i wzrost potrzebują nie 
tylko liberalizacji, ale również organizacji. Na skutek gorzkich doświadczeń 
załamania transformacyjnego oraz (w jeszcze większym stopniu) w wyniku 
wniosków wyciągniętych z kryzysu w Azji Południowo-Wschodniej dotarło już 
do wszystkich, że nawet z mocnymi fundamentami rynku (zrównoważony bu
dżet i rachunek bieżący, niska inflacja i stabilny pieniądz, zliberalizowany han
del i szeroki sektor prywatny) nie będzie trwałego wzrostu, jeżeli wszystkie 
sprzyjające czynniki nie znajdą wsparcia w odpowiednim układzie instytucjo
nalnym i mądrej polityce rządu. 

Istnieje więc dziś zgoda co do tego, że konsensus waszyngtoński, jeśli ma 
być prawdziwym, tj. pełnym konsensusem, musi zostać skorygowany, uzupe
łniony i dostosowany do faktycznych, choć nie zawsze nowych okoliczności 
(World Bank, 1996; Williamson, 1997; Stiglitz, 1998a). Z punktu widzenia kra
jów transformacji kluczowe znaczenie ma siedem elementów: 

• brak infrastruktury organizacyjnej służącej liberalnej gospodarce rynkowej; 
• słabość pośrednictwa finansowego, niezdolnego do efektywnej alokacji 

sprywatyzowanego majątku; 
• słabość zarządzania przedsiębiorstwami w warunkach zderegulowanej go

spodarki; 
• brak infrastruktury dla polityki promującej konkurencję; 
• słabość systemu prawnego i sądowniczego, a zatem niezdolność do wpro

wadzenia kodeksu podatkowego i sprawnego systemu skarbowego; 
• słabość samorządu terytorialnego, nieprzygotowanego do podejmowania 

kwestii rozwoju regionalnego; 
• brak organizacji pozarządowych, wspierających nowo powstający rynek 

i społeczeństwo obywatelskie. 
Nie tylko istnieje zgoda na stały konsensus między głównymi partnerami 

programów stabilizacyjnych, ale ciągle poszukuje się takiego konsensusu oraz 
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nowych partnerów niezbędnych do jego ostatecznego powodzenia62. Przypo
mina to odwieczne poszukiwanie recepty na dobre życie; można być bliżej lub 
dalej odkrycia takiego przepisu, lecz nigdy nie da się go uchwycić i zatrzymać 
na zawsze. Od czasu do czasu, gdy sytuacja się zmienia, nasza wiedza o niej się 
pogłębia, na plan pierwszy wychodzą nowe dokumenty i programy. Przykła
dem może być Deklaracja Tymczasowego Komitetu MFW (IMF Interim Com-
mittee Declaration) z września 1996 r., zatytułowana Partnerstwo dla trwałego 
wzrostu globalnego (IMF, 1996). Deklarację tę można postrzegać jako kolejną 
modyfikację wczesnego konsensusu waszyngtońskiego. Tym razem ws'ród je
denastu punktów co najmniej sześć odnosi się do sytuacji gospodarek transfor
macji. A mianowicie: 

Punkt pierwszy podkreśla, że działania monetarne, fiskalne i strukturalne 
wzajemnie uzupełniają się i wzmacniają. Punkt trzeci stwierdza, że istnieje 
potrzeba stworzenia korzystnych warunków dla indywidualnego oszczędzania. 
Punkt siódmy akcentuje, że polityka budżetowa musi zmierzać do średnioter
minowej równowagi oraz do zredukowania zadłużenia publicznego. Punkt 
dziewiąty mówi, że reformy strukturalne muszą być przeprowadzane ze szcze
gólnym uwzględnieniem rynku pracy. W punkcie dziesiątym zauważa się zna
czenie dobrego rynkowego zarządzania przedsiębiorstwami, zaś w jedenastym 
- ostrzega przed korupcją w sektorze publicznym, praniem pieniędzy w ban
kach oraz zaleca wzmocnienie monitoringu i nadzoru instytucji pośrednictwa 
finansowego63. 

Słowem, Deklaracja Tymczasowego Komitetu MFW zawiera dokładnie 
to, czego tak bardzo potrzebowały kraje posocjalistyczne (i nie tylko one) 
w pierwszej polowie lat 90. Szkoda, że takie zalecenia nie dominowały w suge
stiach MFW, a jeśli nawet bywały ostatnio formułowane - nie zawsze i nie wszę
dzie znajdowały posłuch. 

Gdy strategie i idee stopniowych przemian oraz aktywnego udziału pań
stwa w przebudowie instytucjonalnej w gospodarkach transformacji były 
formułowane po raz pierwszy (Laski, 1990; Nuti, 1990; Poznański, 1993), 
i kiedy później wprowadzono je w życie w Polsce (Poznański, 1996; Kołodko 
i Nuti, 1997) miały nieortodoksyjny i kontrowersyjny charakter. Były wręcz 
przeciwieństwem linii konsensusu waszyngtońskiego sugerującego politykę 

' MFW zorganizował w dniach 8-9. 06. 1998 r. interesującą konferencje na temat „Poli
tyka gospodarcza i sprawiedliwość" [„Economic policy and eąuity"] (Tanzi, 1999). W tym 
ważnym przedsięwzięciu uczestniczyli nie tylko decydenci z organizacji Bretton Woods i De
partamentu Skarbu USA, lecz również politycy, uczeni, związkowcy i duchowieństwo z całego 
s'wiata. W trakcie dyskusji padła uwaga, że gdyby zgodnie z nowym konsensusem Waszyngton 
miał rozstrzygać kwestie sprawiedliwości, a Watykan efektywności, to lepiej żeby wszystko 
zostało po staremu (Brother Ty, Buckley i Tierney, 1998). 

Inne punkty (obecne już w pierwotnym konsensusie waszyngtońskim) dotyczą: stabil
ności kursów, polityki antyinflacyjnej, unikania protekcjonizmu, zwiększania swobody prze
pływu kapitału oraz dostosowań fiskalnych przez redukcję nieproduktywnych wydatków 
z jednoczesnym zapewnieniem odpowiednich inwestycji w infrastrukturę. 
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radykalną. Jednak w latach 1997-98 nawet w oficjalnych kręgach międzyna
rodowych można było dostrzec oznaki powstawania nowego konsensusu 
w niemałym stopniu opartego na ideach wprowadzonych w życie w Polsce 
w latach 1994-97. 

Dzięki temu Polska zdołała uniknąć niepomyślnych doświadczeń innych 
gospodarek przechodzących transformację, takich jak Czechy i Rosja, które 
dorobiły się systemów mętnych, zdominowanych przez układy koleżeńskie, 
w których banki i szefowie spółek umilają sobie nawzajem życie, lecz wytwa
rzają niewielką wartość dla udziałowców64, pokazując zarazem, że potrafi twór
czo korzystać z ofiarowywanej pomocy. 

Nowy konsensus, rodzący się w wyniku doświadczeń niedawnego kry
zysu w Azji Południowo-Wschodniej oraz transformacji posocjalistycznej, 
można by określić mianem „konsensusu powaszyngtońskiego". Jeśli wyła
niająca się zgoda ułatwi prowadzenie polityki zorientowanej na osiągnięcie 
trwałego wzrostu, to przynajmniej część kosztów transformacji nie pójdzie 
na marne. 

Ale ten prawdziwy konsensus musi objąć więcej partnerów i w jego for
mułowaniu znacznie większą rolę powinny odegrać takie organizacje mię
dzynarodowe, jak ONZ, OECD, MOP, WTO i EBOR. Większy wpływ na 
proces przemian międzynarodowego porządku finansowego i gospodarczego 
powinny mieć również takie organizacje regionalne, jak ASEAN w Azji, 
CEFTA w Środkowej Europie, czy WNP w byłym Związku Radzieckim. Tak
że niektóre międzynarodowe organizacje pozarządowe powinny mieć w tym 
procesie uzgodnień więcej do powiedzenia. Krótko mówiąc, wypracowa
nie nowego konsensusu nie powinno polegać na szukaniu takich rozwiązań, 
na które zgadza się Waszyngton, lecz na szukaniu rozwiązań uzgodnio
nych wspólnie przez ważne ośrodki polityki w różnych częściach światowej 
gospodarki. 

5.3. Zwiastuny nowego myślenia 

Tak bezstronne i autorytatywne źródło jak Bob Mundell, wypowiadając 
się na temat początkowej recesji transformacyjnej, stwierdza: wcześniejsze za
pewnienia, że nie będzie załamania gospodarczego, okazały się błędne; [nastą
piło ono na skutek] sfuszerowania polityki gospodarczej na niespotykaną wcze
śniej skalę (Mundell, 1995). Z kolei znany orędownik, a poniekąd współtwórca 
polityki gospodarczej prowadzonej w Polsce w latach 1990-92, w siódmym 
roku przemian przyznaje, że spadek produkcji w większości gospodarek trans
formacji (...) nadal jest ogromny i dodaje, że najważniejszym czynnikiem leżą-

64 „The Economist", 15. 02. 1997. 
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cym u podstaw znacznych różnic w tempie ożywienia gospodarczego w tych 
kilku krajach, które go doświadczyły w latach 1995—96 była (po stronie poda-
żowej) początkowa wielkość i późniejszy rozkwit nowo powstałego sektora pry
watnego (Gomułka, 1996). W kilku innych analizach potwierdzono, że młode 
firmy prywatne stworzyły większość nowych miejsc pracy, chociaż obejmują 
jedynie niewielki ułamek istniejącego zatrudnienia. Pod tym względem Polska 
poszła śladem doświadczeń chińskich i wietnamskich. 

W świetle faktycznych wydarzeń gospodarczych i finansowych w latach 
90. nawet Jeffrey Sachs przyznał, że swoją wiarę w leczenie szokowe musi 
jeszcze raz przemyśleć. Doświadczenia Europy Środkowo-Wschodniej (szcze
gólnie następstwa „terapii szokowej" w Polsce w latach 1989-91 oraz utrzy
mujący się kryzys rosyjski) z jednej strony, a załamanie w Azji Południowo-
Wschodniej w latach 1997-98 z drugiej - doprowadziły go do takiego oto wnio
sku, diametralnie różnego od rad dawanych w latach 1989-92: 

Reforma polityki handlowej powinna być bardzo szybka, ponieważ otwar
cie gospodarki na wolny handel to uruchomienie wielkiego bodźca, jakim jest 
konkurencja i siły rynku. Ale deregulacja finansowa powinna przebiegać bar
dziej stopniowo (...) Jeżeli reformowanie rynku finansowego trwa kilka lat, to 
byłoby dobrze gdyby postępowało krok po kroku1*5. 

Pośrednio, ale jednak J. Sachs przyznał więc, że kto poszedł za jego rada
mi gwałtownej liberalizacji i prywatyzacji bez zwracania uwagi na ogromne 
koszty społeczne takiej polityki, ten popełnił błąd. Co nie przeszkadza mu przy 
innych okazjach i już po powrocie do władzy w Polsce ekipy rządowo-dorad-
czej lat 1989-92 prezentować się w roli autora polskich sukcesów. 

Czasami opinie wyrażane wcześniej i później przez te same osoby różnią 
się więc tak dalece, że wydają się pochodzić z całkowicie różnych źródeł. Neo
liberalny tygodnik „The Economist" przez cały czas w pełni popierał radykal
ną, szybką i daleko posuniętą liberalizację i prywatyzację w gospodarkach trans
formacji. Przez całe lata sprzyjał wolnorynkowej polityce i wychwalał Vaclawa 
Klausa za podejmowane przez niego działania. Ale gdy stało się jasne, że poli
tyka czeskiego premiera doprowadziła do kryzysu i zakończyła się porażką -
raptem zmienił zdanie i nie bez cynizmu oznajmił: 

Klaus może obwiniać tylko siebie (...) Jego pośpieszny program 
powszechnej prywatyzacji, który uczynił przeciętnego Czecha formalnym 
właściciełem większości przedsiębiorstw, dał faktyczną kontrolę nad nimi 
państwowym bankom, które nie miały żadnego interesu w ich usprawnia
niu. Doprowadził też do kryzysu, którego kulminacją była upokarzająca 
dewaluacja pieniądza w maju zeszłego [1997 - dop. G. K.] roku. Teraz, 
bezrobocie i inflacja rosną, a dochód narodowy spada; gospodarka wzrosła 
zaledwie o 1% w 1997 r. i w najlepszym razie wzrośnie zaledwie o 2% w tym 
roku (Economist, 1998b). 

65 Cyt. za: Ravi, 1998. 
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Po ujawnieniu kryzysu w Azji Południowo-Wschodniej, gdy jego następ
stwa zaczęły zataczać coraz szersze kręgi, także wśród najbardziej wpływo
wych liderów międzynarodowej społeczności finansowej, sposób myślenia za
czął się zmieniać. Zaczęto też (niestety z opóźnieniem) podawać w wątpliwość 
słuszność recept proponowanych nowo powstającym rynkom posocjalistycz-
nym, a szczególnie najważniejszemu z nich, tj. Rosji. 

Korzyści z krótkoterminowych kredytów zagranicznych są wątpliwe: nie 
dostarczają nowych technologii, nie usprawniają zarządzania krajowymi in
stytucjami i nie zapewniają stabilnego finansowania deficytu rachunku bieżą
cego. W krajach o wysokiej stopie oszczędności, kredyty podnoszą i tak nad
mierne stopy inwestycji. Aby dać sobie radę z napływem tego kapitału pożycz
kobiorcy muszą akumulować ogromne rezerwy (...) Wydarzenia w Azji dowodzą 
raz jeszcze, że liberalizacja niewłaściwie zderegulowanego i skapitalizowane
go systemu finansowego jest receptą na katastrofę (Wolf, 1998). 

Przyjemnie się czyta tak rozważne wypowiedzi, zwłaszcza że wcześniej 
na łamach „The Economist" przez dłuższy czas uprawiano „moralną perswa
zję" na rzecz przedwczesnej i ryzykownej swobody dostępu do posocjalistycz
nych rynków kapitałowych. Czy nie było wówczas wiadomo, że te nowe rynki 
w gospodarkach transformacji są słabsze i bardziej wrażliwe na wahania napły
wu i odpływu krótkoterminowych inwestycji spekulacyjnych niż rynki azjatyc
kie czy południowoamerykańskie? 

Organizacje Bretton Woods przez cały czas wywierały nacisk i uzależnia
ły swoje wsparcie finansowe od prowadzonej polityki budżetowej i monetar
nej. Niezależnie od tego, czy w okresie spadku PKB o 10%, czy wzrostu o 10%, 
zawsze wywierano presję na to, by zmniejszyć deficyt i zwiększyć stopy pro
centowe. Nawet wtedy, gdy deficyt budżetowy był mniejszy niż w krajach uprze
mysłowionych i nawet gdy realna stopa procentowa była tak wysoka, że po
większała ten deficyt na skutek gwałtownie rosnących kosztów obsługi zadłu
żenia wewnętrznego66. Trudno w tym kontekście nie zauważyć, że zbyt wysokie 
stopy procentowe najbardziej sprzyjają (kosztem budżetu, tzn. kosztem podat
ników i klientów budżetu) inwestorom portfelowym, czyli właśnie owemu 
krótkoterminowemu kapitałowi. 

Wymagania takie stawiane są zresztą nadal, niezależnie od tego, czy jest 
to Rosja z jej brakiem wzrostu i deficytem budżetu rzędu 5-6% PKB, czy Pol
ska ze wzrostem na poziomie 6-7% i deficytem na poziomie zaledwie 1,5% 
PKB (w 1997 r.). Mimo zwiastunów nowego myślenia, liberalna ortodoksja wciąż 
obowiązuje, bez względu na rzeczywiste przyczyny powstających problemów 
oraz ich różny charakter w poszczególnych krajach. 

Popatrzmy na kryzys w Azji Południowo-Wschodniej gdzie finansowa pa
nika spowodowała - i powoduje - szkody większe, niż mogłyby to uzasadnić 

' Koszty były wysokie nie dlatego, że zadłużenie nominalne było zbyt duże, lecz dlate
go, że realne oprocentowanie tego zadłużenia było nadmiernie wysokie. 
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wewnętrzne słabości tych gospodarek (Wolf, 1998)67. Przyczyną tego kryzysu 
nie był ani deficyt budżetowy, ani zadłużenie publiczne, lecz sektor prywatny -
prywatne banki krajowe oraz prywatne zagraniczne instytucje pożyczkowe. Banki 
prywatne i fundusze inwestycyjne z krajów uprzemysłowionych pożyczały pie
niądze, natomiast prywatne banki i korporacje z krajów Azji - brały te pożyczki. 
Jeśli taki proces przekroczy pewną granicę, przeciwdziałanie mu przypomina 
walkę z przemytem narkotyków: poddane monitorowaniu i zaatakowane muszą 
być oba krańce tego procederu, tzn. nadmierna podaż oraz nadmierny popyt. 

Jednak w okresie kulminacji kryzysu pojawiły się sygnały, że Bank Świa
towy zaczyna postrzegać sprawy inaczej niż dotychczas i - co ciekawe - inaczej 
niż MFW. Wiceprezes BŚ dla rejonu Wschodniej Azji i Pacyfiku - Jean-Michel 
Severino - przyznał, że rządy powinny zainicjować nowe wydatki na infrastruk
turę oraz na programy społeczne, aby zmniejszyć rosnące ubóstwo; jednocześnie 
powinno się pozwolić na wzrost deficytów budżetowych, zaś stopy procentowe po
winny być-jeśli to możliwe - utrzymywane na niskim poziomie™ [podkr. G. K.]. 

Podobna zmiana zaleceń musi w końcu nastąpić również w stosunku do 
Rosji, Ukrainy i innych krajów posocjalistycznych; zmiana myślenia i kursu 
oficjalnego doradztwa stabilizacyjnego to tylko kwestia czasu. Trzeba będzie 
w końcu przyznać, że sytuacja w krajach transformacji wymaga nie dalszego 
zmniejszania roli państwa, lecz czegoś' wręcz przeciwnego. Rządy muszą się 
tam zaangażować jeszcze bardziej, by korygować niedoskonałości mechanizmów 
rynkowych determinujących alokację kapitału oraz zapewnić finansowanie tam, 
gdzie rynek tego nie zrobi. Już od pewnego czasu nasilają się symptomy dojrze
wania do takiej zmiany kursu, jakiej w 1994 r. dokonała Polska, wyprowadzając 
swą gospodarkę z dryfu wiodącego w najlepszym razie na mieliznę. 

Poprawa efektywności dzięki zarządzaniu przedsiębiorstwami wymaga 
zarówno czasu, jak aktywnej, rynkowo realizowanej polityki państwa. Trudno 
zrozumieć, dlaczego jeszcze nie wszyscy potrafią przyznać, że nie może być 
efektywnej własności prywatnej bez sprawnie działającego rządu. Podkre
ślał to również Dyrektor MFW - Michel Camdessus - który odnosząc się do 
Rosji powiedział, że nikt nie zmierzył prawdziwej głębokości upadku wszyst
kich struktur administracyjnych i dekompozycji państwa, która towarzyszyła 
upadkowi systemu komunistycznego(*'. Wiele miejsca tej kwestii poświęcili 
m.in. Eatwell i inni (1995) oraz Poznański (1996). Również zastępca sekreta-

Panika tego rodzaju - gdyby się pojawiła - nie spowodowałaby tak wiele szkody 
w Europie Środkowo-Wschodniej, jak to miało miejsce w Południowo-Wschodniej Azji. Róż
nica polega głównie na tym, że nowo powstające rynki posocjalistyczne - w tym największe, 
tzn. Rosja, Ukraina i Polska - są stosunkowo mniej narażone na międzynarodowe spekulacje 
kapitałowe. Gdy się porówna wielkość inwestycji i wycofanych inwestycji w krajach ASEAN 
z wielkością kapitału, który napłynął do Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji, to ten ostatni 
wygląda na tyle mizernie, że jego odpływ nie miałby wstrząsowego znaczenia. 

68 Cyt. za: „Morning Press", International Monetary Fund, External Relations Department, 
16. 06. 1998. 

69 Cyt. za: „The Financial Times", 10. 01. 1997. 
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rza skarbu USA - Lawrence H. Summers - stwierdził: Mówi się często, że 
w obecnych czasach rządy mają mniejszą władzę, lecz w pewnym sensie los 
społeczeństwa zależy od nich w jeszcze większym stopniu niż kiedykolwiek 
przedtem. Dobra polityka jest obecnie lepiej nagradzana, a zła — szybciej ka
rana. Dlatego też wpływ prowadzonej polityki na życie ludzi nigdy nie był 
większy. W opiniach o bezsilności rządu częściową prawdą jest jedynie to, że 
pewne rzeczy, które rząd robić powinien, są coraz trudniejsze do wykonania 
(Summers, 1998, s. 5). 

Jakby tego było mało, główny ekonomista EBOR - Nicholas Stern - za
uważa: Tworzenie instytucji wymaga dużo czasu. Dobrym przykładem są insty
tucje finansowe i prawne. Banki zależą od specjalnych umiejętności, takich jak 
księgowanie, analiza kredytów itp. Te zaś zależą od ustalenia dobrych wzajem
nych relacji, indywidualnego dorobku i metod pracy. Systemy prawne trzeba 
najpierw ustalić, a następnie wprowadzić w życie. Analiza „Raportu o Trans
formacji na rok 1995"pokazuje, że wdrażanie wypadło znacznie gorzej niż samo 
ustalanie struktur prawnych. Podobne uwagi dotyczą polityki konkurencji oraz 
- w bardziej ogólnym sensie - zmieniającej się roli państwa (Stern, 1996). 

W „Uaktualnionym Raporcie o Transformacji" (EBRD, 1997a) podkreśla 
się z kolei, że kluczem do osiągnięcia trwałej poprawy klimatu inwestycyjnego 
w regionie jest wzmocnienie istniejących instytucji i polityki, wspomagane przez 
zmiany zachowań podmiotów prywatnych i władz. 

Znaczenie rynkowego zarządzania przedsiębiorstwami - w odróżnieniu 
od prostego przeniesienia tytułu własności - dostrzegają obecnie nawet wcze
śniejsi najbardziej gorący zwolennicy powszechnej i szybkiej prywatyzacji, jak 
Frydman i Rapaczyński (1991, 1994). Estrin (1996) z kolei donosi, że w Cze
chach, na Węgrzech, w Polsce i w Rosji nie ma wyraźnych dowodów na to, że 
przedsiębiorstwa sprywatyzowane działają lepiej niż jeszcze nie sprywatyzo
wane i stwierdza, że potrzeba czasu, aby skuteczne rynkowe zarządzanie przed
siębiorstwami wprowadzić w życie. Stern (1996) wskazuje, że proces restruk
turyzacji jest wielkim i fundamentalnym zadaniem, wymagającym inwestycji, 
twardych decyzji i likwidacji. Będzie to znacznie mniej bolesne w warunkach 
wzrostu, skutecznego rynkowego zarządzania przedsiębiorstwami oraz spraw
nie funkcjonujących systemów zabezpieczeń społecznych. 

Konings, Lehmann i Schaffer (1996) twierdzą, że sprawne rynkowe zarzą
dzanie przedsiębiorstwami jest przynajmniej tak samo istotne dla ożywienia 
gospodarczego, jak prywatyzacja i ogólna liberalizacja. Pohl, Djankov i An
derson (1996) podkreślają pozytywny wpływ prywatyzacji, twierdząc, że wiel
kie przedsiębiorstwa zrestrukturyzowane w procesie prywatyzacji są bardziej 
efektywne. Ale zarazem zauważają, że ponieważ o tym, które przedsiębiorstwa 
są prywatyzowane decyduje subiektywny czynnik selekcji - wnioskowanie 
o bezwzględnej wyższos'ci ekonomicznej powinno być dos'ć ostrożne. 

Po okresie skrajnego leseferyzmu we wczesnej fazie transformacji, w stycz
niu 1997 r. nawet miliarder finansista George Soros - nie wahał się przyznać: 
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chociaż zrobiłem fortunę na rynkach finansowych10, teraz obawiam się, że nieskrę
powane nasilenie leseferystowskiego kapitalizmu oraz rozszerzanie się wartości 
i kategorii rynkowych na wszystkie dziedziny życia, zagraża otwartemu i demokra
tycznemu społeczeństwu (...) Za dużo konkurencji i za mało współdziałania może 
spowodować niedopuszczalną niesprawiedliwość i niestabilność (Soros, 1997). 

W poświęconym transformacji „Raporcie o Rozwoju Świata na rok 1996 " 
Bank Światowy bardzo mocno podkreśla, że ustalenie społecznego konsensusu 
będzie kluczowe dla długookresowego powodzenia transformacji, gdyż analizy 
porównawcze prowadzone w różnych krajach wskazują, że społeczeństwa, 
w których panuje bardzo duża nierówność dochodowo-majątkowa są z reguły 
mniej stabilne politycznie i społecznie; cechuje je również niższe tempo inwe
stycji i wzrostu (World Bank, 1996). 

Obecnie uznaje się powszechnie, że w gospodarkach, w których nadal pa
nuje sztywność strukturalna (np. formalna i nieformalna indeksacja oraz po
wolna reakcja podażowa) jeśli inflacja jest znacznie poniżej 40%, to próby przy
spieszenia jej spadku pociągnęłyby za sobą znaczące, być może trudne do przy
jęcia koszty (w każdym razie wyższe niż przy stopniowym gaszeniu inflacji, co 
od kilku lat ma miejsce w kilku karajach transformacji podążających drogą 
Polski). Ważne jest, by inflacja spadała miarowo i zauważalnie, bez spektaku
larnych kosztownych przyspieszeń. Taka polityka antyinflacyjna zwiększa wia
rygodność rządów i władz monetarnych, zapewnia przewidywalność rozwoju 
gospodarczego, stwarza lepsze środowisko dla prowadzenia interesów i wzbu
dza zaufanie na scenie międzynarodowej71. 

Po bolesnych i kosztownych doświadczeniach dogmat utrzymywania realnie 
dodatniej stopy procentowej i rujnująca polityka we wczesnej fazie transformacji, 
jest obecnie postrzegana jako determinanta oszczędności mniej znacząca od takich 
czynników, jak tendencje demograficzne, polityka rent i emerytur oraz ogólna 
polityka fiskalna i regulacyjna72. Mało tego. Pojawiają się autorzy okazujący wręcz 
lekceważenie dla kwestii realnych stóp procentowych (Buiter, Lago i Stern 1996). 

Za warunek wstępny szybszego wzrostu oszczędności niż dochodów uwa
ża się dziś stały realny wzrost dochodów, stabilizację oraz optymistyczne po
strzeganie przyszłości, którego elementami powinny być: reforma systemu ubez
pieczeń społecznych, niższe stawki podatkowe oraz rozwój długoterminowych 
oszczędności i ubezpieczeń na życie. Z tej perspektywy duże zainteresowanie 

Oczywis'cie poza rynkami finansowymi w krajach przechodzących transformację. 
71 W międzynarodowych kolach finansowych i inwestycyjnych podkreśla się, że Polska, 

jako jedyna gospodarka posocjalistyczna w 1998 r. zasługuje na duże zaufanie, ze względu na 
swoje osiągnięcia w latach 1994-97, w odróżnieniu od niewielkiego zaufania, jakim cieszyła 
się wczes'niej, na skutek slumpflation i niestabilności w latach 1989-93. 

Dogmat ten kosztował jednak bardzo wiele polskich podatników, szczególnie gdy zbyt 
wysokie stopy procentowe utrzymywano w czasie koniecznej rewaloryzacji w 1996 i ponow
nie w 1998 r. Kiedy wreszcie porzucono tą niemądrą politykę w połowie 1998 r., koszty zosta
ły już poniesione. Oczywis'cie, straty podatników i gospodarki narodowej stanowiły zysk ko
goś' innego, szczególnie spekulujących inwestorów portfelowych. 
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zaczęły budzić fiskalne i quasi-fiskalne działania banków centralnych w krajach 
posocjalistycznych (Fry, 1993). Analizując sytuację w Czechach zwrócono na 
przykład uwagę (OECD, 1996b) na koszty polityki sterylizacyjnej, wynikające 
z nadmiernego różnicowania stóp procentowych i/lub niedowartościowanego 
pieniądza. M. Nuti ocenia, że w Czechach i w Polsce, banki centralne zmarno
wały w latach 1994-96 około 1% PKB. Rozległe operacje otwartego rynku przy 
użyciu wysokich stóp procentowych zredukowały drastycznie zyski, przejmo
wane w 80% przez budżety. W ten sposób polityka banków centralnych okazała 
się nader kosztowna dla budżetów państwowych (Nuti, 1996)73. 

5.4. Cele i środki polityki gospodarczej 

Wypracowywanie nowego konsensusu powinno sprzyjać porządkowaniu ce
lów i środków polityki gospodarczej i zbliżać nas do bardziej sprawiedliwego 
wzorca rozwoju. Porażka, a przynajmniej brak powodzenia polityki opartej na 
wczesnym konsensusie waszyngtońskim wynika bowiem m.in. z ich pomiesza
nia, co brzmi może nieprawdopodobnie, ale jest smutną (dla ekonomisty) praw
dą. Równowaga budżetowa, niska inflacja, względnie stały kurs walutowy i ogólna 
stabilizacja finansowa, to nie cele, ale tylko środki polityki gospodarczej, która 
ma zapewniać trwały wzrost i wyższy poziom życia. Nawet skądinąd tak ważne 
przemiany, jak prywatyzacja i liberalizacja, to również nie cele, lecz instrumenty. 

Niestety, w transformacyjnym zapale klasyczne środki traktowano jako 
sedno polityki gospodarczej i kryteria jej oceny. W ustroju socjalistycznym 
„usprawnianie centralnego planowania" było powszechnie postrzegane jako do
niosły sam w sobie cel polityki, a nie jedynie wymagający naprawy instrument. 
Dziś jego miejsce zajęło „metodologiczne doskonalenie" sposobów, które powin
no prowadzić do podniesienia efektywności i konkurencyjności, jakby ta warsz
tatowa doskonałość była ważniejsza niż sama efektywność i konkurencyjność. 

Ortodoksyjny neoliberalizm w intelektualnie uproszczony sposób zakła
da, że od pewnego momentu, w sprzyjających warunkach wszystko powinno 
toczyć się z góry określonym torem, a zatem nie ma żadnej potrzeby nawet 
myśleć o tym, jak wydarzeniami kierować, a cóż dopiero zadawać sobie trud 
rzeczywistego kierowania (najlepszą polityką jest brak polityki). Zważywszy, 
że rozróżnienie środków i celów powinno być oczywiste dla każdego, kto miał 
styczność z ekonomią i polityką, pomieszania celów i środków polityki gos
podarczej nie da się wyjaśnić ani naiwnością, ani niedouczeniem, lecz antago
nizmami politycznymi odzwierciedlającymi konflikty interesów. Właśnie 

3 To, co liberalna opozycja i niektórzy zewnętrzni komentatorzy przedstawiali jako pod
ważanie niezależności NBP przez rząd Polski, było dobrze uzasadnioną niezgodą na stawiane 
przez bank centralny cele (inflacja versus bezrobocie) oraz instrumenty (stopa procentowa 
versus kurs walutowy). 
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dlatego, chociaż nie ma lewicowych i prawicowych lekarzy czy inżynierów, to 
jednak są lewicowi oraz prawicowi ekonomiści i politycy gospodarczy. 

Podążając podobnym tokiem myślenia J. Williamson (1990) wręcz rozróż
nia „polityczny" i „technokratyczny" Waszyngton, podkreślając ich różne priory
tety i opcje polityczne. Jednak podziały biegną nie tylko między „polityczną" 
a „technokratyczną" częścią Waszyngtonu, lecz również wewnątrz nich. Jego zda
niem sytuację jeszcze bardziej komplikuje fakt, że niektórzy aktorzy po „techno
kratycznej" stronie sceny, zaczęli odgrywać (być może bezwiednie) również role 
polityczne. Jest to szczególnie widoczne w odniesieniu do organizacji Bretton 
Woods (przede wszystkim do MFW), których działania i decyzje mają tak poważ
ne konsekwencje polityczne dla poszczególnych krajów, regionów i wręcz gospo
darki świata, że wychodzą daleko poza tradycyjne ramy „technokratyczne". 

Williamson rozważa istniejące różnice przez pryzmat zarówno teoretycz
nych argumentów, na gruncie których może dojść do przyszłego konsensusu, 
jak przez pryzmat uznawanych wartości, na gruncie których różnice bywają 
bardzo duże i raczej będą się utrzymywać. Z tej perspektywy próbuje również 
dokonać syntetycznego rozróżnienia ekonomicznej „lewicy" i „prawicy", pisząc: 

Fundamentalny podział polityczny (w kwestiach ekonomicznych) nie prze
biega między kapitalizmem a socjalizmem czy wolnym rynkiem a interwencjo
nizmem państwa, lecz między tymi, którzy dążą do sprawiedliwej dystrybucji 
dochodów („lewica") a tymi, którzy chcą zachować ustalone przywileje („pra
wica"). Tak przeprowadzona linia podziału pozwala zrozumieć, dlaczego w nie
dawnych debatach toczących się w Związku Radzieckim zwolennicy komuni
stycznej twardej linii nazywani byli „prawicą ", natomiast zwolennicy transfor
macji do gospodarki rynkowej - „lewicą" (Williamson, 1993). 

Nie odmawiając trafności temu rozróżnieniu trzeba jednak zauważć, że 
w istocie sprawa jest bardziej skomplikowana. Poza intelektualnymi kontro
wersjami i różnymi systemami wartości, na co ma skłonność kłaść nacisk Wil
liamson (por. rozdz. 1.5.) istnieją różne interesy polityczne, gospodarcze i fi
nansowe. Bez uzwględnienia tego aspektu nie dałoby się wyjaśnić, dlaczego 
błędną politykę prowadzono w wielu przypadkach nawet po tym, gdy nama
calnie przekonano się, że jest błędna. Przykładów jest sporo. Polska w latach 
1989-92 w zakresie liberalizacji i stabilizacji, Czechy w latach 1993-96 w za
kresie zarządzania przedsiębiorstwami, Rosja w latach 1994-98 w zakresie pry
watyzacji, Albania w latach 1995-97 w zakresie piramid finansowych, które 
tolerowano do czasu, aż cała gospodarka w końcu upadła. Wszystkie te wyda
rzenia ilustrują pomieszanie środków i celów polityki gospodarczej. 

Kryterium oceny polityki gospodarczej nie może być tempo prywatyzacji, 
liberalizacji, stabilizacji, słowem tempo reformowania; może nim być wyłącz
nie skuteczność, której miarą nie jest zgodność z książkowymi doktrynami, ale 
istnienie lub brak sekwencji rozwojowej: wzrost konkurencyjności - wzrost 
produkcji - wzrost wpływów podatkowych - wzrost dochodu narodowego -
wzrost poziomu życia. 
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Silny nacisk na przyspieszanie na przykład prywatyzacji, wywierany przez 
pewne grupy interesów oraz przez ich politycznych sojuszników, prowadzi do 
tego, że państwo sprzedaje swój majątek taniej, argumentując, że chodzi o tem
po. Tymczasem każdy z polityków biorących udział w takiej grze pozorów, 
podobnie jak każdy z dziennikarzy głos'no tę grę wspierających, na własny uży
tek s'wietnie pamięta o fundamentalnej zasadzie handlowej: komu ze sprzedażą 
się spieszy, ten sprzedaje tanio. 

Reformy prawdziwe, mające na celu interes publiczny (a nie prywatny 
jakiejś grupy) muszą zawsze zmierzać do osiągnięcia najważniejszego długo
okresowego celu - trwałego wzrostu podnoszącego poziom życia. W innym 
razie ma miejsce „postęp" fragmentaryczny, w istocie nierzeczywisty, przeja
wiający się w sztucznym polepszeniu ogólnej sytuacji gospodarczej. Jeżeli 
załamanie gospodarcze jest głębsze lub wzrost wolniejszy i w konsekwencji 
poziom życia się obniża, to ogólna sytuacja jest w sumie gorsza, a nie lepsza, 
nawet jeśli równocześnie udział sektora prywatnego, zakres liberalizacji han
dlu lub deregulacja transferów kapitału są większe. To żelazne kryterium oce
ny sensu i jakości prowadzonych reform. 

Tymczasem nierzadko miewamy do czynienia z ocenami dokładnie od
wrotnymi, faktycznie dokonywanymi (w aureoli państwowotwórczej retoryki) 
z pozycji określonych grup interesów oraz reprezentujących je partii, które 
samozwańczo identyfikują swoje interesy z interesem społecznym i gospodar
czym. Chcąc zatem dowiedzieć się prawdy o sytuacji gospodarczej trzeba brać 
pod uwagę nie tylko, co i jak się bada, lecz również, kto to robi i dlaczego. 
Wtedy staje się oczywiste, że oceny np. agencji ratingowej Moody'ego i rosyj
skich związków zawodowych muszą być tak różne, jak różne są interesy, 
powiedzmy, banku inwestycyjnego Morgana Stanleya i górników z Syberii. 

W każdej gospodarce przemiany ustrojowe powinny być postrzegane przez 
pryzmat ich zdolności do podniesienia konkurencyjności gospodarki oraz po
ziomu życia gospodarstw domowych. Chociaż jest oczywiste, że należy dbać 
o konkurencyjność i kontrolować koszty pracy, to jednak byłoby absurdem pro
wadzić przez dłuższy czas politykę znaczącego obniżania płac realnych. Tym
czasem tak właśnie robiono w Polsce w latach 1990-91, kiedy przeciętne wy
nagrodzenie realne spadło o prawie 30% czy na Węgrzech w latach 1995-96, 
gdy wynagrodzenia obniżyły się o około 18%74. To nie były świadectwa dobrej 
polityki. Może się oczywiście zdarzyć, że okresowe obniżenie plac realnych wy
daje się koniecznym środkiem prowadzącym do osiągnięcia długookresowej zdol
ności do konkurencji - i do pewnego stopnia był to właśnie przypadek Polski 
w momencie przejścia do rynku, ale co innego - konieczny p r z e j ś c i o w y 
środek osiągania stabilizacji, a co innego polityka dławienia płac realnych pro
wadzona w najlepsze aż przez cztery lata. 

74 W Polsce po początkowym załamaniu w 1990 r. spadły jeszcze o około 6% w latach 
1991-93, a zaczęły wzrastać dopiero od 1994 r. Na Węgrzech, po kryzysie w latach 1995-96, 
płace realne zwiększyły się w 1997 r. o ok. 6% (PlanEcon, 1997d). 
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Długookresowy wzrost płac realnych jest dowodem na to, że sytuacja go
spodarcza jest dobra (jeśli nie cierpi na tym międzynarodowa konkurencyjność). 
Skoro kraje posocjalistyczne zaczęły już niwelować swoje względne zacofanie, 
to proces dołączania do wysoko rozwiniętej części gospodarki światowej powi
nien znaleźć swoje odzwierciedlenie w nieinflacyjnym wyrównywaniu płac, opar
tym na długookresowym wzroście wydajności pracy. Zatem, gdy jest się w stanie 
dostrzec różnicę między faktycznymi celami polityki a instrumentami służącymi 
do ich osiągnięcia, to powinno się również wiedzieć, że lepsza sytuacja gospo
darcza oznacza wyższe tempo wzrostu, a nie więcej bankructw, wyższe dochody 
realne, a nie ich obniżanie, rosnące zatrudnienie, a nie wyższe bezrobocie, sku
teczną prywatyzację, a nie pospieszną wyprzedaż majątku państwowego. Dobra 
polityka to nie polityka twarda dla jednych, a jednocześnie korzystna dla innych 
grup interesów, lecz taka, która jest w stanie nie tylko zapewnić rozwój, ale rów
nież prowadzi do podniesienia poziomu życia całego społeczeństwa. 

Pomieszanie celów i środków polityki gospodarczej widać również przez 
pryzmat tego, że przez wiele lat utożsamiano transformację, która jest złożo
nym procesem obejmującym przemiany instytucjonalne i restrukturyzację 
mikroekonomiczną, z wstępną jej częścią, jaką jest liberalizacja i stabilizacja, 
oraz mylono politykę transformacji z polityką rozwoju. Dopiero od niedawna 
zaczęto wyraźnie podkreślać, że politykę przejścia do liberalizacji i stabilizacji 
należy odróżnić od polityki transformacji, która koncentruje się przede wszyst
kim na zmianach instytucjonalnych i behawioralnych (EBRD, 1997a)75. 

Ponieważ wysokie tempo wzrostu PKB dopiero w dłuższym okresie za
czyna łączyć się z wyższą jakością życia, w Programie Rozwoju Narodów Zjed
noczonych (UNDP) operuje się kategorią tzw. ogólnego wskaźnika rozwoju 
(human development index, HDI, który - choć bardziej złożony - wydaje się 
lepszą miarą postępu społecznego niż PKB jako taki (UNDP, 1997; World Bank, 
1997a; Ravallion i Martin, 1997). Odpowiednie dane zawiera tabela 15. 

Generalnie, w dłuższym okresie występuje silna dodatnia korelacja mię
dzy poziomem PKB p/c a wskaźnikiem HDI, który bierze pod uwagę postęp 
w tak istotnych dziedzinach, jak przeciętna długość życia, poziom wykształce
nia oraz wysokość dochodów i dlatego jest bardziej stosowną miarą postępu na 
drodze do głównych celów polityki rozwojowej76. 

W języku angielskim przejście określane jest terminem „transition", zaś etap przemian 
strukturalno-instytucjonalnych terminem „transformation". W potocznej polszczyźnie, nawet 
ekonomicznej, oba te procesy bywają określane jako transformacja; w książce staram się go
dzić anglojęzyczną precyzję z polskojęzyczną stylistyką. 

76 Wskaźnik ten opisywany jest następująco: wartość wskaźnika HDI dla danego kraju 
świadczy o tym, jak dalece kraj ten zbliżył się do takich celów, jak: przeciętne trwanie życia 
wynoszące 85 lat, dostęp do wykształcenia dla wszystkich i godny poziom życia. Ogólny wskaź
nik rozwoju redukuje wszystkie trzy podstawowe wskaźniki do jednego, mierząc osiągnięcia 
w każdej dziedzinie odległością od pożądanego celu. Wartości maksymalne i minimalne dla 
każdej zmiennej są redukowane do skali od 0 do 1, na której każdy kraj zajmuje określoną 
pozycję (UNDP, 1997). 
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11 W skali światowej. 
2) Liczba dodatnia wskazuje, że pozycja w rankingu wg wskaźnika HDI jest wyższa od pozy

cji rankingu wg PKB p/c (PPP) w USD, natomiast ujemna - przeciwnie. 
Źródło: UNDP, 1997. 

Nie powinno być zaskoczeniem, że w krajach posocjalistycznych wskaź
nik HDI (odwrotnie niż pozycja mierzona przez PKB p/c) niemal we wszyst
kich przypadkach jest relatywnie lepszy niż w krajach rozwiniętych. Mamy tu 
do czynienia z pozytywnym aspektem dziedzictwa poprzedniego ustroju, dzię-
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ki względnie dobremu poziomowi szkolnictwa, szerokiemu dostępowi do in
stytucji kultury oraz powszechnej opiece zdrowotnej. Dlatego społeczeństwa 
w krajach przechodzących transformację cechuje na przykład dłuższe przecięt
ne trwanie życia niż w krajach o podobnym poziomie PKB p/c. Różnica mię
dzy pozycją ogólnego wskaźnika rozwoju a pozycją realnego PKB p/c (liczona 
w oparciu o parytet siły nabywczej) w krajach rozwiniętych waha się od 19 
punktów w Hiszpanii oraz 15 w Finlandii i Nowej Zelandii do zera w Japonii, 
minus 8 w Danii i minus 12 w Szwajcarii. Ta sama różnica w krajach posocja
listycznych (z wyjątkiem Laosu i Mongolii, które jako jedyne mają wartość 
ujemną) waha się od 3 punktów w Czechach, Rumunii i Słowacji do 14 punk
tów w Polsce i aż 30 punktów w Gruzji i Tadżykistanie. 

Zatem cele polityki rozwojowej powinny być jeszcze szersze, niż wzrost 
i równowaga. W tym samym czasie, gdy budowaliśmy naszą wiedzę o instru
mentach tworzących dobrze funkcjonujący rynek, poszerzyliśmy naszą koncep
cję celów, aby obejmowały one również trwały, egalitarny i demokratyczny roz
wój (Stiglitz, 1998a). 

Bank Światowy był zawsze bardziej niż inne międzynarodowe instytucje 
finansowe otwarty na kwestie społeczne i rozwój kapitału ludzkiego (zupełnie 
inaczej niż jakikolwiek inny bank, instytucja z założenia nastawiona na zysk). 
Nie tylko w gospodarkach transformacji Bank zaangażował się w cały szereg 
przedsięwzięć mających na celu podniesienie poziomu życia i zmniejszenie ubó
stwa. Ten przykład musiał być albo zaraźliwy, albo kłujący, bo teraz nawet MFW 
twierdzi, że chce dbać o bardziej sprawiedliwą dystrybucję owoców wzrostu. 

Stanley Fischer, pierwszy zastępca dyrektora Funduszu, od dłuższego czasu 
zwracając uwagę na kwestię sprawiedliwego wzrostu, postawił wreszcie wprost 
pytanie: dlaczego sprawiedliwość ma dla Funduszu znaczenie? Jego 
odpowiedź może być prawdziwie twórczym szokiem dla tych, którzy przywy
kli przez ostatnich dziesięć lat skrajnie polityzować tę kategorię i wyrzucać ją -
niczym atrybut poprzedniego ustroju - na śmietnik historii. 

Po pierwsze dlatego, że sprawiedliwość społeczna wymaga, by wszyscy 
[podkr. G. K.] członkowie społeczeństwa mieli udział w korzyściach wynikają
cych ze wzrostu gospodarczego. 1 chociaż jest wiele koncepcji, co dokładnie 
składa się na sprawiedliwą dystrybucję dochodu, my przyjmujemy pogląd, że 
bieda wśród bogactwa jest społecznie nie do zaakceptowania. Po drugie dlate
go, że - ten argument ma charakter instrumentalny - sprawiedliwy program 
dostosowawczy i sprawiedliwie dzielony wzrost jest bardziej trwały. Dla MFW 
są to powody wystarczające, by kryterium sprawiedliwości brać pod uwagę, 
obojętne czy polega ona na redukcji ubóstwa czy na odpowiedniej dystrybucji 
dochodów w programach wspieranych przez MFW (Fischer, 1998b). 

Do tej wielkiej, wręcz zasadniczej zmiany w sposobie myślenia przyczy
niła się zarówno ciernista droga od załamania do wzrostu w gospodarkach trans
formacji, jak doświadczenia reformowanych gospodarek socjalistycznych 
w Azji, które nie poszły śladem wczesnego konsensusu waszyngtońskiego. 
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Dos'wiadczenia te - wraz z tymi, które płyną z kryzysu w Azji Południowo-
Wschodniej - spełniają obecnie rolę katalizatora konsensusu powaszyngtoń-
skiego, podobnie jak kryzys w Ameryce Łacińskiej w latach 80. zainicjował 
powstanie pierwszego konsensusu. Niemniej jednak, trzeba będzie jeszcze prze
być długą drogę od intelektualnego porozumienia do odpowiednich działań 
politycznych. I chociaż intelektualna zgoda jest bliższa niż kiedykolwiek, to 
kontrowersje wynikające z różnych systemów wartos'ci, a jeszcze bardziej -
z różnych interesów - pozostaną. 

. 







6.1. Budowa struktury instytucjonalnej 
Jedyną szansą powodzenia transformacji jest stworzenie odpowiedniej 

struktury instytucjonalnej, którą trzeba budować od zera. Jest to trudniejsze 
w byłych republikach radzieckich niż w Europie Środkowo-Wschodniej, po
nieważ w tych pierwszych brakowało nawet tak podstawowych instytucji, jak 
suwerenny bank centralny czy własna waluta. Prywatna własnos'ć środków pro
dukcji nie istniała, a firmami zarządzał w sposób nieskrępowany aparat poli-
tyczno-biurokratyczny. Proces budowania instytucji - z natury stopniowy - prze
biega też trudniej w krajach, w których wystąpiła zbyt radykalna liberalizacja 
i zbyt daleko idące wycofanie się państwa z regulowania działalności gospo
darczej. Natomiast w reformowanych gospodarkach socjalistycznych krajów 
Azji postępuje on naprzód w stałym tempie. Kraje te z punktu widzenia ewolu
cji instytucjonalnej w ciągu minionej dekady ogromnie się zmieniły. 

Co do krajów posocjalistycznych, to niektóre poszły drogą stopniowej, 
może nawet zbyt wolnej liberalizacji i prywatyzacji. Chociaż załamanie gospo
darki było wskutek tego stosunkowo łagodne, to spowodowało opóźnienia klu
czowych reform strukturalnych. Jeśli w tym czasie budowano właściwe insty
tucje, to takie opóźnienie może się w przyszłości opłacać. Jeśli jednak okres 
stopniowej liberalizacji był z punktu widzenia reform instytucjonalnych zmar
nowany, to szanse na długookresowy wzrost gospodarczy stają się co najmniej 
odległe. Inne kraje poszły drogą zmian gwałtownych. W tych okolicznościach 
załamanie gospodarki było we wczesnych stadiach transformacji dość poważ
ne, ale później proces budowania instytucji był często bardziej zaawansowany. 
W długim okresie, po zrozumieniu tego przykrego faktu, że wzrost w gospo-
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darce rynkowej nie następuje bez mądrej polityki rozwojowej rządu i bez do
brze zaprojektowanych instytucji, oba typy gospodarek posocjalistycznych mają 
szanse na sukces. 

Państwowe zarządzanie budowaniem instytucji ma kluczowe znaczenie. 
Naprawdę, to właśnie ten proces - a nie liberalizacja - j e s t istotą i sednem trans
formacji (North, 1997). Innymi słowy, bez odpowiedniego zatroszczenia się 
o układ instytucjonalny, sama liberalizacja z prywatyzacją nie sprostają temu, czego 
społeczeństwa oczekują od gospodarki. Gdy procesy te przebiegają łącznie, pry
watyzacja może stanowić przeszkodę dla transformacji, następującej po liberali
zacji i może zmniejszać stopień bezpieczeństwa socjalnego (...) W porównaniu 
z rozwiniętym rynkiem w dojrzalej gospodarce, okres transformacji charakteryzu
je się większą niepewnością warunków rynkowych, w tym poziomu cen i podaży. 
Wiedza o tych warunkach płynie z uczestnictwa w rynku. Gdy wziąć pod uwagę 
efekt tej edukacji, to okazuje się, że optymalny poziom prywatyzacji spada pro
porcjonalnie do wzrostu poziomu niepewności (Goodhue, Rausser i Simon, 1996). 

Jeśli więc państwo nie zapewni właściwego ładu instytucjonalnego, to górę 
biorą złe strony rynku, rozpoczyna się instytucjonalizacja nieformalna (Stein, 
1993) i pojawia się, mówiąc słowami czołowych ekonomistów z BŚ i EBOR, 
„kapitalizm bandycki". 

Łatwo jest zidentyfikować dobrze działający układ instytucjonalny: każdy 
z partnerów robi to, co ma robić, występuje dobra koordynacja i niewiele kon
fliktów, a wzrost gospodarczy jest szybki i stabilny. Można również rozpoznać 
źle działający układ instytucjonalny: biurokratyczne wymagania hamują pro
ces przemian lub występuje „kapitalizm bandycki", w którym powszechne są 
korupcja i oszustwo (Stern i Stiglitz, 1997). 

Takie patologie instytucjonalne mogą powstać w wyniku transformacji ży
wiołowej (w odróżnieniu od zaprojektowanej). W wielu przypadkach niewła
ściwa polityka przemian pozwoliła na dojście do takich właśnie sytuacji. Sys
tem, w którym tylko idioci płacą podatki, w którym nie respektuje się podpisa
nych umów czy nie dokonuje na czas należnych płatności - trudno nazywać 
gospodarką rynkową. Jest to raczej chaos wynikający z rozpadu starych insty
tucji i braku nowych. Taka właśnie sytuacja, tj. brak organizacji i mechani
zmów zdolnych do rynkowego uporządkowania gospodarki, występowała dość 
powszechnie w początkowych stadiach transformacji. 

Bez wizji przejścia do nowego systemu i bez wiedzy o jego funkcjonowa
niu nie ma sposobu dojścia do niego w dobrej kondycji i w rozsądnym czasie. 
Transformacja zaczyna się przeciągać: koszty są wyższe niż to celowe, efekty -
mniejsze niż to możliwe, cały proces dłuższy niż to konieczne. Przy tym ożywie
nie następuje później, a produkcja wzrasta wolniej. Głównym zadaniem jest więc 
skuteczne wprowadzenie nowej struktury instytucjonalnej, co jest o tyle trudne, 
że zerwana została instytucjonalna ciągłość i mamy stan ni-planu, ni-rynku. 

Stworzenie kapitalizmu rynkowego wymaga nie tylko dominacji własno
ści prywatnej, lecz także dobrze funkcjonujących rynków i respektowania ryn-

144 



kowych reguł alokacji zasobów. Dla ułatwienia transakcji handlowych i umów 
inwestycyjnych konieczne są dobrze działające firmy pośredniczące. Są one 
także potrzebne do promocji oszczędzania. Rynek wymaga również właściwe
go środowiska prawnego zdolnego wymusić respektowanie reguł i umów na 
podmiotach, tj. na firmach, gospodarstwach domowych, instytucjach, a także 
narządach. W większości krajów najbardziej rozwiniętych instytucjonalnie kło
potów przysparza czasem Trybunał Konstytucyjny, który może obalić dopiero 
co przyjętą ustawę. Doraźnie nie ułatwia to prowadzenia polityki, ale umacnia 
rządy prawa, co jest wartością ponadczasową. 

Istnieje więc powszechna i coraz szerzej przyjmowana zgoda co do tego, 
że dobre instytucje mają ogromnie znaczenie dla wzrostu i trwałego rozwoju. Im 
lepsze są instytucje rynku i lepsza harmonizacja ich działalności ze sferą usług 
publicznych, tym stabilniejszy jest rozwój gospodarczy i społeczny. BŚ w spe
cjalnym wydaniu raportu o globalnym rozwoju gospodarczym, podkreślając rolę 
państwa we współczesnym świecie i wskazując na konieczność rozróżnienia mię
dzy środkami (instytucjami i zaangażowaniem państwa) a celami (wzrostem 
i rozwojem gospodarczym), stwierdza: państwo w istotny sposób przyczynia się 
do rozwoju gospodarczego wtedy, gdy jego rola jest na miarę sprawności insty
tucjonalnej. Sprawność nie jest jednak dana raz na zawsze. Musi być rozwijana, 
jeśli rządy mają dążyć do wzrostu dobrobytu (...) W powiększaniu tej sprawności 
mogą pomóc trzy wzajemnie powiązane zbiory mechanizmów instytucjonalnych: 
przestrzeganie reguł i ograniczeń rynkowych przez społeczeństwo oraz admini
strację państwową, promowanie konkurencji wewnętrznej i zewnętrznej oraz 
umacnianie partnerstwa w stosunkach gospodarczych (World Bank, 1997b). 

Odnosi się to do wszystkich systemów gospodarczych oraz do krajów 
o różnym zakresie działalności gospodarczej, różnych poziomach PKB i roz
maitym stopniu zaawansowania instytucjonalnego, a więc zwłaszcza do gospo
darek w okresie transformacji. W krajach, w których przez długi czas obowią
zywały odmienne reguły, wdrażanie nowych regulacji prawnych i nowego spo
sobu postępowania podmiotów gospodarczych wymaga większego i bardziej 
zdecydowanego działania państwa niż gdzie indziej. Niestety zdolności pań
stwa do podejmowania takiego działania są mniejsze, nie tylko w porównaniu 
z okresem etatystycznego socjalizmu, lecz także w porównaniu z tradycyjnymi 
gospodarkami rynkowymi z ich dojrzałym społeczeństwem obywatelskim 
i dobrze funkcjonującymi instytucjami. Co gorsza, możliwości państwa w go
spodarkach posocjalistycznych były świadomie redukowane przez politykę 
neoliberalną, prowadzoną często z oficjalnym poparciem rządów najważniej
szych krajów wysoko uprzemysłowionych i podporządkowaną instytucjom 
międzynarodowym. Trudno więc teraz poddać gospodarkę suwerennej kontroli 
nowego państwa, ponieważ pozwolono jej wymknąć się spod kontroli państwa 
starego w następstwie błędnie przeprowadzonej liberalizacji. 

Dobrym przykładem może być dyskusja między rządem Rosji a MFW 
w latach 1997-98 dotycząca kilkukrotnego odkładania spłaty kolejnych transz 
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kredytu pomostowego. Niezdolność do poboru podatków jest w Rosji wyni
kiem rozpadu instytucji, toteż nalegania MFW na zwiększenie dochodów 
budżetu spełzły jak na razie, na niczym. Nie jest to wyłącznie sprawa braku 
determinacji rządu w walce z oszustwami podatkowymi. Stoi za tym również 
dziedzictwo źle prowadzonej transformacji, w tym polityki dostosowania struk
turalnego ustalonej wcześniej z MFW i BŚ. Wdrażanie nowych reguł - np. do
tyczących płacenia podatków i innych należności - będzie więc procesem trud
nym i długotrwałym. Im więcej było wcześniej niepotrzebnych szoków, tym 
trudniejsze będzie teraz wdrażanie nowych reguł. 

Rządy w systemie centralnego planowania często ignorowały politykę ochro
ny konsumenta, a trwały syndrom niedoboru likwidował potrzebę istnienia rze
czywistej konkurencji. W czasie transformacji konkurencja wprawdzie pojawia 
się, ale jest słaba, tym razem z powodu dziedzictwa starych struktur i praktyk 
monopolistycznych. Utworzenie nowych organizacji i ram instytucjonalnych dla 
uczciwej konkurencji wymaga czasu oraz stworzenia licznych organizacji oby
watelskich. Jeśli natomiast struktury sprzyjające konkurencji i system prawny 
już istnieją, to zadaniem polityki gospodarczej staje się przekształcanie zacho
wań producentów. Sprzedający, pośredniczący i rozprowadzający towary muszą 
zrozumieć, że rynek jest miejscem sprzedaży dóbr i usług, nie zaś miejscem, 
gdzie można się wzajemnie oszukiwać - bez względu na to czy dotyczy to kon
sumenta, innej firmy, czy Skarbu Państwa. Z tego powodu należy powołać insty
tucje antymonopolistyczne i ochrony praw konsumenta, stworzyć dobrze funk
cjonujący system rozliczeń i płatności i zorganizować sprawny aparat skarbowy. 

W budowaniu instytucji rynku należy koniecznie uwzględniać kontekst 
partnerstwa między podmiotami rynkowymi. W długim okresie, takie partner
stwo zwiększa bowiem zdolność do trwałego wzrostu gospodarczego, aczkolwiek 
z pewnością początek budowy ładu instytucjonalnego nie sprzyja partnerstwu, 
lecz raczej destabilizacji powiązań, z których stare już przestają działać, a nowe 
jeszcze nie działają, gdyż są in statu nascendi. Tym większa zatem potrzeba 
zaangażowania państwa, by eliminować ze stosunków rynkowych działalność 
różnych grup nacisku i organizacji nieformalnych, łącznie z organizacjami prze
stępczymi, a w skrajnych przypadkach - mafijnymi. 

Ogromna różnica między stopniowym doskonaleniem instytucji rynkowych 
na przestrzeni wielu dziesiątek lat, a budową instytucji rynkowych w czasie 
transformacji posocjalistycznej polega na doświadczeniu i wiedzy o zjawiskach 
rynkowych i zarządzaniu. Po niepowodzeniu „terapii szokowej" - szczególnie 
z powodu próżni systemowej, która powstała po gwałtownym demontażu ładu 
instytucjonalnego poprzedniego ustroju oraz ze względu na ogromną recesję -
transformację prowadzono mniej forsownie, w sposób bardziej adekwatny do 
bezprecedensowej sytuacji w tych krajach. Zrozumiano, że transformacja go
spodarki centralnie planowanej w gospodarkę rynkową musi się dokonywać 
w stopniowym procesie zmian strukturalnych, instytucjonalnych i w sposobach 
postępowania. 
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Zastanówmy się, dlaczego w Europie Środkowo-Wschodniej około 80% 
użytkowanych programów komputerowych pochodzi z pirackich źródeł, nato
miast w Stanach Zjednoczonych zaledwie około 20% (nie jest to mało, ale jed
nak o 3/4 mniej niż w krajach dokonujących transformacji)? Skuteczniejsze eg
zekwowanie prawa i lepszy system marketingu, nie wyjaśnia wszystkiego. Za
sadnicza przyczyna tkwi w różnicy kultur rynkowych oraz w całkowicie różnych 
sposobach zachowania ludzi w systemach o słabo rozwiniętych instytucjach oraz 
w dojrzałym otoczeniu instytucjonalnym. A przecież kultura i świadomość ryn
kowa powstają wokół instytucji i dzięki nim. O tym większość zachodnich insty
tucji finansowych oraz ekspertów zapomniała. Zastosowano wiedzę teoretyczną 
i praktyczne umiejętności w stabilizowaniu i restrukturyzowaniu gospodarek od 
zawsze rynkowych - w zupełnie innym układzie instytucjonalnym. 

Jeden ze znanych ekonomistów z MFW podkreślał wtedy: stało się jasne, że 
wiedza o systemach ekonomicznych w tych [posocjalistycznych - dop. G. K.] kra
jach i o drogach ich możliwego rozwoju była bardzo ograniczona, co mogło łatwo 
prowadzić do błędów ze strony ekonomistów, doradzających tamtejszym rządom. 
Pojawiło się duże prawdopodobieństwo zlekceważenia instytucjonalnych ograni
czeń możliwości zmian polityki i powstawania nierealistycznych oczekiwań do
tyczących tempa wprowadzania nowych strategii. W istocie początkowe propozy
cje rozwiązań w stylu „big-bangu" brały się głównie z nieznajomości rzeczywi
stej sytuacji [podkr. G. K.]. Tymczasem w polityce ekonomicznej nie może być 
żadnych „ wielkich uderzeń ", bo zanim będzie można uruchomić nowe strategie, 
wiele wysiłku i czasu pochłonie ustanowienie nowych instytucji (Tanzi, 1991). 

Oto dlaczego nieszczęsna „terapia szokowa" ze wszystkimi swoimi nie
wątpliwymi zaletami, ale i z całym bagażem niedostosowania do cech i celów 
posocjalistycznej transformacji nie była śmiałą wizją, lecz kolejnym złudze
niem myśli ekonomicznej (Heilbroner i Milberg, 1995), podrzuconym a vista 
z braku lepszych pomysłów i przyjętym bezkrytycznie przez krajowe elity (Ła
ski, 1990; Nuti, 1990; Hausner, 1997). 

Podatny grunt dla eksperymentowania z różnymi koncepcjami teoretycz
nymi o bardzo niejednakowej wartości stworzyła więc niedostateczna wiedza 
o możliwych opcjach polityki transformacji wśród profesjonalistów. W stosun
kowo lepszej sytuacji byli jedynie ekonomiści polscy i węgierscy, ze względu 
na częściową liberalizację polityczną i wcześniejsze reformy rynkowe. W nie
których krajach transformacja zachodziła bardziej przypadkowo, w innych 
w sposób bardziej zaplanowany, choć planowanie to także przyjmowało różne 
formy. W krajach transformacji w początkowym okresie tego procesu ekono
mia stałą się fascynującą nauką eksperymentalną, co nigdy przedtem nie miało 
miejsca na taką skalę. 

Trudno powstrzymać się w tym miejscu od uwagi, że tzw. sowietologia, 
łącznie z badaniami ekonomicznymi w jej ramach, również została całkowicie 
zaskoczona upadkiem socjalizmu i nie była przygotowana na podjęcie wyzwa
nia transformacji. Badania sowietologiczne koncentrowały się na dość powierz-
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chownych opisach realnego socjalizmu, a szczególną uwagę poświęcały jego 
niewydolnościom, słabościom i sposobom dalszego osłabiania, ale nie następ
stwom możliwego załamania. Paradoksalnie, choć sowietologia przez całe dzie
sięciolecia żyła z walki z ideologią i praktyką socjalizmu/komunizmu, to chyba 
w ogóle nie brała poważnie pod uwagę możliwości, że system ten może się za
łamać. Trudno inaczej uzasadnić brak jakichkolwiek scenariuszy i planów dzia
łania w podobnych okolicznościach. I chociaż Caspar Weinberger, amerykański 
Sekretarz Obrony za prezydentury Ronalda Reagana, przyznał kiedyś szczerze, 
że największym wyzwaniem dla Stanów Zjednoczonych jest to, jak sobie pora
dzić w przypadku załamania się komunizmu, to później okazało się, iż nikt nie 
był naprawdę przygotowany na takie załamanie. Administracja Reagana spon
sorowała badania nad możliwościami ożywienia gospodarczego po wojnie ter
mojądrowej (Hirshleifer, 1987), ale nie studiowała problemu ożywienia po za
łamaniu transformacyjnym. Nieprawdopodobne? A jednak prawdziwe. 

Nowy ład instytucjonalny musi powstać w oparciu o organizacje, które 
nie istniały - bo nie były potrzebne - w etatystycznej gospodarce. Transforma
cja wymaga nie tylko nowego systemu prawnego, lecz także nauczenia się no
wego typu postępowania. Przedsiębiorstwa, banki, urzędnicy i biurokracja pań
stwowa, a nawet gospodarstwa domowe, szybko muszą się pozbywać starych 
przyzwyczajeń i przyswajać nowe. Oczywiście powstaje pytanie, jak to zrobić 
i kto miałby tę zmianę wymusić? Dobrze wiadomo kim są uczniowie w tej szkole 
i jakich przedmiotów trzeba ich nauczyć, ale gdzie szukać nauczycieli? 

Przywódcy polityczni w krajach posocjalistycznych nie mają, jak Moj
żesz, czterdziestu lat na doprowadzenie swoich narodów do Ziemi Obiecanej. 
Ten proces musi być dużo szybszy, a koszty instytucjonalnego i kulturowego 
dostosowania do nowych warunków - zredukowane. Wymaga to specjalnego 
treningu i wysiłków edukacyjnych ze strony władz, elit politycznych i intelek
tualnych, a także organizacji pozarządowych. Instytucje Bretton Woods także 
mogą przyczynić się do tego przyspieszenia, choć w początkowych latach za
angażowania w transformacje ich wysiłki przynosiły nikłe skutki. Dopiero gdy 
zorientowały się, że czasami dostarczanie wiedzy i nowych umiejętności ma 
większe znaczenie niż pożyczanie pieniędzy na własnych warunkach, zaczęły 
zwracać większą uwagę na pomoc techniczną i szkolenie. 

W krajach, w których funkcjonował względnie liberalny wariant ustroju 
socjalistycznego, proces uczenia się przebiega dużo szybciej. Jeśli istniał tam 
sektor prywatny i zdecentralizowane zarządzanie przedsiębiorstwami państwo
wymi, to uczenie się nowego stylu zarządzania firmą przebiega znacznie ła
twiej. Podobnie, jeśli istniał dwuszczeblowy system bankowy, lepiej przebiega 
uczenie się bankowości. Wreszcie, jeśli istniał jakiś organ antymonopolowy, to 
choć nie pomagał wiele w warunkach niedoborów i inflacji - okazał się bardzo 
pomocny, gdy równowaga rynku stawała się faktem. 

Tam, gdzie tradycyjny model centralnego planowania istniał bez prób zmian 
aż do końca lat 80. edukacja przebiega oporniej i wolniej. Ten właśnie czynnik 
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wyjaśnia różnice w poziomie rozwoju gospodarczego krajów sąsiadujących ze 
sobą, jak np. Węgry i Rumunia. Im szybciej przebiega proces budowania insty
tucji, tym otoczenie bardziej sprzyja działalności gospodarczej, a więc wzro
stowi. Strategiczne kierownictwo i interwencje rządu mogą przyspieszyć ten 
proces, a wadliwa polityka może go zahamować. Ta możliwość nie powinna 
jednak usprawiedliwiać wycofywania się państwa. Wręcz przeciwnie, potrzeb
ne jest mądre kierownictwo i racjonalne interwencje. 

Pod koniec lat 90. Europa Środkowo-Wschodnia i (w mniejszym stopniu) 
były Związek Radziecki wyglądają inaczej niż na początku dekady. A chociaż 
„inaczej" oznacza w tym przypadku „lepiej" - przynajmniej z punktu widzenia 
ładu instytucjonalnego - to szkoda poniesionych niepotrzebnie kosztów. Tym 
bardziej, że mimo ich poniesienia osiągnięcia sfery realnej pozostawiają duży 
niedosyt. Dlaczego? Otóż dlatego, że nie wszędzie transformacja i to, co stano
wi jej treść jest jednakowo i właściwie pojmowana. 

W długim okresie transformacja jest podstawowym instrumentem polityki 
rozwojowej. Zmiany instytucjonalne czy systemowe, które nie prowadzą do 
trwałego wzrostu nie mają wiele sensu. Z drugiej strony wiadomo, że pewne 
zmiany wymuszają określone grupy społeczne bez oglądania się na praktyczne 
skutki tych wymuszeń dla całego społeczeństwa. Są to bardzo silnie motywo
wane naciski, zwłaszcza podczas zmian typu rewolucyjnego. A przekształcenia 
posocjalistyczne mają właśnie taką naturę - niezależnie od tego czy przepro
wadzane są radykalnie czy stopniowo. Zrównoważenie wpływów takich grup 
przez inne, których celem jest postęp i długoterminowy wzrost gospodarczy 
nie jest łatwe. Bo niestety wszędzie istnieją lobbies walczące wszystkimi do
stępnymi środkami o swoje partykularne interesy, ale nigdzie nie ma silnych 
lobbies skłonnych z podobną determinacją i silą walczyć o długookresowy wzrost 
i odlegle cele polityki gospodarczej. Tę rolę musi pełnić państwo. 

Twierdzenie, że transformacja systemowa nie jest celem samym w sobie, 
lecz jedynie środkiem do osiągnięcia ważniejszego celu, wydaje się oczywiste. 
Istnieją jednak pewne niejednoznaczności dotyczące głównie wzajemnych rela
cji właśnie między zmianami instytucjonalnymi a sferą realną gospodarki. Na
wet w kręgach profesjonalnych i w dokumentach instytucji międzynarodowych 
chwali się reformy dla samych reform, nie zwracając dostatecznej uwagi na ich 
rzeczywiste skutki. Dlatego strategie rządów Europy Środkowo-Wschodniej 
i byłego ZSRR koncentrowały się przeważnie na stabilizowaniu gospodarki, libe
ralizowaniu handlu i prywatyzowaniu majątku, a nie przywiązywały wielkiej wagi 
do tego, co działo się w produkcji, konsumpcji, inwestycjach i na rynku pracy. 

W przeciwieństwie do tego, w Wietnamie i Chinach wielkie znaczenie 
przywiązywano właśnie do polityki rozwojowej i traktowania reform rynko
wych jako środków rozwoju, co przyczyniło się do wysokiego tempa wzrostu 
w tych krajach (Montes, 1997). Jest to zjawisko tym bardziej interesujące, że 
pod względem trwałości wzrostu żadna gospodarka posocjalistyczna nie osią
gnęła tak dobrych wyników. Reformy, które nie powiodły się w Europie, funk-
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cjonują dobrze w Azji. Potrafiono tam odróżnić ład ustrojowy (instytucje i spo
sób ich funkcjonowania) od strategii gospodarczej. Dzięki temu system mógł 
być elastycznie przystosowywany do nowych zadań służących dalszemu wzro
stowi. Chiny i Wietnam zdołały więc ustawić system jako narzędzie wzrostu, 
a nie jako cel sam w sobie. To potwierdza, że dos'wiadczenia krajów socjali
stycznych były tam bardzo skrupulatnie analizowane. 

6.2. Prywatyzacja i zarządzanie 
przedsiębiorstwami 

Przekonanie o tym, że alokacja rynkowa, w przeciwieństwie do centralne
go planowania, zapewnia większą efektywność, rosnącą produkcję i wyższy 
poziom życia, stanowi siłę napędową transformacji. W czasie żywych dyskusji 
nad socjalizmem, transformacją i kapitalizmem wytaczano zawsze argumenty 
mówiące o wyższos'ci własności prywatnej nad publiczną i zarządzania prywat
nego nad biurokratycznym. Dlatego koncepcja transformacji opiera się na praw
dziwym założeniu, iż przekazanie majątku do sektora prywatnego poprawia 
efektywność i ułatwia wzrost. 

Istnieją dwa sposoby aktywizacji sektora prywatnego. Jeden, w warun
kach już funkcjonującego rynku, gdy występuje naturalna tendencja do rozwo
ju istniejących firm i zakładania nowych. Drugi, w byłych gospodarkach etaty
stycznych, gdzie aktywizowanie sektora prywatnego musi się odbyć w formie 
przekazywania przez państwo praw własności prywatnym podmiotom gospo
darczym. Ortodoksyjna, liberalna myśl ekonomiczna podkreśla znaczenie tego 
drugiego sposobu, głosząc, że szybka prywatyzacja, nazywana denacjonaliza-
cją majątku państwowego, jest najważniejszym czynnikiem powodzenia trans
formacji i trwałego wzrostu. W tej doktrynie nie przewiduje się więc prywaty
zacyjnych procesów, ale raczej akty. 

W ślad za nią w Europie Środkowo-Wschodniej i byłym Związku Radziec
kim odwrotnie niż w Chinach czy Wietnamie w początkowych stadiach trans
formacji nie doceniano znaczenia nowego sektora prywatnego, przeceniając zna
czenie denacjonalizacji. Dopiero później zmieniono zdanie, dostrzegając zwią
zek między prywatyzacją kreatywną a przedsiębiorczością. Szczególnie w takich 
krajach, jak Albania (przed kryzysem z lat 1997-98), Chorwacja, Estonia, Li
twa (od 1996 r.), Mongolia (od 1995 r.), Polska, Słowenia i Węgry - nowy 
sektor prywatny odgrywał wielką rolę w ożywieniu i wzroście. We Wspólnocie 
Niepodległych Państw małe i średnie usługowe firmy prywatne przyczyniały 
się do naprawy gospodarki. W państwach bałtyckich i środkowoazjatyckich re
publikach Azerbajdzanu, Kirgistanu i Uzbekistanu polityka popierania nowego 
sektora prywatnego także przyniosła ożywienie gospodarki. 
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Ogólna liberalizacja, łącznie ze swobodą wejścia na rynek i wymuszoną 
groźbą bankructwa, a także polityka monetarna i fiskalna zachęcająca do rozpo
czynania i rozwijania różnego rodzaju działalności gospodarczej, wywołuje po
zytywną reakcję podażową. Nowy sektor prywatny rozwija się wskutek tworze
nia się autonomicznego kapitału, rosnącej skłonności do oszczędzania i ogrom
nej przedsiębiorczości. Ekspansja małych i średnich firm przyczynia się do wzrostu 
gospodarczego. Na przykład w Polsce w 1998 r. firmy małe i średnie dostarczały 
1/3 PKB, a wśród prawie miliona ludzi, którzy podjęli pracę w latach 1994-97 
większość została zatrudniona w nowym sektorze prywatnym. 

Tak więc nie denacjonalizacja, lecz oddolna ekspansja sektora prywat
nego i tzw. prywatyzacja „organiczna" zadecydowały o posocjalistycznym 
ożywieniu i wzroście gospodarczym. Postępujący proces akumulacji i kon
centracji kapitału przyniósł powstanie nowych dużych prywatnych przedsię
biorstw zdolnych konkurować ze swymi odpowiednikami zagranicznymi oraz 
z wielkimi firmami państwowymi. Dzięki liberalizacji handlu i przepływu 
kapitału oraz polityce sprzyjającej bezpośrednim inwestycjom zagranicznym, 
powstało wiele prywatnych podmiotów gospodarczych będących własnością 
zagranicznego kapitału. Są one albo całkowicie własnością firm zagranicz
nych, albo funkcjonują jako joint ventures z partnerami krajowymi. 

Chociaż spółki joint ventures zakładane są przeważnie z inwestorami 
z krajów rozwiniętych, istnieją także spółki z przedsiębiorcami z innych gospo
darek transformujących się. Gdy tylko polityka gospodarcza sprzyjała takim 
powiązaniom, natychmiast pojawiały się joint ventures z kapitałem z innych 
krajów posocjalistycznych. Na przykład w Rosji w 1998 r. było ponad 2500, 
a na Ukrainie ok. 800 joint ventures z prywatnym kapitałem polskim. Ich zna
czenie jest większe niż wynikałoby to z udziału w obrotach i produkcji ogółem. 
Takie firmy ułatwiają bowiem powrót na rynki krajów posocjalistycznych 
w warunkach rosnącej konkurencji międzynarodowej. 

Działalność gospodarcza przekraczająca granice jednego kraju przyczy
nia się do wzrostu przedsiębiorczości w krajach ościennych. Bez wątpienia Wę
grzy przekazali wiele praktycznej wiedzy i kultury rynku Bułgarom i Rumu
nom. Macedończycy pomogli Albanii. W Indochinach Wietnamczycy wspo
magali Kambodżę i Laos, a Chińczycy robili to także w Mongolii, Tadżykistanie 
i w wielu innych krajach. Mimo wielkich odległości geograficznych ten duch 
przedsiębiorczości rozprzestrzeniał się na cały region z powodu pozytywnego 
wpływu liberalizacji i silnych bodźców do prowadzenia interesów na własne 
ryzyko i na własny rachunek. Szybko zorganizowano loty czarterowe przewo
żące handlowców i towary między tak odległymi i do niedawna oddzielonymi 
miejscami jak Baku na wybrzeżu Morza Kaspijskiego i Rzeszów w południo
wej Polsce, czy między Kaliningradem, rosyjską enklawą na wybrzeżu Bałty
ku, a Taszkientem w Azji Środkowej. 

Co do drugiego głównego sposobu rozwijania sektora prywatnego, czyli 
denacjonalizacji, to nie spełniło się ortodoksyjne założenie, że przyniesie ona 
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szybką i wyraźną poprawę efektywności alokacyjnej, a więc pozytywną reak
cję podażową i wzrost gospodarczy. Później wielokrotnie próbowano obarczać 
odpowiedzialnością za zbyt głębokie załamanie gospodarcze i zbyt długotrwa
łą recesję właśnie dziedzictwo ustroju centralnie planowanego. Ale to sposób 
przeprowadzenia denacjonalizacji wyjas'nia, dlaczego produkcja tak bardzo spa
dła oraz, dlaczego tak długo trwał powrót do poziomu sprzed transformacji 
i restrukturyzacja zdolnos'ci produkcyjnych przemysłu. 

Prawdę, że w długim okresie sektor prywatny wykazuje wyższość nad sek
torem publicznym znają wszyscy, ale prawdą mniej znaną jest to, że w począt
kowym stadium transformacji gwałtowne zmiany własnościowe znacznie znie
kształcają zarządzanie i kierowanie przedsiębiorstwami. Wymuszone względa
mi politycznymi i przeprowadzane w pośpiechu, a więc często niezbyt dobrze 
przygotowane prywatyzacje zwiększają nieefektywność alokacyjna. Dopiero 
później alokacja poprawia się. W tym początkowym okresie transformacji nie
całe zasoby kapitałowe były wykorzystywane, co prowadziło do jeszcze więk
szego zmniejszenia produkcji. Zdolności produkcyjne powstające dzięki nowym 
inwestycjom alokowanym już przez mechanizmy rynkowe nie były jeszcze go
towe, a stare nie były w pełni wykorzystane. Trwało to znacznie dłużej niż ocze
kiwano z powodu zaburzeń wywołanych rewolucją w prawach własności. 

Biorąc pod uwagę odziedziczoną strukturę realnej sfery gospodarki, uży
teczne i praktyczne jest posiadanie odpowiedniej polityki przemysłowej i po
strzeganie prywatyzacji jako środka tej polityki, a nie jej celu. To zresztą nie 
jest w historii nic nowego. Podobne pomieszanie celów i środków miało miej
sce na przełomie lat 40. i 50., gdy przeprowadzano gwałtowną nacjonalizację 
w imię racji ideologicznych, bez liczenia się z rachunkiem ekonomicznym. 

Oczywiście państwo może spełniać źle swoje funkcje gospodarcze, jeśli 
prowadzi wadliwą politykę przemysłową, na przykład źle angażując się w grę 
rynkową. Lekarstwem nie może być jednak rezygnacja z polityki, ale jej popra
wienie. Polityka przemysłowa nie powinna polegać na wynajdywaniu i popiera
niu zwycięzców w grze rynkowej, lecz na promowaniu eksportu i rozprzestrze
nianiu postępu technologicznego. Dobra polityka powinna się także angażować 
w zmniejszanie ryzyka ponoszonego przez przedsiębiorców, zaciągających kre
dyty i angażujących się w bezpośrednie inwestycje za granicą. 

Istnieje wiele przykładów skutecznego wspierania procesu rozprzestrze
niania się technologii i popierania konkurencji przez politykę proeksportową. 
Problem polega jednak na tym, że w krajach dokonujących transformacji nowa 
polityka przemysłowa musi być prowadzona przez starą biurokrację państwo
wą, która nie jest dobrze przygotowana do działania w zmienionych warun
kach. Tym bardziej są więc potrzebne specjalne programy (rządowe i instytu
cji międzynarodowych) mające na celu szkolenie urzędników i kadry zarzą
dzającej zarówno z sektora państwowego, jak i prywatnego. 

W tym kontekście trzeba podkreślić, że podczas wczesnych stadiów trans
formacji występują dwa rodzaje zagrożenia. Albo wolnorynkowi fanatycy ca-
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łkowicie ignorują politykę przemysłową państwa, jak to było na przykład 
w Czechach, gdy premierem był Vaclav Klaus, albo biurokracja państwowa 
może przeholować forsując rolę państwa. To niebezpieczeństwo (typowe dla 
poprzedniego ustroju) pojawiło się w Rumunii (przed zmianą polityki po wy
borach w 1997 r.) oraz na Białorusi (gdzie trwa do dziś'). Między tymi dwoma 
krańcami istnieje całe spektrum sytuacji, w których potrzeba interwencji pań
stwa jest wyraźna, szczególnie wtedy, gdy rynek dopiero powstaje. Działania 
takie powinno się jednak podejmować, by wspomóc i poprawić funkcjonowa
nie rynku, nie zaś by go zastąpić. 

Dla powstrzymania załamania gospodarczego i zapoczątkowania ożywie
nia szczególne znaczenie ma postęp w rynkowym zarządzaniu przedsiębior
stwami państwowymi poprzez ich skomercjalizowanie. Oznacza to, że firmy 
państwowe zanim zostaną sprywatyzowane powinny zostać poddane działaniu 
rynku, ukierunkować się na osiąganie zysków i nawet bez zmiany właściciela 
podlegać normalnym naciskom konkurencyjnym. Wymaga to zarówno wpro
wadzenia twardych ograniczeń budżetowych, jak też zmian prawnych, miano
wicie przekształcenia przedsiębiorstw państwowych w spółki akcyjne z pakie
tem kontrolnym pozostającym w rękach państwa, bez czego układy zarządcze 
nie są przejrzyste. Z doświadczeń licznych krajów dokonujących transforma
cji wynika (a potwierdzają to dane statystyczne), że im lepsze było rynkowe 
zarządzanie sektorem publicznym, tym szybciej doszło do wzrostu gospodar
czego (Konings, Lehman i Schaffer, 1996). Ponadto, gdy trosce rządu o ryn
kowe zarządzanie towarzyszyła spójna polityka przemysłowa i stopniowa 
denacjonalizacja majątku państwowego, to ożywienie przychodziło wcześniej, 
a wzrost był bardziej dynamiczny. 

By wykazać słuszność tego twierdzenia, wystarczy raz jeszcze porównać po
czątkowy okres spektakularnej polskiej transformacji, kiedy w latach 1990-91 
nastąpił aż czterdziestoprocentowy spadek produkcji, z okresem późniejszym, 
kiedy wzrost gospodarczy w latach 1995-97 przekroczył 20%. W pierwszym 
z tych dwóch okresów występował nie tylko brak zarządzania rynkowego, ale 
wręcz dyskryminacja sektora państwowego, dodatkowe ograniczenia kredyto
we (włącznie z ograniczeniami dotyczącymi pożyczek udzielanych przedsię
biorstwom państwowym - choćby najbardziej dochodowym i konkurencyjnym 
- przez międzynarodowe organizacje finansowe) oraz szczególnego rodzaju po
datki nakładane wyłącznie na przedsiębiorstwa państwowe. 

W drugim okresie oba sektory traktowano już jednakowo. Nie tylko więc 
nowy sektor prywatny i sprywatyzowane przedsiębiorstwa przyczyniły się do 
szybkiego wzrostu, lecz także poprawa efektywności i wzrost konkurencyjno
ści sektora państwowego odegrały pozytywną rolę. Sektor państwowy jako ca
łość przestawał być obciążeniem dla budżetu, przeciwnie - zaczynał przynosić 
mu dochody, a ponadto przyczyniał się do wzrostu zatrudnienia i eksportu. 
Z tego wniosek, że komercjalizację trzeba postrzegać jako środek komplemen
tarny względem prywatyzacji, a nie jako jej przeciwieństwo lub substytut. 
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Zakres warunków, w których prywatyzacja może osiągnąć społeczne cele 
efektywności i równości jest bardzo ograniczony (Edlin i Stiglitz, 1995). Jeśli 
nie ma konkurencji, to stworzenie prywatnej firmy monopolistycznej przy bra
ku jakichkolwiek regulacji prawnych spowoduje jeszcze większy wzrost cen (...) 
Nie dość, że granice między przedsiębiorstwem państwowym a prywatnym zo
stają rozmyte, to jeszcze istnieje continuum form pośrednich. Na przykład ko
mercjalizacja zachowuje własność państwową, ale wprowadza twarde ograni
czenia budżetowe i samofinansowanie. Jeszcze mniej radykalne od firm sko
mercjalizowanych są organizacje zorientowane na poprawę wyników przy 
pomocy instrumentów pobudzania produkcji. Doświadczenie wskazuje, że więk
szość zysków z prywatyzacji występuje jeszcze przed prywatyzacją, w wyniku 
skomercjalizowania i wprowadzenia skutecznych bodźców indywidualnych 
i organizacyjnych (Stiglitz, 1998a; podkr. G. K.). 

Istotną część zasług dla ożywienia gospodarek posocjalistycznych należy 
więc przypisać nie prywatyzacji, lecz komercjalizacji sektora publicznego. Zro
zumieli to na czas reformatorzy socjalistycznych gospodarek w Azji, gdzie wła
śnie komercjalizacja stała się głównym środkiem polityki popierania konku
rencji. W niektórych krajach komercjalizację rozpoczęto jeszcze przed trans
formacją. Kontynuowano ją potem, mimo ożywionych debat, a nawet walk 
politycznych, jakie wybuchały na styku komercjalizacji i prywatyzacji bardziej 
w związku ze środkami kontroli nad gospodarką niż z efektywnością i wzro
stem. W niektórych przypadkach okazywało się nawet, że z punktu widzenia 
wzrostu gospodarczego komercjalizacja była skuteczniejsza niż prywatyzacja. 
Szybki wzrost gospodarczy w Polsce po 1993 r. można w dużym stopniu przy
pisać właśnie komercjalizacji sektora państwowego. Denacjonalizacja postę
powała wprawdzie również szybko, lecz w rozwoju gospodarek odgrywała rolę 
drugoplanową. Względnie łagodne, w porównaniu z innymi krajami, załama
nie gospodarcze w Chorwacji, Estonii, Kirgistanie, Słowenii, Słowacji i Uzbe
kistanie także można uznać za pozytywny efekt komercjalizacji przedsiębiorstw 
państwowych i narzucania im twardych ograniczeń budżetowych. 

Te przykłady wystarczająco dobrze potwierdzają regułę, że skoro nie jest 
możliwe dobre sprywatyzowanie całego majątku państwowego w krótkim cza
sie, to mądrzej jest skutecznie zreformować zarządzanie tym majątkiem niż 
pogłębiać recesję przez dyskryminujące ten sektor posunięcia polityki fiskal
nej i monetarnej (Nuti, 1997a). Tym bardziej, że w kontekście prywatyzacji 
pojęcie „szybko" ma szczególne znaczenie. Nawet przeprowadzenie słynnej 
ekspresowej prywatyzacji kuponowej w Czechach trwało mniej więcej trzy 
lata, a po formalnym zakończeniu całej procedury (czy raczej: eksperymentu) 
wcale nie nastąpiły ani natychmiastowa poprawa rynkowego zarządzania 
przedsiębiorstwami, ani wzrost efektywności. Przeciwnie, na skutek błędów 
i wad prywatyzacji nieprzemyślanej, ogólna efektywność spadała. Przekona
nie o tym, że zaniedbanie prawidłowego rynkowego zarządzania przedsię
biorstwami i odkładanie mikroekonomicznej restruturyzacji firm państwowych 
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może przyspieszyć prywatyzację (inna forma logiki „im gorzej tym lepiej"), 
a w następstwie poprawić efektywność alokacyjna - okazało się poważnym 
błędem. 

6.3. Między lobbingiem a korupcją 

Dla tworzenia się lobby prorozwojowego niezbędnego do osiągnięcia sta
łego wzrostu gospodarczego najważniejsza jest ewolucja grup interesu. Lob-
bies odziedziczone po systemie socjalistycznym są zupełnie inne pod wzglę
dem źródeł, cech i dynamiki niż te, które są potrzebne do rozwoju nowego 
systemu. Można oczywiście czekać, aż jakieś grupy interesu wyłonią się z trans
formacyjnego chaosu, ale lepiej prowadzić zorganizowane działanie sprzyjają
ce kształtowaniu się nowych wpływowych lobbies, ponieważ nie istnieje coś 
takiego, jak prorozwojowa orientacja warstw społecznych. Ani robotnicy, ani 
chłopi, ani inteligencja czy urzędnicy nie są zdolni do przekształcenia własnej 
grupy w lobby prorozwojowe. 

Grupa liderów rozwoju musi więc powstać w drodze głębokiej restruktu
ryzacji społeczeństwa i przebudowy starych instytucji. Lobby prorozwojowe 
wyłania się z powstającej klasy średniej w wyniku ogólnej liberalizacji i re
form strukturalnych. Silne i zdecydowane kierownictwo polityczne może ten 
proces ułatwić i przyspieszyć. Lobby prorozwojowe w społeczeństwach do
konujących transformacji składa się początkowo z przedsiębiorców i inwesto
rów, kadry zarządzającej oraz reformatorsko nastawionych polityków i eko
nomistów. Dziedzictwo ustroju centralnie kierowanego - z jego aspektem 
instytucjonalnym, kulturowym i sposobami postępowania - przeszkadza w po
wstawaniu nowego lobby, ponieważ rynkowy wzrost gospodarczy jest zasad
niczo odmienny od sytuacji znanych z poprzedniego systemu. Tworzenie 
takiego lobby jest więc procesem powolnym i złożonym, nadto wymagającym 
szczególnych środków, gdyż upadek starych elit i powstawanie nowych 
powoduje konflikty. 

Po pierwsze, stare elity chcą się utrzymać przy władzy i stać się nowymi 
elitami. Po drugie, wiąże się z tym cały ciąg drażliwych problemów dotyczą
cych prywatyzacji i restrukturyzacji pośrednictwa finansowego, które wywołu
ją gwałtowne spory. Po trzecie, postępująca demokratyzacja życia politycznego 
i powstawanie demokratycznych instytucji, wpływa na proces tworzenia lob
bies gospodarczych. Innymi słowy zachodzi sprzężenie zwrotne między władzą 
gospodarczą a pozycją polityczną poszczególnych ludzi, grup i partii. 

Jeśli przedsiębiorczość ludzi kieruje się głównie na tworzenie nowego ka
pitału, inwestycje, rozwój eksportu, tworzenie nowych miejsc pracy i uczciwą 
konkurencję, tzn. że istnieje silne lobby prorozwojowe. Jeśli kieruje się ona na 
redystrybucję istniejącego kapitału, łączenie i przejmowanie istniejących firm, 
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unikanie podatków, nadmierne wykorzystywanie siły roboczej i nieuczciwą kon
kurencję, to mamy do czynienia z powstawaniem lobby antyrozwojowego. 

W różnych grupach społecznych, czy to wśród przedsiębiorców, czy kadry 
zarządzającej, bankierów czy inwestorów, polityków czy działaczy związko
wych, prawników czy dziennikarzy są tacy, którzy działają na rzecz wzrostu 
gospodarczego, ale są też tacy, którzy starają się wpływać na wydarzenia dla 
własnych partykularnych korzyści - nawet kosztem wzrostu gospodarczego, 
czyli kosztem całego społeczeństwa. Zadaniem kierownictwa politycznego pań
stwa (zwłaszcza rządu) jest więc popieranie powstającego lobby prorozwojo
wego i takie koordynowanie polityki makro- i mikroekonomicznej, by grupy 
działające na rzecz rozwoju przezwyciężały opór populistów i osłabiały pozy
cję konserwatywnej biurokracji. 

Koordynowanie polityki transformacji i polityki rozwoju polega na swo
istym balansowaniu między populizmem a rozwojem. Populizm przywiązuje 
zbyt dużą wagę do dystrybucji dochodu i konsumpcji, bez zwracania uwagi na 
efektywność, rozwój zaś - nadmiernie podkreśla wagę tworzenia kapitału 
i wzrostu, bez względu na sprawiedliwość podziału. Sztuka skutecznej polityki 
polega na szukaniu rozsądnych kompromisów między tymi sprzecznymi 
tendencjami. 

Miejsca opuszczone przez działaczy partyjnych, etatystyczną biurokrację 
i dyrektorów przedsiębiorstw państwowych zajmują przedsiębiorcy i inwesto
rzy. To oni mają ponosić odpowiedzialność nie tylko za swoje własne decyzje, 
lecz także za konsekwencje tych decyzji dla innych. Jednak obciążanie kogo 
innego (poprzednio zwykle państwa, obecnie rynku) winą za własne niepowo
dzenia nie zda się na wiele. Przedsiębiorczość i gotowość podejmowania ryzy
ka inwestycyjnego jest zarazem cechą charakteru i pewną umiejętnością, czy 
innymi słowy - usposobieniem i wiedzą. Cechy charakteru, usposobienie są 
dane raz na zawsze, jednak inne zdolności mogą być świadomie wyuczone. 
Tym bardziej więc polityka rządu powinna zwracać uwagę na kształcenie pro
fesjonalnych ludzi biznesu i ich umiejętności praktycznych. Nawet jeśli oni 
sami uważają, że świetnie wiedzą, jak rozwiązywać piętrzące się przed nimi 
problemy przedsiębiorczości, oceny ryzyka, marketingu, zarządzania itp. - pań
stwo nie może zaprzestać działania w celu powiększania tej cennej wiedzy, bo 
jej poziom w ostatecznym rachunku przekłada się na tempo wzrostu. 

Mimo to, nie wszystkich nowych przedsiębiorców można zaliczyć do lob
by prorozwojowego. W słabo rozwiniętym otoczeniu instytucjonalnym niektó
rzy działają w zupełnie przeciwnym kierunku. Również wewnątrz warstw spo
łecznych należących w naturalny sposób do rdzenia lobby prorozwojowego ist
nieją grupy, które mogą hamować możliwości rozwoju. Na przykład niektórzy 
nowi przedsiębiorcy działają przeciwko prawu, nie szanują reguł rynkowych 
lub próbują unikać płacenia podatków, osłabiając potencjał wzrostu. Ich spo
sób rozumowania wydaje się logiczny: im mniej zapłacą Skarbowi Państwa, 
tym więcej zaoszczędzą i wydadzą, między innymi na rozwój swojej firmy. Ale 
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tym samym zmniejszają środki, które państwo może przeznaczyć na wydatki 
publiczne niezbędne dla utrzymania i harmonizowania rozwoju. 

Przez wiele jeszcze lat - zanim stare pokolenie odejdzie, a na jego miejsce 
wkroczy nowa generacja - większość kadry zarządzającej sprywatyzowanymi 
i skomercjalizowanymi przedsiębiorstwami będzie się wywodzić ze starej gwar
dii dyrektorów byłych przedsiębiorstw państwowych. Nie wszyscy umieją zmie
nić sposób myślenia na tyle szybko, by zarządzać przedsiębiorstwem w zupe
łnie odmiennych warunkach rynku. Przekształcenie dyrektora byłego przed
siębiorstwa państwowego funkcjonującego przez długie lata w zamkniętej 
etatystycznej gospodarce w menedżera prywatnej firmy działającej w ramach 
otwartego rynku konkurencyjnego, bywa trudne nie tyle ze względów ideolo
gicznych, ile ze względu na silę nawyków, przyzwyczajeń, schematów myśle
nia, oceniania, a nawet kalkulowania. Dużo łatwiejsze bywa przeistoczenie się 
wyznawcy systemu centralnego planowania w fanatycznego zwolennika wol
nego rynku albo działacza politycznego z poprzedniej epoki w nowoczesnego 
przywódcę. 

Skuteczność zarządzania zmienia się więc różnymi metodami. Niektórzy 
zarządzający szybko podejmują wyzwania stawiane przez otwartą, konkuren
cyjną gospodarkę rynkową i działają na rzecz rozwoju swoich przedsiębiorstw. 
Inni wciąż nalegają na kierownictwo państwa, do którego tak się przyzwyczaili 
w poprzednim okresie. Ci pierwsi - postępowi - gotowi są do podejmowania 
ryzyka, a więc kwalifikują się do lobby prorozwojowego. Ci drudzy - zacho
wawczy - tworzą grupy nacisku domagające się raczej subsydiów i ulg niż uczci
wej konkurencji i deregulacji. I chociaż środki tego nacisku się zmieniają, nie 
zmienia się ich natura. Zawsze dąży się w ten sposób do wpływania na redy
strybucję dochodów, co powoduje zniekształcenie sygnałów rynkowych, 
a zatem również efektywności alokacyjnej. Oczywiście w długim okresie im 
większa jest deregulacja gospodarki, tym większe staje się lobby menedżerów 
zorientowanych na wzrost gospodarczy i zysk. Jednak nadmierne i źle skiero
wane zaangażowanie państwa w gospodarkę, szczególnie zaś w rynkowe za
rządzanie przedsiębiorstwami i polityką mikroekonomiczną, może osłabić lob
by prorozwojowe. 

Im lepiej państwo potrafi skoordynować zmiany systemowe z polityką roz
wojową, tym silniejsze powinno być lobby prorozwojowe. Ale im bardziej od
chodzi od takiej polityki w okresie niedorozwoju instytucjonalnego, tym więk
sze powstaje pole do działalności nieformalnych grup interesu, łącznie ze sko
rumpowaną biurokracją i zorganizowaną przestępczością. Choć nie ulega 
wątpliwości, że w krajach transformacji i reform istnieje związek między istnie
niem grup interesów a wzrostem gospodarczym oraz między wzrostem a korup
cją, to granice są cienkie, a charakter tych związków nie do końca klarowny. 

Niektórzy ekonomiści, pozostawiając na boku kwestie moralne, twier
dzą, że w pewnych specyficznych warunkach korupcja - niczym prorozwo
jowa grupa interesu - może poprawiać efektywność. Jeśli na przykład kon-
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cesje importowe są sprzedawane przez urzędników tym, którzy najwięcej za
płacą, to w rezultacie - powiadają - daje to efektywniejszy import, niż gdyby 
rozdawać te koncesje przypadkowo. Efektywniejsze będzie także użycie tego 
importu, kosztowniejszego o łapówkę. Mimo tak „przekonywającej" argumen
tacji ekonomicznej istnieje głębokie przekonanie, że korupcję należy zwalczać 
nie tylko z powodów etycznych, lecz także ze względu na jej negatywny wpływ 
w długim okresie na alokację zasobów, efektywność i wzrost (Johnson, 1997; 
Kaufmann, 1997b; Mauro, 1997; Rose-Ackerman, 1997). Dlatego różne orga
nizacje międzynarodowe (m.in. OECD, MFW i BŚ) coraz aktywniej angażują 
się w zwalczanie korupcji. 

Kraje transformacji są mniej skorumpowane, niż inne kraje o podobnym 
poziomie rozwoju gospodarczego, a nie bardziej niż niektóre kraje o znacznie 
wyższym poziomie PKB na osobę, łącznie z państwami członkowskimi OECD 
i Unii Europejskiej. International Transparency, organizacja zwalczająca korup
cję, przeanalizowała pod tym kątem grupę pięćdziesięciu państw i zapropono
wała specjalną miarę, zwaną wskaźnikiem postrzegania korupcji. Mierzy ona 
zakres korupcji, biorąc pod uwagę szereg czynników oraz potoczne doświadcze
nie, przejrzystość obowiązującego prawa i dojrzałość układu instytucjonalnego. 
Czynniki brane pod uwagę to: zakres ogólnej liberalizacji, zasięg regulacji dzia
łalności gospodarczej, reguły licencjonowania i udzielania zezwoleń na dzia
łalność gospodarczą podlegającą regulacjom administracyjnym, skuteczność 
sądów, skuteczność i przejrzystość systemu podatkowego i administracji skar
bowej, skuteczność i zarządzanie systemem cel. Zważone według specjalnej 
metody, wszystkie te czynniki łącznie tworzą ogólną miarę korupcji. Im wyższy 
wskaźnik, tym mniejsza korupcja w danym państwie (zob. tab.16). 

Okazuje się, że kraje dokonujące transformacji znajdują się mniej więcej 
na poziomie między najbardziej skorumpowanymi krajami Unii Europejskiej 
i najmniej skorumpowanymi krajami rozwijającymi się. W stosunku do po
tocznych wyobrażeń jest zaskakujące, że takie kraje, jak Czechy, Węgry i Polska 
znajdują się w sąsiedztwie Belgii, Hiszpanii, Grecji i Włoch, choć już mniej 
dziwi pozycja Chin czy Rosji - krajów w potocznym mniemaniu nie tylko silnie, 
ale tradycyjnie skorumpowanych. Ranking jest oczywiście - z samej natury mie
rzonego, a trudnego do uchwycenia zjawiska - tylko przybliżeniem rzeczywi
stości, ale dostarcza więcej niż intuicyjnego wyobrażenia o prawdziwym stanie 
rzeczy. Jak więc korupcja wpływa na wzrost i rozwój gospodarczy oraz w jaki 
sposób tempo wzrostu gospodarczego i polityka zmierzająca do jego utrzymy
wania sprzyjają korupcji? 

Uważa się powszechnie, że im bardziej skorumpowany aparat władzy, tym 
biedniejsze państwo. A zatem czy w krajach bardziej skorumpowanych wzrost 
gospodarczy jest wolniejszy i czy małe tempo wzrostu sprzyja korupcji? Nieła
two odpowiedzieć na te pytania. 

Z pewnością korupcja zaburza efektywność alokacyjna. Jako zjawisko 
ekonomiczne, jest ona szczególną metodą dystrybucji dochodów i podziału 

158 



zasobów w niezgodzie z regułami wolnego rynku. Nie są one alokowane we
dług jawnych reguł - ani na zasadzie rekompensaty za wkład do dobrobytu 
publicznego, ani też w sposób zapewniający najwyższą stopę zwrotu, lecz na 
podstawie niejawnych sygnałów pozarynkowych, które z kolei zależą od pozy
cji politycznej bądź administracyjnej osób skorumpowanych. Rozkład kapitału 
ulega więc zniekształceniu, inwestycje nie są tak efektywne, jak przy przejrzy
stej alokacji rynkowej. Tanzi i Davoodi (1997) wręcz twierdzą, że korupcja 
powoduje wzrost inwestycji publicznych kosztem efektywności. 

Ponieważ alokacja kapitału, będącego dobrem rzadkim, jest zniekształco
na przez sygnały pozarynkowe, stopa zwrotu jest względnie niższa, a więc niż
szy jest też średni dochód. Korupcja osłabia zatem skłonność do oszczędzania, 
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tym bardziej obniżając stopę oszczędności, że dochody uzyskane z nielegalnej 
działalności i z łapówek są ukrywane, a często odpływają za granicę (tam zwięk
szając stopę oszczędności). Mimo to, nie brakuje głosów, że łapówkarstwo jako 
niezbyt elegancki sposób koncentrowania kapitału właściwie zwiększa skłon
ność do oszczędzania. Stopa oszczędności jest bowiem wyższa w grupach lud
ności o wyższych dochodach rozporządzalnych, więc akumulacja i koncentra
cja bogactwa na drodze korupcji powinna zachęcać do oszczędzania i w efek
cie zwiększać tempo wzrostu. 

Otóż w krajach dokonujących transformacji ta pokrętna logika może znaj
dować zastosowanie, ponieważ część nowej elity finansowej wywodzi się 
z byłej biurokracji państwowej i kadry kierowniczej zdenacjonalizowanych firm. 
Jeśli otrzymywali oni łapówki podczas liberalizacji i prywatyzacji, a więc zgro
madzili pewien kapitał w drodze korupcji, to mogli później przekształcić się 
w klasę nowych przedsiębiorców. To patologiczne zjawisko jest niestety rów
nież elementem transformacji. Po pewnym czasie okazuje się, że pecunia non 
olet i środki pochodzące z łapówek mogą stać się majątkiem funkcjonującym 
na nowo powstającym rynku. Cały problem jest więc wypadkową dwóch 
sprzecznych zjawisk. Jeśli nawet w pewnych warunkach na początku transfor
macji korupcja może zwiększyć skłonność do oszczędzania (co nie znaczy, że 
nie należy jej zwalczać), to w długim okresie skłonność do oszczędzania male
je, zaś aspekty negatywne zaczynają przeważać. 

Jeśli bowiem część dochodów pochodzi z nielegalnej działalności, łącznie 
z przyjmowaniem łapówek, to osłabieniu ulega motywacja do rzeczywistych wy
siłków i podnoszenia wydajności pracy. Świadomość, że pewne dochody pocho
dzą z korupcji zmniejsza chęć do ciężkiej pracy i przestrzegania prawa, w tym 
także prawa podatkowego. A to w konsekwencji sprzyja przesuwaniu się części 
działalności gospodarczej do szarej strefy. W długim okresie postawy takie mogą 
powodować skutki wręcz katastrofalne, tłumiąc motywację do inwestowania we 
własne umiejętności i poprawę jakości kapitału ludzkiego. W silnie skorumpo
wanych państwach takie inwestycje wcale nie zapewniają lepszej płacy w przy
szłości, a więc korupcja zniechęca do edukacji i kształcenia zawodowego. 

Korupcja destabilizuje bowiem oczekiwania, co z kolei wpływa negatyw
nie na skłonność do oszczędzania i ogólną efektywność procesów gospodar
czych. Przy dużych wahaniach oczekiwań przyszła sytuacja jest trudniej prze
widywalna, a więc decyzje inwestycyjne - bardziej obciążone błędem. Hamuje 
to wzrost, a nawet może być przyczyną załamania gospodarki. Kraje transfor
macji nie są pod tym względem wyjątkowe. 

Wreszcie korupcja może wywoływać napięcia polityczne i dezintegrować 
społeczeństwo, osłabiając i degenerując więzi społeczne. Jeśli urzędnicy pań
stwowi nawet na szczeblu rządowym przyjmują lub nawet wymuszają łapówki, 
to trudno oczekiwać, by nastawienie ludności do prowadzonej polityki gospo
darczej i społecznej było w dłuższym okresie pozytywne. Przekonanie o nie
sprawiedliwym podziale dochodu narodowego i praktyka wykorzystywania 
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funkcji publicznych do prywatnych celów skutkuje brakiem poparcia dla poli
tyki rządu, a czasami nawet skłania - i nic dziwnego - do aktywnej walki prze
ciw niemu. 

Tak więc korupcja tworzy warunki wybitnie nie sprzyjające wzrostowi, 
rozwojowi i transformacji, natomiast buduje struktury mafijności i zorganizo
wanej przestępczości. W wielu krajach jest niestety powszechnym zwyczajem 
wręczanie łapówek urzędnikom niskiego szczebla lub policjantom tylko po to, 
by można było funkcjonować w szarej strefie lub na pograniczu gospodarki 
nielegalnej i legalnej. Zjawisko to, powszechne w niektórych słabiej rozwinię
tych gospodarkach rynkowych (np. w Indiach, Meksyku czy w wielu krajach 
Afryki i Bliskiego Wschodu) stało się również dość powszechne w krajach po
socjalistycznych o niskim poziomie dochodów i słabo rozwiniętych instytu
cjach (głównie w regionie Bałkanów i Kaukazu). 

Bank Światowy oraz MFW podjęły specjalne działania w celu włączenia 
się do krucjaty antykorupcyjnej. Przekonanie o słuszności takich działań bierze 
się stąd, że pomoc finansowa, przeznaczona przecież na wspomaganie reform 
strukturalnych i programów rozwoju regionalnego, często przeznaczana jest na 
zupełnie inne cele, trafiając do prywatnych kieszeni skorumpowanych urzędni
ków. Działo się tak w wielu krajach rozwijających się, choćby w Afryce. Z tego 
więc punktu widzenia przekazywanie środków finansowych na nowo powsta
jące rynki w krajach posocjalistycznych musi być poddane ścisłej kontroli. 

Co prawda nie ma dotychczas przejawów tego rodzaju zjawisk w gospo
darkach posocjalistycznych (poza Rosją, gdzie np. zboże dostarczane w formie 
pomocy jest przechwytywane przez grupy przestępcze, a następnie eksporto
wane), ale utrzymująca się depresja, słabo rozwinięte instytucje, niestabilna 
scena polityczna i zły przykład mogą sytuację całkowicie zmienić. Tym bar
dziej, że w przeciwieństwie do rynków rozwiniętych, w krajach dokonujących 
transformacji występują pewne (po części specyficzne) czynniki mogące bar
dziej sprzyjać korupcji. Trzy z nich mają istotne znaczenie: prywatyzacja, de-
regulacja i media. 

Prywatyzacja jest szczególnie podatna na korupcję ponieważ proces dena-
cjonalizacji ogromnego majątku, dokonujący się w pośpiechu pod polityczną 
presją rzadko bywa przejrzysty, a z reguły umożliwia nawiązywanie wielu nie
legalnych i półlegalnych układów sprzyjających - także pod postacią proro
zwojowych grup nacisku - zwykłej korupcji. W związku z tym słychać niekie
dy dwuznaczny argument, że im szybciej nie będzie już nic do sprywatyzowa
nia, tym lepiej dla walki z korupcją. Może to i prawda, ale cena jaką trzeba 
zapłacić zanim dotrze się do przestępczej mety -jest bardzo wysoka. Tym więk
sza, że korupcyjne nawyki potrafią przerodzić się w styl funkcjonowania. 

Szczególną cechą gospodarek transformacji jest szeroki zakres regulacji 
prawnych odziedziczonych po poprzednim, zbiurokratyzowanym systemie. 
Nadmiar przepisów, to grunt niezwykle sprzyjający korupcji i już choćby z tego 
powodu potrzebna jest radykalna deregulacja. Istnieją jednak niebłahe argu-

161 



menty przemawiające na rzecz liberalizacji stopniowej i zaplanowanej. Gwał
towna deregulacja tworzy sprzyjające warunki i okazje do nadużyć i korupcji w 
stanach prawnie przejściowych. W bardziej zaawansowanych stadiach trans
formacji zagrożenie to maleje, bo coraz więcej mają do powiedzenia prawa 
rynku, a coraz mniej urzędnicy. Ale lekarstwem pozwalającym na całkowite 
pozbycie się takich zagrożeń w długim okresie jest stopniowe wprowadzenie 
nowych regulacji prawnych, w ramach przejrzystego układu instytucjonalnego 
(także służącego egzekwowaniu prawa). 

Krucjata przeciwko korupcji jest wyzwaniem tym większym, że wszelkie 
dyskusje odbywają się na scenie publicznej, przy żywym zainteresowaniu me
diów zawsze mocno zaangażowanych w politykę i jej nieodłącznego elementu. 
Media są więc dokładnie tak samo niezależne jak niezależna, jest sama polityka 
i w tym samym stopniu narażone na korupcję. Nierzadko wpływowe czasopi
sma lub stacje telewizyjne są własnością lobbies mających własne pośrednie lub 
bezpośrednie interesy, np. prywatyzacyjne. Dotyczy to nie tylko krajów doko
nujących transformacji czy rozwijających się, lecz także uprzemysłowionych77. 

Jeśli korupcję rozumieć jako uzyskiwanie za pieniądze rozmaitych benefi
cjów, to przynajmniej niektóre media i ich pracownicy są wystawieni na poku
sę korupcji tak samo, jak urzędnicy państwowi. Mediów używa się jako środka 
„perswazji" wobec władz państwowych i osób podejmujących decyzje. Kwe
stia jest bardzo delikatna ponieważ skorumpowane koła biznesu używają rów
nie skorumpowanych (lub tylko bezmyślnie goniących za sensacjami) mediów 
do hałaśliwego oskarżania innych o korupcję, a przynajmniej o nieetyczne po
stępowanie wedle metody „łapaj złodzieja". Mimo wielu przykładów takiego 
typowo mafijnego postępowania nie da się ich łatwo publicznie obnażyć wła
śnie z tego powodu, że same media występują jako jedna z grup interesu. 

Media w krajach transformacji są więc niezależne od władzy państwowej, 
ale nie chroni ich to wcale przed wpływami i manipulacjami ze strony partii 
(tym razem różnych), nieformalnych grup interesu i lobbies finansowych. 
W tym obszarze widać szczególnie wyraziście, jak cienka granica oddzielać 
może lobbing od korupcji. Ta granica między agresywnym lobbingiem a dys
kretną korupcją jest jak „szara strefa", w której często tak bardzo trudno odróż
nić dobro od zła. 

W Albanii skorumpowane media były silnie zaangażowane w oszukańcze 
schematy piramid finansowych. Wzbudzały irracjonalne oczekiwania, zapewnia
jąc stały dopływ oszczędności gospodarstw domowych do pośredników będących 
już na skraju bankructwa. W innych krajach media przyczyniały się, w zamian za 
(pośrednie) rekompensaty finansowe, do wywoływania sztucznej zwyżki kursów 
na giełdach. Spektakularnym przykładem „zaangażowania" mediów był przypa
dek grupy rosyjskich bankierów, których Borys Jelcyn wezwał we wrześniu 

„The Economist" (1997e) wskazuje na istnienie niezbyt przejrzystych powiązań mię
dzy mediami a pewnymi grupami przemysłowymi i finansowymi w głównych krajach UE. 
Jeśli nie jest to korupcja w ścisłym sensie, to co najmniej wątpliwy etycznie sposób lobbingu. 
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1997 r. na Kreml i zażądał, by wstrzymali kampanię skierowaną w swoich me
diach przeciwko reformatorsko nastawionym ekonomistom w rządzie. 

Tego typu „szara korupcja", czyli uzyskiwanie przychylności mediów 
w zamian za rekompensaty finansowe, często dyskretna i nie do wykrycia, jest 
kwestią interesów i etyki. Potrzeba wiele czasu i wysiłku, by położyć kres takim 
praktykom. Bez znacznego postępu demokracji, prawdziwego społeczeństwa 
obywatelskiego i kultury politycznej jest to po prostu niemożliwe. Jeżeli słabo 
rozwinięte instytucje i niska kultura nie zapewniają odpowiedniego zaplecza 
dla gospodarki rynkowej, tę niszę systemową wypełnia szczególna postać ukła
du instytucjonalnego, mianowicie zorganizowana przestępczość. Chociaż pod 
tym względem gospodarki transformujące się stanowią także szczególny przy
padek (z powodu ustrojowej próżni), to w pewnych krajach uprzemysłowio
nych mafijna przestępczość jest jeszcze lepiej zorganizowana. Gdy jednak brak 
odpowiednich instytucji, np. agencji antymonopolowych, skutecznej admini
stracji skarbowej i celnej, dobrego pośrednictwa finansowego, spójnego prawa 
i skutecznego wymiaru sprawiedliwości oraz, gdy deregulacji nie towarzyszą 
próby poszerzenia ram instytucjonalnych dla prywatnej działalności gospodar
czej - to możliwości rozwoju zorganizowanej przestępczości są znaczne. 

Naiwna wiara w to, że same mechanizmy rynkowe mogą nie tylko spraw
nie, ale na dodatek etycznie regulować działalność gospodarczą w sytuacji 
zmieniających się wartości, wzorców, struktur, priorytetów oraz powiązań 
gospodarczych, społecznych i politycznych - doprowadziła do wielkiego 
rozczarowania. W skrajnych przypadkach niepowodzenia wynikające z po
dobnego myślenia były tak wielkie, że wymagały międzynarodowej inter
wencji, by ratować państwo przed upadkiem (Albania). Szacunki Banku Świa
towego (który pod kierownictwem Jamesa Wolfensohna zaczął przywiązywać 
większą wagę do walki z korupcją i przestępczą działalnością gospodarczą) 
mówią, że w Rosji 40% tamtejszej działalności gospodarczej ma powiązania ze 
zorganizowaną przestępczością. W specjalnym raporcie (Shelley, 1997) stwier
dzono, że obecnie w Rosji zorganizowane grupy przestępcze zdominowały za
równo nielegalną, jak legalną działalność gospodarczą, co powoduje, że roz
wiązanie tego problemu staje się jeszcze trudniejsze78. 

Choć dyskusyjny, szacunek BŚ pokazuje jednak, że zjawisko o którym 
mowa nie jest patologicznym marginesem, jak często można usłyszeć, ale może 
być samym centrum gospodarki. Działalność zorganizowanych grup przestęp
czych koncentruje się głównie wokół banków, handlu i systemów dystrybucji, 
a także w pobliżu lukratywnego sektora energetycznego. Zarządzanie typu 
mafijnego ujawniło się przy wielu prywatyzacjach. Niektóre z najważniejszych 
podmiotów w dzisiejszej rosyjskiej gospodarce wyrosły z przestępczych korzeni 
(...) Obserwujemy ciągły proces, w którym osoby i firmy, których działałność 

78 Nie dziwi więc wypowiedź bytego wicepremiera Borysa Niemcowa, który w pierw
szych dniach sprawowania urzędu powiedział, że Rosja musi wybierać między kapitalizmem 
bandyckim, a kapitalizmem z ludzką twarzą. 
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3-4 lata temu uznano by według międzynarodowych standardów za przestęp
czą, przekształcają się - często z pomocą specjalistów z dziedziny „public rela-
tions" - we wzorowe przykłady cywilizowanych obywateli i firm19. 

To, co zdaniem Lenina legło niegdyś' u podstaw światowego imperiali
zmu, mianowicie łączenie się kapitału przemysłowego i finansowego, dziś 
w Rosji po upadku leninowskiego socjalizmu jest uznawane za nielegalne, choć 
zarazem tolerowane. Później znaczenie tej praktyki zmaleje, bo kapitał nagro
madzony środkami przestępczymi zostanie przekształcany w legalny w drodze 
tzw. transformacyjnego prania kapitału, procederu ważniejszego niż tradycyj
ne pranie pieniędzy, bowiem pochodzi z niego znaczna część pierwotnej aku
mulacji kapitału posocjalistycznego. Wyjaśnia to być może pewną łagodność 
i zwlekanie z reakcją ze strony organizacji międzynarodowych i rządów krajów 
uprzemysłowionych (choć w 1997 r. na żądanie władz USA zamknięto kilka 
banków na Kajmanach będących własnością finansistów rosyjskich). Społecz
ność międzynarodowa nie uczyniła bowiem wiele dla przeciwdziałania na czas 
tego rodzaju nadużyciom, a co gorsza czasem nawet udzielała im cichego bło
gosławieństwa lub wręcz w nich uczestniczyła. 

Zorganizowanej przestępczości sprzyja więc brak przepisów i instytucji 
rynku, opieszały system sądownictwa, ograniczona możliwość egzekwowania 
prawa, słabość rządów, dwuznaczny stosunek mediów oraz ambiwalentna po
stawa społeczności międzynarodowej. 

Pod tym względem sytuacja w Chinach i Wietnamie jest całkowicie od
mienna. Z jednej strony, w krajach tych pewne podatne na korupcję przedsię
wzięcia (np. prywatyzacja) w ogóle nie występują w takiej skali i formie, jak 
w krajach dokonujących transformacji. Z drugiej, egzekwowanie prawa anty-
korupcyjnego jest tam bardzo zdecydowane, nawet drakońskie, szczególnie 
w Chinach. W większości krajów dokonujących transformacji w Europie Środ
kowo-Wschodniej (z niesławnym wyjątkiem Albanii) choroba nie miała tak 
ostrego przebiegu, jak w Rosji i innych republikach byłego Związku Radziec
kiego, o czym przesądziła w jakimś stopniu względnie wyższa kultura rynku 
oraz zwracanie uwagi na zmiany instytucjonalne na początku transformacji. 
Dla części krajów znaczenie miał także czynnik geopolityczny, czyli bliskość 
Unii Europejskiej i jej naleganie na egzekwowanie prawa w Europie Środko
wo-Wschodniej oraz koordynowanie zdecydowanych działań przeciwko zor
ganizowanej przestępczości. 

Zorganizowana przestępczość nie tylko jest zła sama w sobie, lecz stanowi 
także kolejny czynnik wyjaśniający, dlaczego załamanie gospodarcze było mniej
sze w Europie Środkowo-Wschodniej niż w republikach poradzieckich i dlacze
go trwało tak długo w tych drugich, a stosunkowo krócej - w pierwszych. Było 
tak dlatego, że działalność organizacji przestępczych wprowadza do funkcjono-

'9 To opinia Richarda Priora, jednego z dyrektorów firmy Kroll Associates, amerykańskiej 
firmy analitycznej, cytowana za: Organised crime revenues at $ 900 m, „Financial Times", 
14. 04. 1997. 
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wania rynku podobne zniekształcenia i fałszywe sygnały jak korupcja. W obu 
przypadkach akumulacja kapitału i jego alokacja nie dokonuje się przez mecha
nizmy rynkowe, które powinny zapewnić optymalne wykorzystanie zasobów, 
ale przez ścierające się dążenia różnych grup interesów zaangażowanych w dzia
łalność przestępczą. 

Ale podobnie jak łapówkarstwo, w pewnych okolicznościach nielegalny 
biznes, a nawet zorganizowana przestępczość, może mieć dodatni wpływ na 
wzrost gospodarczy. Zdarzyło się to w kilku krajach mniej rozwiniętych (m.in. 
w Kolumbii czy Jamajce) tkwiących w międzynarodowym biznesie narkotyko
wym. Wzrost gospodarczy wymaga kapitału, który gromadzi się często nie
uczciwymi sposobami, co owocuje później wyższym tempem wzrostu. Tak było 
m.in. w okresie olbrzymiego wzrostu gospodarczego w Ameryce Północnej 
w XIX w. Do pewnego stopnia podobny ciąg wydarzeń uruchomiony został, 
w innych okolicznościach, w niektórych krajach dokonujących transformacji. 
Choć niezbyt przyjemna, konkluzja nasuwa się niestety taka: nielegalny biznes 
może się przyczynić do pierwotnej posocjalistycznej akumulacji kapitału. Ten 
bowiem bardziej lub mniej sprzyja wzrostowi nie dlatego, że został zdobyty bar
dziej lub mniej legalnie, ale dlatego, że był lepiej lub gorzej zainwestowany. 

Gdy jednak rozważyć wszystkie bezpośrednie i pośrednie pozytywne 
i negatywne aspekty korupcji i zorganizowanej przestępczości, okazuje się, że 
per saldo zmniejszają one efektywność gospodarczą i spowalniają wzrost, wspo
magają transformacyjne załamanie i przedłużają czas jego trwania. Obie choro
by zniekształcają również redystrybucję dochodu narodowego, która bez nich 
byłaby dużo sprawiedliwsza i są naturalnymi wrogami reform instytucjonal
nych, którym wszelkimi środkami starają się przeszkadzać. 
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7.1. System podatkowy 

Do dynamicznego wzrostu gospodarczego potrzebny jest nie tylko sku
teczny system alokacji zasobów, lecz także wysoka skłonność do oszczędzania. 
Założenie, że wzrost nastąpi jako natychmiastowy efekt denacjonalizacji i de
regulacji nie bierze pod uwagę faktu, że w wyniku szoku stabilizacyjnego 
i spadku PKB drastycznie maleją oszczędności. Skąd miałby więc ten wzrost 
wynikać? Wzrost stopy oszczędności (czyli stosunku tworzenia kapitału do PKB) 
wymaga czasu i spełnienia szeregu warunków. Wzrost realnych dochodów go
spodarstw domowych, sprzyjający system podatkowy, stabilna polityka budże
towa, dobry system pośrednictwa finansowego (w szczególności banków, giełd 
i funduszy inwestycyjnych), właściwa regulacja rynków finansowych oraz 
rozumienie reguł rynkowych - wszystko to jest istotne dla wzrostu oszczędności, 
jednak żaden z tych czynników nie pojawia się ani automatycznie, ani szybko. 
Przeciwnie, na początku transformacji sytuacja się pogarsza ponieważ 
socjalistyczna polityka ułatwiająca oszczędzanie już nie funkcjonuje, szok 
stabilizacyjny zgromadzone wcześniej oszczędności zdeprecjonował, a nowe 
organizacje służące temu celowi w gospodarce rynkowej rozwijają się powoli. 

Kiedy rzeczywiste wydatki gospodarstw domowych szybko maleją, ich spa
dek jest i tak wolniejszy niż spadek produkcji, ponieważ inwestycje spadają szyb
ciej niż PKB. Inaczej mówiąc, tworzenie kapitału maleje szybciej, a konsumpcja 
wolniej, niż dochód narodowy, co zostało nazwane regułą retardacji dostosowa
nia konsumpcji (Pohorille, 1982). Załamania transformacyjne były na ogół tak 
głębokie, że nawet przy bardzo dużym spadku inwestycji konsumpcja nie mogła 
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się utrzymać na poziomie sprzed kryzysu. Zanim jednak bezwzględna wartość 
konsumpcji zaczęła maleć, spadała krańcowa skłonność do oszczędzania, a za
tem wielkość oszczędności zmniejszała się bardziej niż realne dochody. 

Rozpoczynał się recesyjny „korkociąg" spadających dochodów realnych, 
malejącej skłonności do oszczędzania i obniżającej się zdolności do inwesto
wania. Później, gdy gospodarka „wyrównywała" - tendencje się odwracały, 
tworząc spiralę rozwojową. Przyrost kapitału był szybszy niż PKB, a że kon
sumpcja rosła wolniej - stopa oszczędności zwiększała się wyraźniej. Rosły też 
realne dochody, więc wraz z nimi mogła rosnąć także skłonność do oszczędza
nia, o ile tylko były spełnione pewne dodatkowe warunki. 

Zjawisko oszczędzania, nawet w tak godziwych celach, jak kształcenie 
dzieci, poprawa warunków mieszkaniowych, kupno samochodu czy wyjazd na 
zagraniczne wakacje, nie może się pojawić dopóty, dopóki spadają rzeczywiste 
dochody, nawet gdyby bank centralny utrzymywał wysoką realną stopę pro
centową. Musiałaby ona bowiem być bardzo wysoka, żeby spowodować na
pływ oszczędności za cenę rezygnacji z części konsumpcji, która przecież przy 
spadających dochodach realnych zawiera coraz mniejszy margines swobodnej 
decyzji. Coś takiego może się stać dopiero wówczas, gdy dochody zaczynają 
rosnąć i przekroczą pewną krytyczną wartość minimum. Przy długotrwałym 
spadku dochodu narodowego i pogarszaniu się warunków życia nie jest więc 
praktycznie możliwe zwiększenie stopy oszczędności tylko przy pomocy zwięk
szenia stopy procentowej. 

Z perspektywy makroekonomicznej stały wzrost oszczędności gospodarstw 
domowych może mieć miejsce dopiero wtedy, gdy dochody nominalne rosną 
szybciej niż ceny. Ale napływ oszczędności nie bierze się wyłącznie z tego, że 
rosną dochody rozporządzalne. To jest tylko spełnienie warunku koniecznego. 
Oprócz tego musi też być cel, w imię którego warto nieco ograniczyć bieżącą 
konsumpcję. Innymi słowy oprócz warunków musi zaistnieć motywacja, a tak
że działać sprawnie pośrednictwo finansowe. Musi też budzić zaufanie prowa
dzona polityka fiskalna i monetarna. 

Stopa oszczędności w gospodarkach centralnie planowanych była stosun
kowo wysoka i na pewno wyższa niż w okresie transformacji. Jednak ta pozor
nie wysoka skłonność do oszczędzania w krajach Europy Środkowo-Wschod
niej i byłego Związku Radzieckiego nie była aktem w pełni swobodnego wybo
ru; oszczędności wynikały do pewnego stopnia ze stałych braków rynkowych. 
Kultura oszczędzania była więc innej natury niż w gospodarce rynkowej, 
a mechanizm absorpcji oszczędności także był odmienny (Kornai, 1980). 

Jedną z głównych cech gospodarki etatystycznej był specyficzny system 
podatkowy. Dochody państwa pochodziły głównie z podatków płaconych przez 
państwowe przedsiębiorstwa oraz z pośrednich podatków od gospodarstw do
mowych. Podatków od dochodów osobistych nie było, co nie pozostawało bez 
wpływu na wysokość stopy oszczędzania. Z tego powodu reforma systemu 
podatkowego musi być jednym z głównych elementów całej transformacji 
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(Tanzi, 1992). Jej przeprowadzenie jest zadaniem tym trudniejszym, że nowy 
system - zapewniając dochody budżetowi - musi zarazem przyczynić się do 
tworzenia kapitału. 

Wyłania się tu wiele problemów wynikających ze słabos'ci administracji 
podatkowej, z miernej kultury finansowej i z tego, że polityka fiskalna musi 
sobie poradzić z niechęcią do płacenia podatków przez nowo powstającą klasę 
średnią i innych podatników, którzy nigdy przedtem płacić podatków nie mu
sieli. Na wprowadzenie sprawnie funkcjonującego systemu podatkowego trze
ba więc wiele czasu i na razie żadne z państw posocjalistycznych tego celu nie 
osiągnęło. Samo przyjęcie nowego prawa podatkowego wymaga wielu lat, 
a jeszcze więcej czasu potrzeba, by odpowiedniemu przewartościowaniu ule
gło nastawienie podatnika do fiskusa i aparatu skarbowego do podatnika. 

Zdrowy system finansów publicznych wymaga świadomej polityki, którą 
można prowadzić tylko wówczas, gdy istnieją odpowiednie instytucje i pod
mioty gospodarcze zachowujące się właściwie. Jedną z tych instytucji jest aparat 
skarbowy, który musi dostosować się do standardów gospodarki rynkowej, co 
zajmuje wiele czasu i wysiłku władz skarbowych. Władze także muszą się przy
stosować do nowych okoliczności (Blejer i Ter-Minassian, 1997a i 1997b). 
Proces dostosowywania systemu prawnego i uczenia się przez urzędników 
władz skarbowych, jak działa redystrybucja budżetowa w gospodarce rynko
wej jest procesem złożonym i podatnym na konflikty. Ponieważ dokonuje się 
przekształceń w mechanizmach uczestnictwa różnych grup w podziale docho
du narodowego, w grę wchodzą istotne interesy, co sprzyja napięciom i walce 
politycznej. 

Ukształtowana przez socjalizm mentalność ekonomiczna sprawia, że 
w krajach transformacji rząd i fiskus postrzegane są czasem jako wrogowie 
starający się pozbawić przedsiębiorców i gospodarstwa domowe należnych im, 
bo zarobionych, dochodów. Naturalną niechęć do płacenia podatków wykorzy
stuje się jako broń w stałej i czasem prowadzonej bardzo brutalnie walce poli
tycznej, jak miało to miejsce na przykład w Rosji w latach 1997-98 przy okazji 
dyskusji nad zmianami w prawie podatkowym. Tymczasem dylematy wiążące 
się z podatkami i tworzeniem kapitału w transformującej się gospodarce są ta
kie same jak w gospodarce rynkowej, tyle że trudniejsze do rozwiązania. 

Stopy podatkowe są w równym stopniu kwestią ekonomiczną co politycz
ną. W sferach rządowych występuje na ogół skłonność do podnoszenia podat
ków, by ze zwiększonych dochodów można było pokrywać większe wydatki. 
W tym dążeniu trzeba jednak uważać, by nie przedobrzyć i nie podnieść podat
ków zbyt wysoko. Zbyt wysokie stopy podatkowe zamiast ułatwiać zaspokaja
nie potrzeb finansowych państwa mogą zdestabilizować finanse publiczne, po
wodując wbrew intencjom zwiększenie deficytu i wzrost długu publicznego 
oraz blokując zdolność do inwestowania, a przez to do wzrostu. 

Z drugiej strony, im mniejsze podatki przy wydatkach budżetu, tym 
silniejszy efekt wypychania, szkodliwy dla gospodarki. Ponieważ deficyt bu-
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dżetu musi być finansowany nieinflacyjnie (przez pożyczki rządu na rynku), 
prywatne firmy są wypychane z rynku pieniężnego, bo kredyt jest droższy 
z powodu wyższej stopy procentowej. W rzeczywistości wszystkie wydatki 
rządowe potencjalnie wypychają wydatki prywatne, bez względu na to, czy są 
finansowane przez podatki, czy przez kredyty (co jest znane jako ricardowska 
równoważność podatków i kredytów), czy też przez dodruk pieniądza. Wyni
kająca stąd inflacja zmniejsza rzeczywistą wartość płynnych aktywów sektora 
prywatnego. 

Optymalna stopa podatkowa musi być zatem kompromisem między ra
cjonalnością ekonomiczną a rozsądkiem politycznym. Praktyczny wymiar tej 
reguły jest więc przedmiotem ciągłych dyskusji, ponieważ - eo ipso - nie ist
nieje jakaś jedna optymalna stopa podatków, a zakres, w którym może się ona 
zmieniać, zależy od licznych czynników strukturalnych, instytucjonalnych oraz 
osiągniętego poziomu rozwoju. Innymi słowy, racjonalność ekonomiczna 
sugerowałaby różne wysokości podatków dla, powiedzmy, Węgier i Armenii, 
ponieważ Węgry są bardziej zaawansowane instytucjonalnie, zaś Armenia -
mniej rozwinięta. Stopa podatków dobrze służąca racjonalności ekonomicznej 
zawsze była i będzie pojęciem względnym. 

Drugi czynnik, czyli rozsądek polityczny, zależy od siły napięć i konflik
tów społecznych, struktury politycznej społeczeństwa, stanowiska organizacji 
pozarządowych, dojrzałości demokracji i mechanizmów używanych w deba
tach publicznych. Znaczenie szczególne ma -jeśli istnieje - tradycja oraz kul
tura negocjacji między rozmaitymi grupami zawodowymi i związkami a rzą
dem. W rzeczywistości są to negocjacje między różnymi warstwami społecz
nymi, a rząd jest jedynie szczególnego rodzaju instytucją pośredniczącą. 
Osiągnąć powodzenie w tym pośrednictwie nie jest łatwo, ale jest to konieczne. 
Im bardziej zaawansowana demokratyzacja, tym łatwiej o taki polityczny roz
sądek. Istniejąca w Polsce specjalna stała komisja trójstronna (składająca się 
przedstawicieli związków zawodowych, pracodawców i rządu) ma za główne 
zadanie osiąganie porozumienia co do skali wzrostu płac dla pracowników sfe
ry budżetowej (bezpośrednio) oraz sfery przedsiębiorstw (pośrednio). 

Nie jest prawdą, że kompromis między koniecznościami ekonomicznymi 
a możliwościami politycznymi łatwiejszy jest do osiągnięcia, gdy kraj jest bar
dziej rozwinięty, lub gdy tempo wzrostu jest szybsze. W takich okolicznościach 
centrum dyskusji przesuwa się od ogólnego problemu: jak podzielić rozporzą
dzamy dochód, w stronę walki politycznej o sposób wykorzystania przyrostu 
dochodu. Tego dylematu oczywiście nie ma, gdy dochód, a wraz z nim wydatki 
publiczne nie rosną. Dopiero nadwyżka do podziału stanowi impuls do walki 
o zmianę struktury wydatków. Skoro więc jest to powód do gorących dyskusji 
w większości państw Unii Europejskiej, skoro w sferach rządowych USA tak 
żywo dyskutuje się o tym, na co przeznaczyć przewidywaną nadwyżkę budże
tową, skoro nie ma zgodności co do sposobu wykorzystania pakietu finansowe
go przeznaczonego na podtrzymanie wartości jena w Japonii, to nie powinno 
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być dziwne, że kwestie te są przedmiotem gwałtownych dyskusji w nowo po
wstających demokracjach. 

W późniejszym okresie transformacji - o ile wystąpi silna tendencja wzro
stu produkcji - można podatki obniżyć, zaczynając od sektora firm. W Polsce 
od 1997 r. czterdziestoprocentowa stawka podatku dochodowego od działalno
ści gospodarczej jest stopniowo obniżana (docelowo do 36%), co powinno zwięk
szyć zdolnos'ć do inwestowania i w długim okresie poprawić międzynarodową 
konkurencyjność firm. Jeśli chodzi o podatek dochodowy od osób fizycznych 
najpierw, w 1997 r., po osiągnięciu konsensusu politycznego w parlamencie, 
wszystkie progi podatkowe obniżono o 1 punkt procentowy - do 20, 32, i 44%, 
a później, w 1998 r., nowe stawki obniżono odpowiednio do 19, 30, i 40%. 
Wprowadzeniu tych zmian towarzyszyły gorące dyskusje polityczne zarówno 
między lewicowo-ludową koalicją rządową a liberalno-związkową opozycją, jak 
i wewnątrz koalicji rządowej. Dotyczyły one wysokości stawek i tempa ich ob
niżania na dole i na górze skali oraz polityki ulg. 

Warto dodać, że w Polsce podatek od osób fizycznych funkcjonuje w taki 
sposób, że tylko ok. 10% obywateli o najwyższych dochodach znajduje się, 
przynajmniej przez kilka miesięcy w roku, w strefie dwóch wyższych progów 
podatkowych80. Z makroekonomicznego punktu widzenia obniżanie górnych 
progów jest więc oczywiście dużo mniej kosztowne (w sensie utraty dochodów 
przez budżet) aniżeli obniżanie progów dolnych. Mówimy jednak o tym etapie 
wzrostu gospodarczego, gdy skłonność do oszczędzania, a zatem i same oszczęd
ności, zaczynają się zwiększać. W długim okresie pomaga to finansować inwe
stycje i przyspieszać wzrost. 

Nie ma więc nic dziwnego, że inne kraje regionu (np. Czechy i Rumunia) 
starają się iść za polskim przykładem, który służy tworzeniu się krajowego 
kapitału i może zmniejszyć zależność od napływu kapitału zagranicznego, czyli 
od absorbowania oszczędności innych narodów. Jednak obniżanie stawek 
podatkowych w okresie wzrostu dochodów realnych ludności ma ekonomicz
ny sens tylko wtedy, gdy system podatkowy jest przewidywalny, zaś polityka 
fiskalna przejrzysta, pozbawiona nieoczekiwanych i niezrozumiałych zwro
tów. Jeśli te warunki nie są spełnione utrzymanie wyższych stóp podatku może 
się okazać korzystniejsze, niż zbyt wczesne ich obniżanie, a potem ponowne 
podwyższanie. 

Uzasadnieniem spokojnych programów redukcji podatków jest dążenie do 
zwiększenia skłonności do oszczędzania w celu znalezienia środków finanso
wych służących do napędzania wzrostu. Zakłada się bowiem, że jest możliwe 
osiągnięcie wyższych dochodów budżetu przy niższej stopie podatkowej. Zale
ży to po części od poprawy funkcjonowania administracji podatkowej i zwiększe
nia liczby ludzi płacących podatki, ale głównie - od funkcji dochodowej ela-

80 W 1996 r. ponad 7% podatników płaciło podatek w wysokości 33%, a jedynie 2% 
w wysokości 45%. Progi te stosowały się nie do całego roku, lecz tylko do jego części, 
w zależności od skumulowanego dochodu. 
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styczności podatków. Funkcja ta (krzywa Laffera) opisuje zjawisko polegające 
na tym, że dochody podatkowe początkowo rosną wraz ze wzrostem stóp, lecz 
później - po przejściu pewnego punktu krytycznego - ich wartość ogółem ma
leje. Może się więc okazać, że występuje zjawisko odwrotne, czyli że dochody 
ogółem rosną wraz ze spadkiem stopy podatków. Zjawisko to może oczywiście 
zachodzić tylko w szczególnych warunkach. 

7.2. Ubezpieczenia społeczne 

W gospodarce socjalistycznej emerytury wypłacało państwo, a fundusze 
emerytalne - w postaci znanej w gospodarce rynkowej - w ogóle nie istniały. 
Nie było więc jednego z użytecznych instrumentów akumulacji i redystrybucji 
oszczędności gospodarstw domowych. Emerytury były wypłacane całkowicie 
z funduszy publicznych. Jeżeli więc na rachunku ubezpieczeń społecznych po
jawiał się deficyt, to państwo automatycznie go pokrywało. Deficyt taki pojawił 
się w schyłkowym okresie socjalizmu, m.in. w związku z procesem starzenia 
się społeczeństw i nadproporcjonalnie szybkiego przyrostu liczby ludzi upraw
nionych do świadczeń emerytalnych. Wydatki na ubezpieczenia społeczne 
musiały wówczas wzrastać bardzo szybko, szybciej niż możliwości ich sfinan
sowania przez budżet, nawet w warunkach niesłychanie wysokiej pięćdziesię-
cioprocentowej składki, płaconej przez pracodawców. Deficyt systemu ubezpie
czeń społecznych przekształcał się więc w deficyt budżetu centralnego. Dalsze 
starzenie się społeczeństw i wzrost przeciętnej długości trwania życia spowodo
wały, że utrzymanie tego systemu stało się niemożliwe. 

Wczesne, podejmowane na początku lat 90. próby poprawy starego syste
mu repartycyjnego przez dokonywanie drobnych zmian dotyczących docho
dów i wydatków, a polegających głównie na likwidacji części przywilejów 
grupowych, nie rozwiązały problemu. W rzeczywistości próby te nawet pogar
szały sytuację, bo likwidowały zdolność systemu do zapewniania stabilnych, 
choć utrzymanych na bardzo niskim poziomie, zabezpieczeń społecznych. Ko
lejnym krokiem było zdobywanie dodatkowych dochodów w drodze narzuca
nia wielkich i wciąż rosnących obciążeń na firmy. Inne zniekształcenia wiązały 
się z niejasnościami dotyczącymi zależności między długością okresu płacenia 
składek na ubezpieczenia a wysokością otrzymywanej emerytury, z łagodnymi 
kryteriami kwalifikacji i zbyt niskim wiekiem emerytalnym (Andrews i Ra-
shid, 1996). Z jednej strony rosnące zaległości niewypłaconych emerytur (jak 
w Rosji w latach 1996-98), a z drugiej - bardzo wysokie składki (np. 52% na 
Ukrainie) dowodziły, że system osiągnął kres wytrzymałości. 

Zarówno z powodu trendów demograficznych, jak też w wyniku przecho
dzenia na wcześniejsze emerytury i bardzo łagodnych reguł przyznawania rent 
inwalidzkich - odsetek ludności utrzymującej się z ubezpieczeń społecznych 
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szybko (a w pierwszych latach transformacji z powodów pozademograficznych 
wręcz gwałtownie) wzrastał. W byłych republikach radzieckich w 1990 r. naj
wyższy wskaźnik liczby utrzymujących się z rent i emerytur do liczby pracują
cych wynosił 51,4% na Ukrainie i 47,4% na Litwie. W roku 1996 wzrósł do 
65,3% na Ukrainie i 53,8% na Litwie. W Europie Środkowo-Wschodniej wskaź
nik wzrósł w tym samym okresie z 55,0% do 74,4% w Bułgarii i z 47,0% do 
76,9% na Węgrzech. Jedynymi krajami, w których wskaźnik utrzymujących się 
z rent i emerytur do pracujących jest obecnie zadowalający są Turkmenistan 
(25,3%), Tadżykistan (27,0%) i Uzbekistan (29,2%). Wynika to jednak raczej 
z tego, że pewne warstwy społeczne nie są tam w ogóle objęte żadnym syste
mem ubezpieczeń (Branco, 1998). 

W średnim okresie jedynym działaniem podjętym w celu odzyskania kon
troli finansów publicznych nad systemem ubezpieczeń społecznych było zmniej
szanie względnej wysokości emerytur. Tak zwana stopa zastąpienia (stosunek 
średniej emerytury do średniej płacy) malała więc w większości krajów. W la
tach 1990-93 w Albanii, Chorwacji i Rumunii przeciętny roczny jej spadek 
wynosił ponad 10%, co wcale nie było wynikiem najgorszym. W Chorwacji 
w latach 1993-95 stopa zastąpienia spadła z 62 do 35,4%, (w Rumunii wzrosła 
w tym czasie z 26,0 do 29,7%). W sumie w latach 1990-96 tylko w pięciu kra
jach dokonujących transformacji (w Kirgistanie, na Łotwie, w Mołdawii, w Pol
sce i w Turkmenistanie) stopa zastąpienia wzrosła, a w dwóch (Czechy i Biało
ruś) nie uległa większej zmianie. Po okresie tych zmian rozpiętość stóp zastą
pienia sięgała od 31,4% w Bułgarii do dwukrotnie wyższej wartości w Polsce 
(61,3%). W byłym Związku Radzieckim różnice były jeszcze większe, od 23,7% 
w Tadżykistanie do 53,3% w Turkmenistanie. Szczegóły zawarte są w tabeli 17. 

Z powodów metodologicznych wzrost wskaźnika obrazującego relację 
utrzymujących się z rent i emerytur w stosunku do pracujących był większy 
w krajach o dużej dynamice bezrobocia (odsetek emerytów odnosi się tylko do 
ludności pracującej, a nie do całej siły roboczej). Między finansowymi kon
sekwencjami bezrobocia a obciążeniami wynikającymi ze wzrostu liczby eme
rytów zachodzi zależność odwrotna. W krajach o względnie niskiej stopie 
bezrobocia (lub nawet z nadmiernym zatrudnieniem w niektórych sektorach) 
wskaźnik utrzymujących się z rent i emerytur do pracujących jest niższy aniżeli 
w krajach o wyższym bezrobociu. Ciekawe jest pod tym względem porównanie 
Czech i Słowacji, prowadzących odmienne polityki gospodarcze po podziale 
Czechosłowacji w 1991 r. Strategia czeska dopuszczała nadmierne zatrudnie
nie w niektórych sektorach, a więc maksymalizację mianownika (czyli liczby 
zatrudnionych), natomiast strategia słowacka była bardziej radykalna i dopusz
czała większe bezrobocie. Mimo to, z powodu wolniejszego zwiększania się 
licznika (czyli liczby emerytów) strategia słowacka nie doprowadziła do znacz
nego wzrostu wskaźnika utrzymujących się z rent i emerytur do pracujących. 
W Czechach wzrósł on przez sześć lat o 19 punktów procentowych, a na Sło
wacji jedynie o 7,1 punktu. 

173 



" Relacja liczby osób utrzymujących się z emerytur i rent do liczby pracujących; 
2) Stosunek średniej emerytury do średniej płacy; 
3) Wskaźniki utrzymujących się z rent i emerytur do pracujących w Czechach i w Rumunii 

odnoszą się do roku 1995. 
Dla Słowenii brak danych. 

Źródło: MFW 1998a, GUS 1998. 

Całkiem innym przypadkiem była Polska, gdzie niestety oba niekorzystne 
zjawiska wystąpiły naraz. Z powodu błędów popełnionych we wczesnych sta
diach transformacji i złej kolejności działań dostosowawczych, średnioroczny 
wskaźnik utrzymujących się z rent i emerytur wzrósł prawie o połowę z ponad 
43,0% w roku 1990 do 58,1% w roku 1996. Stało się tak dlatego, że w latach 
1990-93 kilkaset tysięcy ludzi posłano na wcześniejsze emerytury, co miało być 
antidotum na gwałtowny wzrost bezrobocia, które i tak wzrosło do 16,4% w koń
cu 1993 r. Liczba zatrudnionych spadała więc, a liczba emerytów i rencistów81 

Z których wielu pod względem wieku i zdrowia było całkowicie zdolnych do pracy. 
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wzrastała. Tempo wzrostu liczebności tej grupy, kluczowe dla wielkości wskaź
nika utrzymujących się z rent i emerytur do pracujących, było więc bardziej 
funkcją błędnej polityki niż wynikiem procesów demograficznych. Dopiero 
później, gdy nowa strategia gospodarcza przyspieszyła wzrost i zmniejszyła 
bezrobocie o jedną trzecią, omawiany wskaźnik ustabilizował się. 

Opisane zjawiska doprowadziły do kryzysu systemu ubezpieczeń społecz
nych. Źródeł tego kryzysu nie należy jednak szukać w poprzednim systemie, 
lecz raczej w procesie transformacji. Po pierwsze, długotrwała i głęboka rece
sja spowodowała zmniejszenie się ogólnej wielkości składek na ubezpieczenia 
(bezrobocie) przy równoczesnym wzroście kosztów funkcjonowania systemu 
(wcześniejsze emerytury). Po drugie, brak właściwej organizacji instytucjonal
nej uniemożliwił zastosowanie alternatywnych rozwiązań, a więc wzrastająca 
liczba starzejących się ludzi była skazana na korzystanie z degenerującego się 
systemu ubezpieczeń państwowych. Po trzecie, niewielka polityczna determina
cja rządzących elit w kwestii dostosowania istniejącego systemu do rzeczywi
stości gospodarczej i finansowej wywołała stałą presję inflacyjną. Po czwarte, 
słabość administracji skarbowej sprawiała, że niska była skuteczność pobiera
nia należnych składek. 

Nie powinno więc być zaskoczeniem, że na poziomie mikroekonomicz
nym indywidualne emerytury są często za niskie i nie zapewniają dochodów na 
poziomie minimum socjalnego, a równocześnie na poziomie makroekonomicz
nym równowaga całego systemu jest zachwiana. Wydatki na emerytury pań
stwowe stają się obciążeniem nie do zniesienia dla całego systemu finansów 
publicznych, tworząc presję na wzrost deficytu budżetowego. Rządy starają się 
zapewnić wypłatę należnych emerytur, ale powoduje to konflikt z innymi pil
nymi potrzebami finansowymi, np. z wydatkami na edukację, służbę zdrowia 
i rozwój infrastruktury. Ponieważ luka finansowana powstaje przez inflacyjny 
dodruk pieniądza lub przez zaciąganie pożyczek na rynku finansowym, to albo 
napędza ona inflację, albo nasila efekt wypychania. Oba czynniki są nieko
rzystne dla wzrostu i efektywności, a w konsekwencji dla emerytów. Dane na 
ten temat zawiera tabela 18. 

Kryzys systemu repartycyjnego nie jest problemem wyłącznie finansowym, 
lecz także politycznym. Wraz ze wzrostem wskaźnika utrzymujących się 
z rent i emerytur, wzrósł także odsetek emerytów i rencistów wśród elektoratów, 
z wszystkimi tego politycznymi konsekwencjami. Fakt ten, być może nawet istot
niejszy niż względy natury ekonomicznej i finansowej, czyni reformę systemu 
ubezpieczeń tak trudną. Nie tylko dlatego, że w sposób naturalny posłowie są 
bardzo podatni na naciski wyborców, ale także dlatego, że w niektórych parla
mentach emeryci i renciści mają własne silne lobbies. Zdarza się czasem, że więk
szość parlamentarna i koalicja rządowa zależą od ich poparcia i wtedy rząd musi 
zaakceptować ich udział w konstruowaniu reform systemu emerytur. Reformy te 
są zorientowane na daleką przyszłość, a więc ich efekty (a także defekty) da się 
dostrzec dopiero po wielu latach. Obecne pokolenie emerytów dąży jednak, 
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w czym nie ma nic dziwnego, do realnego wzrostu s'wiadczeń teraz, a nie w przy
szłości82. Rządzenie bez poparcia emerytów jest więc bardzo trudne, zas' rządzenie 
przeciwko nim - niemożliwe (dotyczy to zresztą nie tylko krajów transformacji, 
lecz większości krajów Europy Zachodniej, których społeczeństwa starzeją się). 

Tab. 18: Wydatki na emerytury państwowe w relacji do PKB 
w krajach transformacji w latach 1993 i 1996 

... Dane niedostępne. 
Dla Słowenii brak danych. 

Źródło: MFW (1998a). 

Przy wskaźniku osób utrzymujących się z rent i emerytur wynoszącym od 
50 do 75% (co oznacza, że cztery pracujące osoby muszą zarabiać nie tylko na 
siebie i swoje rodziny, lecz utrzymywać jeszcze 2-3 osoby korzystające z pań
stwowej emerytury) system państwowych ubezpieczeń jest nie do utrzymania. 
I włas'ciwie w wielu krajach system ten już nie działa. Państwo nie może podołać 
swoim zobowiązaniom, bo nie jest w stanie uzyskać odpowiednich dochodów. 

John Maynard Keynes mawiał, że długi okres nie jest dobrym argumentem w sprawach 
bieżących, ponieważ w długim okresie wszyscy umrzemy. 
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W Azerbajdżanie, Gruzji, Kirgistanie czy Mołdawii kryzys finansów publicznych 
jest bardzo ostry, a zbieranie składek - tak mało skuteczne, że efektywna stopa 
składek emerytalnych spada poniżej połowy ich nominalnej wartos'ci (IMF, 1998a). 
W konsekwencji gruntowna naprawa systemu ubezpieczeń społecznych w kra
jach transformujących gospodarkę jest koniecznością. W niektórych krajach pod
jęto więc pierwsze próby przebudowy systemu. W toku tego przedsięwzięcia 
potrzebna jest ścisła kontrola i regulacje prawne. Wymaga to organizacji i ładu 
instytucjonalnego, a także solidnych podstaw makroekonomicznych i dobrze okrze
płych rynków finansowych, gdyż nowy system ubezpieczeń musi być gwaranto
wany przez rząd, co jest ważnym czynnikiem budowy zaufania do niego. 

Rzecz polega na tym, żeby tradycyjny system repartycyjny zastąpić tzw. 
systemem wielofilarowym. Z techniczną i finansową pomocą BŚ system taki 
jest już w różnych fazach przygotowywania lub wdrażania w Kazachstanie, na 
Łotwie, w Polsce i na Węgrzech. Inne kraje, takie jak Azerbajdżan, Chorwacja, 
Czechy, Estonia, Gruzja, Litwa, Macedonia, Rumunia, Rosja i Słowenia opra
cowują wstępne plany wprowadzenia takiego systemu, a niektóre 
z nich mają już odpowiednie regulacje dotyczące prywatnych funduszy emery
talnych (Hemming, 1998). 

Istotą systemu wielofilarowego jest połączenie trzech elementów. Po pierw
sze, nadal istniejącego (choć w odpowiednio zmniejszonej skali) starego filaru 
repartycyjnego (udziałowego), koncentrującego się na płaceniu emerytur lu
dziom, którzy od dłuższego już czasu z niego korzystali i muszą nadal otrzy
mywać swoje emerytury i renty na takich samych zasadach jak poprzednio. 
Drugi filar to prywatne, lecz obligatoryjne fundusze emerytalne. Ich celem jest 
przyciąganie oszczędności przeznaczonych na zabezpieczenie emerytalne i bez
pieczne inwestowanie gromadzonych środków na rynku kapitałowym. Filar trze
ci ma być nadbudowany nad dwoma poprzednimi jako system dobrowolnych 
funduszy prywatnych. 

Przodujące w tej reformie kraje Europy Środkowo-Wschodniej: Łotwa, 
Polska i Węgry przyjęły stopniowy sposób wprowadzania nowego systemu, co 
pozwala większości obecnie zatrudnionych zdecydować, w którym ze wspo
mnianych filarów chcą się znaleźć. Kazachstan wybrał drogę bardziej radykal
ną. Tam, podobnie jak w Chile (które stanowi pewien wzorzec tej reformy), 
wszyscy obecnie zatrudnieni uczestniczą w nowym prywatnie zarządzanym sys
temie, a jedynie ludzie najstarsi, będący na emeryturze w chwili startu systemu 
(początek 1999 r.) będą nadal pobierać świadczenie według starych zasad. 

Na Węgrzech tylko nowo zatrudnieni, właśnie rozpoczynający pracę, będą 
obowiązkowo włączeni do nowego prywatnego systemu funduszy, natomiast 
wszyscy inni mają wolność wyboru. Tak więc ludzie bardzo młodzi będą gro
madzili swoje oszczędności emerytalne w filarze prywatnie zarządzanym. Ci, 
którzy obecnie pracują (nieważne jak długo - kilka czy kilkadziesiąt lat), będą 
mogli sami zdecydować, czy pozostać w systemie repartycyjnym, czy skorzy
stać z nowego systemu i gromadzić oszczędności w prywatnych funduszach 
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emerytalnych. Ludzie starsi będący już na emeryturze pozostaną w systemie 
repartycyjnym i reforma w ogóle nie będzie ich dotyczyć. 

Na Łotwie trwają jeszcze dyskusje, chociaż konwencjonalny filar reparty-
cyjny został już (czasowo) zastąpiony kapitałowym, w którym wysokość eme
rytury zależy wyłącznie od całkowitej kwoty uzbieranych składek podzielonej 
przez przeciętną długość trwania życia ponad wiek emerytalny. Ocenia się, że 
jest to około 12 lat dla mężczyzn i 17 dla kobiet. 

W Polsce ludzie pracujący mogą sami zdecydować, do którego systemu 
chcą należeć, ale tylko wtedy, gdy znajdują się między 30 a 50 rokiem życia. 
Dla młodszych system prywatny jest obowiązkowy, natomiast starsi (z emeryta
mi włącznie) pozostaną w dotychczasowym systemie repartycyjnym (Security, 
1997; Hausner, 1998; Góra i Rutkowski, 1998). 

Wiele nieporozumień w różnych krajach wywołał fakt, że zbyt wiele uwa
gi poświęcano w dyskusjach sprawom dotyczącym obecnych emerytów, pod
czas gdy całe przedsięwzięcie adresowane jest raczej do emerytów przyszłych. 
Podobnie jak filar drugi, również trzeci powinien zwiększać oszczędności, 
a więc i zdolność gospodarki do wzrostu. To właśnie w tych punktach reforma 
ubezpieczeń społecznych wiąże się bezpośrednio z rozwojem sektora finanso
wego oraz z polityką zmierzającą do zwiększenia skłonności do oszczędzania 
w gospodarstwach domowych. Zasadniczym jej elementem jest angażowanie 
ludzi w osobiste podejmowanie decyzji dotyczących ich przyszłości. Powinno 
się to przyczynić do zwiększenia skłonności do oszczędzania. Profesjonalne 
zarządzanie prywatnymi funduszami emerytalnymi powinno zapewnić zyskowne 
inwestowanie powierzonych oszczędności. 

7.3. Polityka kursowa 

W tym unikalnym laboratorium, jakim są kraje dokonujące transformacji, 
podatny grunt do testowania swoich teorii znalazły także różne koncepcje 
monetarne. Zarządzanie kursem walutowym i wprowadzenie wymienialności 
waluty przyniosło różne efekty w różnych krajach. Na przykład w Polsce na 
początku 1990 r. dewaluacja złotówki była za duża, a wysiłki zmierzające do 
wykorzystania kursu walutowego jako kotwicy nominalnej programu stabiliza
cyjnego nie powiodły się i po szesnastu miesiącach stałego kursu walutowego 
konieczna była kolejna dewaluacja. Mimo wcześniejszych zapowiedzi, że 
w ciągu kilku pierwszych miesięcy 1990 r. indeks cen konsumpcyjnych spad
nie poniżej 1% miesięcznie, „gaszone" ceny rosły w tempie wielokrotnie szyb
szym niż w okresie ... hiperinflacji, gdy uwolniono ceny żywności; w listopa
dzie/grudniu 1990 r. były one o blisko 270% wyższe niż rok wcześniej. Podobnie 
wyglądała wtedy sytuacja w byłej Jugosławii. Później nastąpił proces różnico
wania systemów kursów walutowych i zarządzania kursem. 



W gospodarce rynkowej ustalanie kursu walutowego służy wielu, często 
całkowicie sprzecznym celom, które wywierają istotny wpływ na wybraną ścież
kę systemu kursu walutowego i zarządzania walutą. Mimo że w długim okresie 
głównym celem polityki monetarnej, oprócz zarządzania kursami, jest stabil
ność cen, nie może ona zaniedbać kwestii wzrostu gospodarczego i zatrudnie
nia. Nadrzędnym więc celem polityki monetarnej powinno być zapewnienie 
trwałości wzrostu, do czego przesłanką jest stabilność finansowa, w tym walu
towa. Ten cel nie został jeszcze osiągnięty. Nawet w krajach wysoko uprzemy
słowionych kurs walutowy traktuje się raz jako środek polityki, innym razem 
jako średniookresowy cel. Kursy walutowe w ostatnich latach wahały się znacz
nie, na przykład od 140 do 80 i znów do 140 japońskich jenów za 1 dolara, albo 
od 1,70 do 1,40 i z powrotem do 1,85 marek za 1 dolara. Trudno to nazwać 
stabilnością. 

Istotnym aspektem przekształceń systemowych było odejście od planowa
nego centralnie handlu zagranicznego prowadzonego przez wyspecjalizowane 
monopolistyczne firmy państwowe. Gospodarki państw posocjalistycznych, 
chcąc włączyć się w system handlu światowego, musiały przekształcić, tj. spry
watyzować te firmy oraz zliberalizować zasady handlu. Proces ten, wiążący się 
z restrukturyzacją i zmianą ukierunkowania strumienia handlu, wymagał rów
nież rynkowej dostępności zagranicznej waluty potrzebnej do finansowania 
importu i wolności gospodarowania nią. 

Wymienialność wewnętrzna w sposób pełny zdefiniowana jest w artykule 
VIII Ogólnego Statutu MFW. Jest ona prostą konsekwencją gospodarki rynko
wej. W poprzednim systemie pieniądz nie zawsze był wymienialny nawet na 
dobra krajowe, a cóż dopiero na waluty zagraniczne, których ceny, podobnie 
jak ceny dóbr materialnych, były sztucznie zaniżone. Tym samym wartość wa
luty krajowej była zawyżona, a waluta zagraniczna - dobrem rzadkim aloko
wanym bezpośrednio przez plan centralny do użytkowników. 

Wymienialność wewnętrzną w najprostszej postaci można łatwo osiągnąć 
przez legalizację czarnego rynku walutowego, tak jak to zrobiono w Polsce 
w lutym 1989 r., na przedprożu transformacji, lub w Rosji na początku stycznia 
1992 r. W takim przypadku kurs walutowy jest płynny, swobodnie ustalany 
przez rynek, nie ma więc potrzeby istnienia rezerw walutowych w celu utrzy
mywania ustalonego poprzednio kursu stałego. Konkurencyjność handlu utrzy
muje się automatycznie dewaluując krajową walutę wtedy, gdy to potrzebne. 
Z powodu oczekiwań inflacyjnych wywołanych równoczesnym uwolnieniem 
cen główną wadą takiego rozwiązania jest znaczne niedowartościowanie kra
jowej waluty względem siły nabywczej i długoterminowej równowagi. Takie 
niedowartościowanie sprzyja wprawdzie inflacji, ale zarazem w okresie libera
lizacji i stabilizacji przyspiesza przemiany strukturalne. 

Jeśli wymienialność wprowadza się nie od razu, lecz dopiero po obniżeniu 
oczekiwań inflacyjnych i dysponując znacznymi centralnymi rezerwami walu
towymi, to można zmierzać do utrzymania stałego kursu walutowego lub przy-
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najmniej stałych pasm jego wahań, co potencjalnie powinno sprzyjać stabilno
ści cen. Niebezpieczeństwem jest spadek międzynarodowej konkurencyjności, 
o ile jednostkowe koszty płac nie będą ograniczane przez wzrost wydajności 
pracy lub ograniczenia płac, albo przez oba te czynniki równocześnie. Rzeczy
wistym problemem jest więc nie to, czy wprowadzić wymienialność wewnętrz
ną (jest przecież nieodłączną częścią gospodarki rynkowej), ale na jakim 
poziomie kursu walutowego i przy jakim jego systemie. Wybór między stałym 
a płynnym kursem walutowym jest - z grubsza biorąc - wyborem między wal
ką z bezrobociem a walką z inflacją, zaś polityka „mieszana" wyraża kompro
mis między jednym a drugim złem. 

Systemy kursu walutowego, przy których wprowadzano wymienialność, były 
bardzo różne. Od płynnego kursu w Rosji (od stycznia 1992 do roku 1995) do 
stałego kursu od stycznia 1990 r. - z dewaluacjami w maju i listopadzie roku 
1991 w Polsce - i od teoretycznie stałego kursu walutowego ustalanego przez 
tzw. zarząd walutą (currency board) (Estonia i Litwa od 1992 r., Bułgaria od 
1997 r.) do pośrednich rozwiązań tzw. pegged exchange rates (czyli kursów sztyw
no związanych z drugą walutą - Polska od listopada 1991 r. do maja 1995 r.), 
wreszcie od pełzających pasm (Polska od maja 1995 r.) do stałych pasm wahań 
kursu walutowego (Rosja od 1996 r.). Także Czechy i Węgry musiały dostoso
wać swoje systemy walutowe do zmieniających się warunków i nowych opcji 
polityki gospodarczej, dochodząc do czegoś w rodzaju regulowanych kursów 
płynnych z tym, że wiosną 1997 r. Czechy musiały zdewaluować koronę i zmie
nić koszyk walut (względem których wartość korony była sztucznie podtrzymy
wana), likwidując nadmierną w nim wagę dolara amerykańskiego. 

Bez względu na system kursu walutowego, transformacyjne doświadcze
nia miały podobny przebieg. Po początkowym znacznym dewaluacyjnym nie
dowartościowaniu waluty krajowej względem parytetu siły nabywczej i innych 
miar konkurencyjności, któremu towarzyszyły nadwyżki w handlu zagranicz
nym, następowała - głównie wskutek inflacji - faktyczna rewaluacja, której 
zwykle towarzyszyło załamanie bilansu handlowego. Jeżeli konkurencyjność 
nie była wspomagana przez znaczny wzrost efektywności (wyższy niż wzrost 
płac), to nominalna dewaluacja przewyższała tę rzeczywistą rewaluację. Infla
cyjny koszt niedowartościowania waluty związany z wczesną fazą wymienial
ności należy przeciwstawić jej zaletom: szybkiemu przeorientowaniu handlu 
i jego rozwojowi oraz dużej atrakcyjności dla zagranicznych inwestorów. Nie
którzy twierdzą, że początkowy niewielki protekcjonizm celny, wprowadzony 
czasowo i dotyczący jednakowo wszystkich towarów, mógł zmniejszyć roz
miary dewaluacji wymaganej dla celów wymienialności, a być może nawet 
zwiększyć dochody budżetu, łagodząc kryzys fiskalny (Tanzi, 1997a). 

Włączenie się krajów dokonujących transformacji w gospodarkę świato
wą wymaga osiągnięcia wymienialności na rachunku bieżącym i na rachunku 
kapitałowym. Kryzys korony czeskiej w czerwcu roku 1997, a w jeszcze więk
szym stopniu późniejsze załamanie w Azji Południowo-Wschodniej pokazały, 
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że wymienialność na rachunku bieżącym zwiększa wrażliwość na ataki speku
lacyjne, w szczególności na ataki funduszy agresywnego inwestowania83 („hedge 
funds"). Z tego wynika, że w krajach transformacji pełną wymienialność 
powinno się wprowadzać dopiero wtedy, gdy stabilizacja utwierdzi się i prze
kształci w stabilność, polityka rządu zaowocuje międzynarodową wiary
godnością, a restrukturyzacja przedsiębiorstw zostanie w zasadzie zakoń
czona. Kraje posocjalistyczne usiłują przestrzegać tej kolejności, więc pełna 
wymienialność krajowej waluty, z wymienialnością na rachunku kapitałowym 
włącznie, nie jest na razie rozważana nawet w krajach najbardziej zaawanso
wanych w transformacji. Będzie jednak musiała stać się faktem w momencie 
przyłączania się do Unii Europejskiej, a więc - z punktu widzenia czasu po
trzebnego na osiągnięcie tego celu - zaledwie za kilka lat. 

Wpływ rozmaitych systemów i strategii walutowych na całość działalno
ści gospodarczej, a więc także na realną wielkość produkcji jest także różny. 
Gdyby strategie walutowe były wyważone i wprowadzane stopniowo, z odpo
wiednią dbałością o towarzyszący im ład instytucjonalny, to przyczyniałyby 
się do szybszego rozwoju handlu i mogłyby przyciągnąć dodatkowe bezpo
średnie inwestycje zagraniczne. Niewłaściwa kolejność kroków liberalizacji 
systemu kursu walutowego może zaszkodzić zdolności do wzrostu gospodar
czego. Przykładem takiej niewłaściwej kolejności jest utykająca co chwilę 
w miejscu strategia zastosowana w Uzbekistanie. Niekonsekwentne podejście 
do systemu walutowego zniechęca do eksportu, szkodzi handlowi zagraniczne
mu i obniża wiarygodność kraju. Wielość kursów walutowych uzbeckiego suma, 
wprowadzona ponownie przez władze w roku 1997, po wcześniejszej częścio
wej liberalizacji i unifikacji, zdecydowanie zahamowała import i spowolniła 
napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych, co z kolei zwrotnie ograni
czyło eksport i wzrost gospodarczy. 

Właściwa ocena systemów walutowych musi więc brać pod uwagę ich 
wpływ na realną sferę gospodarki i przepływy kapitału. W krajach dokonują
cych transformacji, podobnie jak na wszystkich nowo powstających rynkach, 
bardzo wrażliwą sferą są różnice stopy procentowej oraz tendencje kształtowa
nia się kursu walutowego. Podczas gdy kapitał długoterminowy, głównie 
w postaci bezpośrednich inwestycji zagranicznych, poszukuje perspektyw na 
długi okres i możliwości osiągnięcia rozsądnych zysków z zainwestowanych 
pieniędzy, kapitał krótkoterminowy kieruje się przede wszystkim różnicami sto
py procentowej i oczekiwaniami dotyczącymi wahań kursowych. Jeśli czynni
ki te sprzyjają zagranicznemu kapitałowi, to oczywiste jest, że będzie on napły
wał do krajów dokonujących transformacji, jak rzeczywiście miało to miejsce 
w latach 1994-98 (UNECE, 1998). W szczególności Czechy, Estonia, Polska, 
Słowacja i Węgry oraz oczywiście Rosja otrzymały poważne zastrzyki kapitału 

; To określenie wydaje się być bardziej tres'ciwe, a zarazem zgodne z duchem polszczy
zny, niż stosowane w gazetach określenie „fundusze hedgingowe". 
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spekulacyjnego. Różnice między krajowymi realnymi stopami procentowymi a 
stopą procentową na rynkach światowych stanowiły dużą zachętę dla tego ro
dzaju inwestycji. Czynniki te wpłynęły jednak także na zwiększenie wrażliwo
ści nowego systemu kursu walutowego. Strategia kształtowania kursu waluto
wego pozostaje więc jednym z najpilniejszych i najważniejszych problemów 
polityki transformacji i rozwoju. 

7.4. Sektor finansowy 

System bankowy obsługujący sprawnie firmy i ludność jest potrzebny za
wsze, a więc tym bardziej podczas transformacji. W socjalistycznej gospodarce 
niedoborów najistotniejszym problemem było wchłonięcie nadmiernej płynno
ści finansowej gospodarstw domowych oraz finansowanie produkcji kierowanej 
przez centralnie planowany mechanizm alokacji. Dopiero później, w reformują
cych się gospodarkach Europy Środkowo-Wschodniej, Chin i Wietnamu, banki 
zaczęto wykorzystywać jako instytucje, poprzez które rządy starały się narzucić 
przedsiębiorstwom państwowym i prywatnym ograniczenia budżetowe. Prze
budowa systemu bankowego staje się kluczowym elementem transformacji, 
ponieważ sprawne banki komercyjne są wstępnym warunkiem wprowadzania 
na rynek konkurencji, bez której nie uda się prywatyzacja. Pożądnej prywaty
zacji nie da się z kolei prowadzić, jeśli nie istnieje solidny system bankowy. 

Sanacja sektora bankowego wymaga nie tylko prywatyzacji banków pań
stwowych. Sprzedaż państwowych zasobów prywatnym inwestorom krajowym 
i zagranicznym oraz deregulacja zezwalająca na działalność banków zagranicz
nych jest ważna, ale nie jest w stanie rozwiązać problemu pilnej konieczności 
dokapitalizowania banków. Załamanie gospodarki pozbawiło je większości za
sobów, bowiem gdy sfera realna gospodarki notowała recesję, nie dało się też 
uniknąć poważnych strat w sektorze bankowym. Proces konsolidacji i rekapita-
lizacji jest zawsze kosztowny dla budżetu, powinno się więc podchodzić do 
tego w powiązaniu z reformą systemu podatkowego. Zadanie jest tym trudniej
sze, że należy je podjąć, gdy produkcja jeszcze maleje, albo dopiero zaczyna 
rosnąć. Oszczędności są wtedy niewielkie, zasoby kapitału niewystarczające 
i zdekoncentrowane, a ich relacja do całości aktywów niewłaściwa. 

W Rosji w połowie lat 90. było około 2 500 banków, lecz jedynie kilka 
z nich można było uznać za wiarygodne. Jednak od pewnego czasu konsolida
cja postępuje tam szybciej, poczynając od większych banków zlokalizowanych 
w Moskwie. Parlament uchwalił też specjalne prawo o bankructwie i niewąt
pliwie istnieją banki, które ono powinno objąć. Chociaż późno rozpoczęty, na
biera również rozpędu proces restrukturyzacji banków84. W Polsce na początku 

84 Znakomita analiza rosyjskich banków zawarta jest w przeglądzie OECD (1997e) doty
czącym Rosji. 
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lat 90. także istniało wiele niezbyt pewnych banków, jednak w efekcie specjal
nego rządowego programu konsolidacji, wprowadzonego w 1993 r., ich liczba 
zmniejszyła się, zaś wzrosła wiarygodność i jakość usług oferowanych firmom 
i gospodarstwom domowym. Stopniowa prywatyzacja i uporządkowany proces 
otwierania się na banki zagraniczne ułatwiły dalsze usprawnienie i poprawiły 
rynkowe zarządzanie zarówno w bankach, jak też w przedsiębiorstwach, któ
rym banki udzielały pożyczek. 

W Czechach sektor bankowy znalazł się w kryzysie z powodu niewłaściwe
go przeprowadzenia masowej prywatyzacji i braku właściwych regulacji praw
nych. Banki zajmowały się bardziej spekulacjami polegającymi na zakupie 
i łączeniu się z innymi bankami niż udzielaniem pożyczek i dbaniem o restruk
turyzację sprywatyzowanych przedsiębiorstw i ich konkurencyjność. Zamiast 
wzrostu efektywności i produkcji, gospodarka straciła rozpęd i wpadła co naj
mniej w stagnację. Dopiero w 1998 r. przyjęto odpowiednie ustawy dotyczące 
regulacji sektora finansowego. 

W Bułgarii w latach 1996-97 kryzys bankowy był tak poważny, że zmusił 
do zmiany całej strategii transformacji. Pod naciskiem MFW zamknięto nie
które banki i ustanowiono tzw. zarząd walutą. W styczniu 1998 r. dla zwiększe
nia przejrzystości systemu opublikowano listę niewypłacalnych dłużników. 

Wielkie znaczenie dla porządkowania sektora finansowego ma restruktu
ryzacja portfela niesplacanych długów przedsiębiorstw. Portfel złych długów nie 
jest dziedzictwem gospodarki centralnie planowanej, lecz pojawił się jako pro
dukt uboczny transformacji. Załamanie gospodarki i próby jej stabilizowania 
restrykcyjną polityką monetarną doprowadziły do powstania zjawiska niespla
canych długów. Skoro wysoka stopa procentowa dotyczyła nie tylko nowych, 
lecz także starych kredytów, nie było w tym nic dziwnego, że zadłużone firmy 
wpadły w pułapkę niewypłacalności, z której próbowały się później wydostać, 
wykorzystując narastanie wzajemnych zaległości płatniczych między przedsię
biorstwami. Wiele firm nie mogło się wtedy otrząsnąć z szoku wywołanego przej
ściem od nad- do podpłynności finansowej, z wszystkimi tego konsekwencjami 
dla wykorzystania możliwości produkcyjnych, zatrudnienia i produkcji. 

Rekapitalizację przeprowadza się rozmaicie. Istnieje polski model otwar
ty, w którym banki muszą albo darować dług, albo go zrestrukturyzować, albo 
udzielić kolejnej pożyczki, albo wreszcie ogłosić bankructwo złego dłużnika. 
Istnieje też czeski model zamknięty, w którym przedsiębiorstwa przynoszące 
straty posyła się do „szpitala", tzn. zostają oddane pod zarząd agencji, która 
stara się potem odzyskać przynajmniej część złego długu. 

Czeski kryzys walutowy z połowy 1997 r. i jego wpływ na spowolnienie 
wzrostu nie jest najlepszą rekomendacją takiej drogi. Chyba lepiej funkcjonuje 
model polski. Chociaż sektor bankowy w tym modelu także daleki jest od do
skonałości, to jednak wydobył się z zasadniczych kłopotów. W Czechach prze
ciwnie, nie tylko sektor bankowy, lecz cały rynek kapitałowy znalazł się w kry
zysie i lista pacjentów zapisanych do czeskiego „szpitala" jest coraz dłuższa. 
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W innych krajach (Albania, Bułgaria i Rumunia) sytuacja jest jeszcze gor
sza, natomiast na Węgrzech wydaje się być lepsza, chociaż główne banki są tam 
już własnością kapitału zagranicznego. Zastrzyk tego kapitału pomógł wpraw
dzie rozwiązać problem rekapitalizacji, stworzył jednak inne problemy, miano
wicie zbyt duże uzależnienie od kapitału obcego. W sektorze bankowym takie 
uzależnienie jest zaś sprawą delikatniejszą niż w sektorach niefinansowych. 

Wyboista droga prowadząca (bez ponownego wybuchu inflacji) do płyn
ności całego systemu i dobrej relacji kapitału do aktywów poszczególnych ban
ków jest bardzo trudna i nie zawsze można ją przejść do końca. Polityka stop
niowej prywatyzacji, poprawa rynkowego zarządzania przedsiębiorstwami, 
zastrzyki nowego kapitału (nie wyłączając zagranicznego) oraz zamiana wie
rzytelności na akcje dokonywana przy pomocy Skarbu Państwa stanowią pew
ną pomoc, ale nie rozwiązują problemu. Restrukturyzacja sektora bankowego 
to lustro odbijające trudności w restrukturyzacji sektora przedsiębiorstw. 

Dylemat polega na tym, że rekapitalizacja banków i likwidacja zaległości 
płatniczych między firmami są możliwe, o ile istnieje kapitał, za pomocą które
go da się finansować te działania. Kapitał taki, jeśli nie będzie dostarczony 
z zewnątrz, może się pojawić tylko wtedy, gdy ma już miejsce wzrost gospo
darczy. Pomoc zagraniczna była jak dotąd, mimo całej otaczającej ją kampanii 
reklamowej, jedynie drugorzędnym źródłem kapitału85. Mimo to, kapitał zagra
niczny napływa do krajów dokonujących transformacji, a sektor bankowy (obok 
telekomunikacji i energetyki) jest najatrakcyjniejszym celem dla zagranicznych 
inwestorów. 

Wraz z postępującą konsolidacją i rozpoczynającym się wzrostem gospo
darczym banki komercyjne i inwestycyjne mogą absorbować rosnące oszczęd
ności. Udzielając pożyczek na zyskowne przedsięwzięcia i inwestując w inne 
instytucje pośrednictwa finansowego, banki przyczyniają się do zwiększenia efek
tywności alokowania oszczędności. Oszczędności stają się więc kapitałem. Na
prawa systemu bankowego jest jednak tylko jednym z elementów rozwoju sekto
ra finansowego, bowiem ważne jest także wytworzenie rynku finansowego. 

Kraje posocjalistyczne obrały drogę reform, na której jądrem systemu fi
nansowego są banki. Giełda ma niewielkie znaczenie, choć oczywiście też się 
liczy. Nawet wśród gospodarek najbardziej zaawansowanych transformacyjnie, 
kapitalizacja giełdy jest niezbyt duża. Na przykład w Polsce i na Węgrzech nie 
przekracza 10% PKB. Inaczej niż w całej gospodarce, gdzie udział kapitału za
granicznego jest niewielki, na giełdzie udział ten (w krajach uznanych przez EBOR 

'5 Wystarczy porównać całkowitą wartos'ć pożyczek udzielonych krajom posocjalistycz-
nym przez organizacje Bretton Woods oraz EBOR (a także względnie niewielkie zaangażo
wanie kapitału prywatnego w restrukturyzację i rekapitalizację banków) z ogromnymi 
sumami przekazanymi krajom Azji Południowo-Wschodniej w ramach programów ratunko
wych w ciągu ostatnich dwóch lat. Nawet suma ok. 10 mld dolarów przekazana stopniowo 
i na twardych warunkach Rosji przez MFW i BŚ jest niewielka w porównaniu z 58 mld 
z pakietu ratunkowego dla Korei Południowej, 43 mld dla Indonezji i prawie 20 mld dla 
Tajlandii (razem 121 mld dolarów). 
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w 1998 r. za zaawansowane w transformacji tj. w Chorwacji, Czechach, Estonii, 
Litwie, Łotwie, Polsce, Słowacji, Słowenii i na Węgrzech) osiąga 20-30%. 

W Estonii i Chorwacji występuje strukturalne obciążenie giełdy. Ponieważ 
w sektorze finansowym tych krajów jest zbyt wiele banków, te notowane na 
giełdzie mają wartość giełdową około 1/3 jej całkowitej kapitalizacji. Podczas 
gdy w Gruzji pośrednictwo finansowe jest jeszcze bardzo ograniczone, w Rosji 
zaostrzono zapobiegawcze regulacje i nadzór nad bankami w odpowiedzi na 
kryzys w Azji Południowo-Wschodniej. W Bułgarii pierwszy większy bank spry
watyzowano, a giełdę uruchomiono dopiero w 1997 r., ale na Węgrzech ponad 
połowa sektora bankowego znajduje się już w rękach zagranicznych, a giełda 
działa znakomicie od wielu lat. W Polsce główne banki przynoszą zyski i są 
nieźle dokapitalizowane, zaś w Turkmenistanie plagą sektora bankowego są nie
spłacalne długi. W Mołdawii podwyższono od 1997 r. wymagane założyciel
skie minimum kapitału, a w Tadżykistanie płynność aktywów ciągle się pogar
sza (EBRD, 1998b). Sektor bankowy i jego regulacje prawne nie są więc 
w krajach posocjalistycznych ani takie jak w Etiopii, ani takie jak w Szwajcarii. 
Są w stanie przejściowym. 

Giełda funkcjonuje nie tylko jako jedna z form pośrednictwa finansowe
go, lecz także jako instrument używany w prywatyzacji. Ma to znaczenie nie 
tylko techniczne (sprzedaż majątku państwowego w drodze ofert publicznych), 
lecz także edukacyjne: ludzie doświadczalnie uczą się jak funkcjonuje rynek 
i jak można używać własnych pieniędzy. Ale ta praktyczna nauka rynku kapita
łowego kosztuje dość drogo i dalece nie wszyscy z niej korzystają. Ogromne 
wahania cen na posocjalistycznych giełdach - większe niż w krajach rozwinię
tych i na innych rynkach nowo powstających - najpierw ściągnęły wielu indy
widualnych inwestorów, a potem wymiotły ich całkowicie z rynku. Potężne 
spekulacje dużych inwestorów, głównie instytucjonalnych, spowodowały, że 
rynki posocjalistyczne są dość delikatne. Jeśli wziąć pod uwagę gwałtowne 
wahania oczekiwań drobnych inwestorów, to łatwo zauważyć jak duża jest wraż
liwość tego segmentu sektora finansowego. Mimo to, przyczynia się on do 
wzrostu skłonności do oszczędzania, dalszego tworzenia kapitału i do poprawy 
efektywności alokacyjnej. Giełda, łącznie ze skonsolidowanym i zrestruktury
zowanym sektorem bankowym, tworzy podstawy infrastruktury i ładu instytu
cjonalnego gospodarki rynkowej. 
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8.1. Walka o podział bogactwa 

Prywatyzacja stoi wobec dylematu stanowiącego podwójne zagrożenie: 
sprzedawać szybko, a tanio czy drogo, ale powoli. Obie strategie są złe z punk
tu widzenia potrzeb budżetu, który w kraju przechodzącym transformację po
trzebuje dużych dochodów w planie bieżącym, a nie tylko przyszłym. Poza 
tym, kiedy rządy szybko wyprzedają majątek, powstaje niebezpieczeństwo han
dlu akcjami w oparciu o nielegalne wykorzystanie informacji posiadanych 
z racji zajmowanego stanowiska („insider trading") oraz ryzyko korupcji. Po
nadto rozpowszechnia się zjawisko uzyskiwania tzw. nienależnych dochodów 
(„rent-seeking"; Aslund, 1996). Ale „rent-seeking" to przecież nic innego jak 
dążenie do zysku w warunkach braku konkurencji. Temu, że transakcje nie są 
zawierane na poziomie cen równowagi bardziej winne są więc złe instytucje, 
niż niewłaściwe zachowania. 

Jest to sytuacja dość zabawna: mimo pędu do wolnego rynku, jego najak
tywniejsi zwolennicy nalegają na sprzedaż dóbr (bardzo szczególnych, bo słu
żących wytwarzaniu innych dóbr, a zatem zysków) poniżej ich realnej warto
ści, wyznaczonej ceną równowagi. 

Niechęć do prywatyzacji będąca wynikiem napięć społecznych i sporów 
politycznych rodzi pokusę spowolnienia całego procesu, uzasadnianą pragnie
niem złagodzenia społecznych ciężarów towarzyszących zwykle restrukturyzacji 
(Pitelis i Ciarkę, 1993). Redukcje zatrudnienia i masowe zwolnienia, ponowne 
szkolenia pracowników i ponowne ich zatrudnianie, zmiana metod zarządzania 
i wykorzystywanych technologii, walka o dostęp do nowych rynków i rosnąca 
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konkurencja - wszystko to są rzeczywiste wyzwania, które niesie ze sobą pry
watyzacja. Mimo rosnącego konsensusu co do tego, że w długim okresie prywa
tyzacja zapewnia wzrost efektywności - w krótkim może zostać zawieszona do 
czasu przeprowadzenia restrukturyzacji, co przecież nie może nastąpić szybko. 

Nie widać zatem lepszej strategii niż manewrowanie między tymi zagro
żeniami, dającymi i wzrost efektywności mikroekonomicznej, wpływającej na 
zwiększenie możliwości wzrostu, i większe dochody budżetowi, wzmacniające 
stabilizację makroekonomiczną. 

Ciągły nacisk na coraz szybszą prywatyzację - czy był to przemysł samo
chodowy w Czechach, czy usługi telekomunikacyjne na Węgrzech, czy wy
twórnie papierosów w Polsce, czy pola gazonośne w Azerbejdżanie, czy banki 
komercyjne w Bułgarii, czy przedsiębiorstwa energetyczne w Rosji - nie sta
nowi jedynie środka przeciwdziałającego niebezpieczeństwu prywatyzacji 
naprawdę zbyt wolnej. Jest zarazem narzędziem lobbingu na rzecz taniej 
wyprzedaży najbardziej dochodowego majątku. Zagraniczni inwestorzy czy 
miejscowi lobbyści nie interesują się specjalnie sprzedażą kopalni węgla, 
stalowni, stoczni czy fabryk traktorów. Naciskają natomiast wszystkimi możli
wymi środkami na przyspieszanie prywatyzacji banków, telekomunikacji i nie
których innych usług, szczególnie w sektorze energetycznym. 

Gdyby oceniać przez pryzmat publicznych dyskusji w mediach, można by 
wyciągnąć wniosek, iż społeczeństwo daleko bardziej pasjonowało się prywa
tyzacją przemysłu tytoniowego niż walką z bezrobociem, czy sprzedażą przed
siębiorstw telekomunikacyjnych bardziej niż zmniejszaniem ubóstwa. Bezro
botni i biedni nie uprawiają bowiem lobbingu i nie rekompensują mediom szczo
drego poparcia; czynią to natomiast dochodowe firmy. 

Zatem największą troską niektórych nowych łobbies, najwięcej zyskują
cych na szybkiej prywatyzacji, nie jest poprawa zarządzania przedsiębiorstwa
mi, lepsza sytuacja budżetowa czy wyższy poziom życia społeczeństwa, a je
dynie możliwość łatwego i taniego dostępu do prywatyzowanego bogactwa 
narodowego. Samo pragnienie uzyskania majątku za najniższą możliwą cenę 
jest oczywiście zrozumiałe, ale tu już nie chodzi o zwykłą transakcję, lecz 
o budowanie określonych wpływów politycznych za dysponowanie majątkiem 
publicznym. Im mniej dojrzała instytucjonalna część rynku, tym mniej przej
rzyste reguły prywatyzacji i tym więcej miejsca dla wspomnianych praktyk, 
prowadzących do poważnych napięć. Interesy urzędu państwowego nadzorują
cego prywatyzację (który powinien bronić interesów obywateli) oraz interesy 
potencjalnych inwestorów muszą być zatem rozbieżne. Jedyną rozsądną reak
cją jest prowadzenie bardzo zrównoważonej polityki denacjonalizacyjnej - wedle 
przejrzystych procedur i pod stałą kontrolą opinii publicznej. 

Jeśli jednak w wyniku presji politycznej wyprzedaż przebiega pod hasłem 
„przyjąć wszystkie warunki", wtedy rośnie nie tylko udział sektora prywatne
go, ale także dług publiczny i napięcia polityczne, co w sumie nie jest dla 
państwa dobrym interesem. Prywatyzację należy zatem przeprowadzać w taki 
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sposób, aby państwo pozbywało się równocześnie części majątku i części długu 
publicznego. Historycznie istnieje bowiem związek przyczynowo-skutkowy 
między narastaniem jednego i drugiego, więc dług publiczny powinno się pry
watyzować razem z publicznym majątkiem, ponieważ majątek był gromadzo
ny w tym samym czasie, kiedy ów dług narastał. 

W początkowym okresie transformacji, w okresie braku stabilności poli
tycznej i istnienia próżni systemowej, możliwe jest gromadzenie majątku w spo
sób nieuzasadniony rzeczywistym wysiłkiem. Prywatyzacja to nie tylko prze
niesienie praw własnos'ci w ręce nowych właścicieli, to także rzadki w dziejach 
sposób natychmiastowego wzbogacenia się. Toczy się więc na tym polu brutal
na walka o redystrybucję majątku. W gospodarce przechodzącej transformację 
w większości przypadków bogaty staje się nie ten, kto najwięcej zarabia, ale ten, 
kto zdoła najwięcej zgromadzić, przede wszystkim w wyniku prywatyzacji. Im 
szybciej zatem przebiega prywatyzacja, im radykalniej jest prowadzona, im ogól
niejsze i mniej precyzyjne są jej procedury i zasady - tym łatwiejsze jest szyb
kie wzbogacenie - nawet w okresie poważnego spadku dochodu narodowego. 

Część szybko rosnącego bogactwa nie jest zatem efektem rzeczywistego 
ryzyka inwestycyjnego, zaangażowania własnego kapitału w nowe przedsię
wzięcia, ciężkiej pracy, nowatorskiego podejścia do interesów, postępu techno
logicznego itp., lecz wynikiem sprytnie przeprowadzonych transakcji i wyko
rzystywania znajomości podczas źle prowadzonej denacjonalizacji. Chociaż 
takie przypadki zdarzają się już od dłuższego czasu, publicznie przyznaje się to 
jedynie wtedy, gdy król już jest dla wszystkich nagi. Na przykład, dopóki cze
ska polityka transformacyjna nie znalazła się w stanie otwartego kryzysu - tam
tejszą prywatyzację przedstawiano jako „pasmo nieprzerwanych sukcesów", 
choć dla każdego bystrego ekonomisty było jasne, że sposób w jaki ją prowa
dzono (słabe zarządzanie prywatyzowanym majątkiem i brak polityki przemy
słowej) prędzej czy później boleśnie wyjdzie na wierzch. Ale nie tylko 
w Czechach interesy określonych finansowych i politycznych lobbies okazały 
się mocniejsze niż racjonalne argumenty krytyków. Tak było również w Mek
syku czy w Indonezji i tak zapewne będzie w Brazylii, Rosji lub w Indiach. 

Jak długo rosyjska prywatyzacja będzie korzystna dla już umocnionych, 
a więc wpływowych krajowych lobbies i dla związanych z nimi zagranicznych 
grup kapitałowych, tak długo nie zostanie poddana krytyce. Choć więc od cza
su do czasu pojawiają się aluzje do „kapitalizmu kolesiów", to na scenie mię
dzynarodowej dominuje raczej ton sympatii. Więcej, istnieją zachęty do kolej
nych spekulacji. Często towarzyszy im ignorancja co do realiów społecznych, 
arogancja względem zwykłych ludzi i brak zainteresowania fizycznym mająt
kiem stojącym za lukratywnymi transakcjami. 

W czasach zwyżkującego rosyjskiego rynku kapitałowego (...) inwesto
rzy nie troszczyli się o to, gdzie zlokalizowane były kupowane przez nich przed
siębiorstwa i jak w rzeczywistości się nazywały, jeśli należały do tak lukratyw
nego sektora, jak telekomunikacja lub energetyka. Jeden z menedżerów amery-

189 



kańskiego funduszu, odwiedzając Rosję, sformułował to mówiąc: „przyjacielu, 
ja ich nie osądzam, ja ich po prostu kupuję" (Freeland, 1998). 

W tym s'wietle nie może dziwić, że jakiekolwiek opóźnienie prywatyzacji 
przedsiębiorstwa energetycznego przyciąga zwykle większą uwagę mediów niż 
nie wypłacenie na czas należnych emerytur czy pensji rzeszom pracowników. 
To pierwsze uważa się bowiem za kluczową kwestię dotyczącą walki o podział 
bogactwa, to drugie traktuje się jako wtórne, techniczne zagadnienie związane 
z bieżącymi przepływami gotówki. Dlatego bywa, że w takt wyprzedaży wła
sności państwowej rosną zobowiązania państwa. W ten sposób, sprowadzając 
prywatyzację do walki o podział bogactwa można doprowadzić do bankructwa 
najbogatsze państwo. 

Ostatecznie, gdy pojawia się konieczność podjęcia jakichś' specjalnych dzia
łań politycznych, koszty dostosowania są już zwykle wyższe. Chociaż w żad
nym z krajów Europy Środkowo-Wschodniej nigdy nie osiągnęły one takiej 
wysokości, jak koszty ratowania przed krachem gospodarek wschodniej Azji, 
pozostaje faktem, iż konieczne jest obecnie podjęcie zdecydowanych kroków, 
które muszą spowodować dodatkowe problemy społeczne, w innym przypadku 
możliwe do uniknięcia. W wyniku czeskiego kryzysu stwierdzono: analitycy 
orzekli, że społeczną niechęć do oszczędnościowych środków zaradczych moż
na zmniejszyć jedynie wtedy, gdy połączy się je z innymi reformami, których 
przeprowadzenie deklarował rząd. Kluczowe obszary to przebudowa systemu 
prawnego i rozprawienie się z przestępstwami urzędniczymi, które wzbogaciły 
niewielką elitę kosztem tysięcy inwestorów w trakcie pędu do prywatyzacji ku
ponowej (Boland, 1997). 

Gdzie jednak byli i co mówili owi analitycy wcześniej? Dlaczego czeski 
rząd nie zadziałał na czas i dlaczego ta fatalna nieszczęśliwa sekwencja zdarzeń 
prowadząca ostatecznie do kryzysu była w rzeczywistości wspierana przez or
ganizacje międzynarodowe i inwestorów instytucjonalnych? Dlaczego nie wzięto 
poważnie pod uwagę pewnych wczesnych ostrzeżeń (np. Komarek, 1992)86? 

Te pytania - oraz im podobne - dotyczą w gruncie rzeczy interesów go
spodarczych, a nie poglądów ekonomicznych. Odpowiedź musi uwzględnić 
czynniki niedocenienia znaczenia budowy instytucji rynku kapitałowego i fi
nansowego oraz okresowej popularności polityki neoliberalnej w krajach trans
formacji, przez długi czas popieranej przez międzynarodową społeczność fi
nansową i gospodarczą. Ta polityka dobrze bowiem służy określonym grupom 
interesu, jednak za cenę negatywnych skutków w zakresie efektywności, wzro
stu gospodarczego i względnej równości dochodów. Prowadzenie i wspieranie 
tego typu polityki było więc błędem, za który później przyszło płacić zmniej
szeniem tempa wzrostu lub stagnacją oraz pogorszeniem warunków życia. 

Spodziewano się, iż stopa wzrostu PKB w Czechach powinna w 1997 r. wynosić co 
najmniej 4%, jednak później kilkakrotnie zmieniano tę prognozę, by w końcu sprowadzić ją 
niemal do zera. Zamiast szybkiego wzrostu mieliśmy do czynienia ze stagnacją. 
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Kilkakrotne powiększenie majątku w krótkim czasie, co w krajach uprze
mysłowionych byłoby co najmniej podejrzane (dowodem choćby tzw. afera 
Whitewaters) wedle byłego ambasadora Stanów Zjednoczonych jest obecnie 
możliwe w Rosji. Twierdzi on, iż gdyby miał 100 tys. dolarów i chciał zarobić 
10 mln, wziąłby je wszystkie do Rosji (...) A gdyby miał 10 mln i chciał podwoić 
tę sumę, wtedy takie wziąłby do Rosji 100 tys. (Strauss, 1997). 

Na robienie takich intersesów zezwala istniejące prawo, albo przynajmniej 
ich nie zabrania. Umożliwia je próżnia systemowa, przede wszystkim zaś brak 
skutecznych uregulowań i kontroli, wraz z neoliberalnym otoczeniem poli-
tyczno-propagandowym. Nie ma wątpliwos'ci, że tak spektakularne mnożenie 
zainwestowanego kapitału może mieć miejsce wyłącznie dzięki prywatyzacji 
przeprowadzanej w oparciu o zdecydowanie zaniżone ceny. Część zacytowa
nej wypowiedzi amerykańskiego dyplomaty wskazuje jednak także na wielkie 
ryzyko związane z pragnieniem bogacenia się na tych rynkach. 

W warunkach gwałtownej, często chaotycznej prywatyzacji łatwo jest od
nosić korzyści choćby tylko z powodu słabego przeciwdziałania takim trans
ferom majątku. Dopiero później, w najbardziej głośnych przypadkach podjęto 
właściwe działania. Na przykład zaobserwowano, iż nabywanie udziałów [po
tężnego rosyjskiego Gazpromu - dop. G. K.] na rynkach lokalnych było atrak
cyjne, ponieważ, sprzedawano je tam za ok. 1/3 ceny oferowanej cudzoziemcom. 
(...) Rynek wewnętrzny jest tam zamknięty przed inwestorami zagranicznymi, 
jednak obcokrajowcy nabywają udziały przedsiębiorstw za pośrednictwem prze
różnych szarych funduszy, mechanizmów stworzonych przez zagranicznych me
nedżerów w celu wykorzystywania luk w miejscowym prawie (Freeland i Corzi-
ne, 1997). Podobne opinie wprost potwierdzają, dlaczego istnieje tak wielka 
presja polityczna ze strony międzynarodowych i lokalnych mediów oraz nie
których dobrze opłacanych ekspertów, aby przeprowadzać szybką i radykalną 
prywatyzację. 

Na prywatyzację transformacyjną należy zatem patrzeć nie tylko, a nawet 
nie przede wszystkim jak na środek służący poprawie mikroekonomicznego za
rządzania. Przykład mechanizmów prywatyzacyjnych w Rosji, skandaliczne pi
ramidy finansowe w Albanii, źle funkcjonujące kuponowe fundusze inwesty
cyjne, tak bardzo spopularyzowane w trakcie czeskiej prywatyzacji, czy sprze
daż słynnego banku w Polsce za ułamek ceny rynkowej87, to przykłady warte 
zapamiętania dla każdego, kto poszukuje klucza do zrozumienia politycznych 
aspektów prywatyzacji i redystrybucji bogactwa w gospodarkach przechodzą
cych transformację. 

Zapytany, dlaczego sprzedaje akcje Banku Śląskiego znacznie poniżej ceny rynkowej, 
ówczesny wiceminister odpowiedzialny za tę prywatyzację odpowiedział: aby dostarczyć nowym 
właścicielom zysków, umożliwiających lychle nabycie innego banku. Kilka miesięcy, później na 
giełdzie warszawskiej akcje Banku Śląskiego były sprzedawane za cenę ponad 13 razy większą niż 
ta, jakiej zażądało Ministerstwo Finansów na rynku pierwotnym. Budżet wiele stracił, ale kilku 
nowym właścicielom państwo „dostarczyło" zysków. 
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8.2. Mechanizmy i topografia podziału 

Podział dochodów w krajach socjalistycznych był sprawiedliwszy niż 
w gospodarkach rynkowych. Był także równiejszy niż jest teraz. Jednak owa 
równość była różna w różnych krajach. Pozwala to wskazać pewne wzorce 
i grupy krajów o różnym poziomie współczynnika Giniego. Choć daleki od 
ideału, wskaźnik ten jest najlepszą metodą obliczania zróżnicowań dochodo
wych (Sen, 1992). Im większa jego wartość, tym większe są nierówności 
w podziale dochodu. Jeśli jest równy jedności - dochód jest dzielony w sposób 
absolutnie egalitarny. Jeśli wynosi 100 punktów - podział jest skrajnie nierów
ny (modelowo jeden uczestnik otrzymuje całość, reszta - nic). 

W późnych latach 80. w byłych krajach socjalistycznych współczynnik 
Giniego był zróżnicowany i wynosił od 20 na Słowacji do 28 w Uzbekistanie, 
średnio 23-24 punkty. Było to o ok. 6 punktów (20-25%) mniej niż w rozwinię
tych krajach rynkowych, bardzo odległych od socjalizmu. Świadczy to, że po
dział dochodów w krajach socjalistycznych uważany za dość sprawiedliwy nie 
odbiegał znacząco od standardów obowiązujących w Finlandii, Szwecji, RFN, 
Holandii czy Norwegii (zob. tab. 19). 

" Relacja dochodów 10% najbogatszych do 10% najbiedniejszych. 
2) Rok 1987. 
3) Rok 1981. 
Źródła: Atkinson i Micklewright (1992) oraz Milanović (1998). 

Dla potrzeb analitycznych Atkinson, Rainwater i Smeeding (1995) propo
nują podzielenie krajów OECD na cztery grupy: o wysokiej nierówności docho
dów (współczynnik Giniego pomiędzy 33 a 35), o średniej nierówności (29-31), 
o niskiej (24-26) i bardzo niskiej (20-22). Gospodarka centralnie planowana 
charakteryzowała się specyficznymi właściwościami podziału i wynikających 
z niego nierówności. Z tego punktu widzenia dla polityki transformacji duże 
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znaczenie miał podział pierwotnego dochodu nominalnego i mechanizmy 
redystrybucji. Państwowa własność środków produkcji minimalizowała rolę 
dochodów od kapitału, zysków, czynszów, dywidend itp., które odgrywały mar
ginalną rolę poza kilkoma krajami (Węgry, Polska i Jugosławia), gdzie prze
trwał sektor prywatny. Także stopy procentowe nie miały dużego znaczenia, 
z powodu słabości istniejącego systemu bankowego i braku innych pośredni
ków finansowych. 

Zatem zdecydowana większość dochodów rozporządzalnych pochodziła 
z wynagrodzeń i emerytur. Wysokość wynagrodzeń ustalano centralnie i tylko 
w niektórych krajach reformy prorynkowe doprowadziły do nieco dalej idą
cych zróżnicowań (m. in. w Polsce w latach 80.). Silna była społeczna presja 
na egalitarny podział i - wraz z egalitarystyczną ideologią - stała się ona siłą 
napędową, stojącą za większą niż gdzie indziej równością, z wszystkimi tego 
konsekwencjami dla alokacji siły roboczej i wydajności. Z kolei państwowy 
system emerytalny był ściśle związany ze strukturą wynagrodzeń i proporcje 
między emeryturami były podobne do proporcji między płacami w okresie ak
tywności zawodowej. 

Dla redystrybucji dochodu narodowego bardzo duże znaczenie miał ogrom
ny zakres dotacji88. Ich alokacja tylko do pewnego stopnia wpływała na spra
wiedliwszy podział dochodów. Dotacje zapewniano przede wszystkim na dobra 
i usługi o niskiej elastyczności dochodowej, tzn. czynsze, energię elektryczną, 
dostawy wody, ogrzewanie domów, transport publiczny, leki itp. Takie preferen
cje miały przynieść korzyści przede wszystkim grupom o niższych dochodach, 
choć - jak to ślepy mechanizm - działały także na rzecz gospodarstw domo
wych sytuowanych lepiej. Im większe mieszkanie ktoś zajmował i częściej 
podróżował - tym bardziej był subsydiowany. Opodatkowanie nie odgrywało 
wielkiej roli, a podatki bezpośrednie miały marginalne znaczenie dla redystry
bucji dochodów. Niemal dla całego społeczeństwa wynagrodzenie brutto i net
to oznaczało to samo. 

Ogromne znaczenie dla rzeczywistej konsumpcji miały natomiast niedo
bory rynkowe, ponieważ dostęp do dóbr rzadkich znaczył czasami więcej niż 
większe dochody pieniężne. Z tego powodu nie jest możliwa ocena faktyczne
go zróżnicowania dochodów w krajach socjalistycznych na podstawie danych 
odzwierciedlających wyłącznie dochody pieniężne. A temu ugruntowanemu 
pragnieniu sprawiedliwego podziału towarzyszyło rosnące niezadowolenie spo
łeczne ze zwiększających się nierówności w dochodach rzeczywistych, uwzględ
niających konsumpcję w naturze i efekty shortageflation. Jedną z ważnych przy
czyn odwrócenia się ludzi od socjalizmu było z jednej strony przekonanie 
o niesprawiedliwym charakterze podziału, a z drugiej nadzieja, że w nowym, 
rynkowym systemie będzie pod tym względem lepiej. 

'8 W Polsce, w 1980 r. - jest to rok największych protestów klasy robotniczej, jakie kie
dykolwiek miały miejsce w krajach socjalistycznych - dotacje wyniosły aż 10% dochodu na
rodowego. 
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W nadziei, że w ładzie rynkowym nie tylko dochody będą powszechnie 
wyższe, ale także równiejszy będzie ich podział było wiele naiwności. Ale tych 
oczekiwań (wspartych efektem demonstracji krajów bogatych, zwłaszcza po
bliskich) powstające, nowe elity polityczne nie sprowadzały na ziemię. Prze
ciwnie, oznajmiano ludziom, że jak zniknie dawny ustrój, podział większego 
dochodu będzie oczywiście „lepszy" (nie wyjaśniając bliżej - dla kogo). Jeśli 
nawet można zrozumieć psychologiczne aspekty takich nierealistycznych ocze
kiwań przeciętnych ludzi, to na krytykę zasługują zaprezentowane postawy 
liderów politycznych. Bowiem generalnie liberalizacja i likwidacja niedobo
rów w minimalnym tylko stopniu i doraźnie wpłynęła na równiejszy podział 
dochodów. Natomiast takie wydarzenia związane z transformacją, jak szerząca 
się inflacja, poważny spadek realnych wynagrodzeń i szybki wzrost bezrobocia 
spowodowały powiększenie się nierówności i ubóstwo. 

Niektórzy uważają, że te zapowiedzi - czy nawet quasi-obietnice - były 
spowodowane również naiwnością samych rodzących się wówczas elit, nie
znajomością z ich strony reguł rządzących gospodarką rynkową. Jednak życie 
takim tłumaczeniom zaprzecza. Na Węgrzech nie na wstępie transformacji, ale 
w 1998 r. bezpośrednio po wyborach (a nie przed nimi) nowy (prawicowy) 
premier Wiktor Orban zadeklarował, iż głównym celem jego rządu jest podnie
sienie poziomu życia do średniego poziomu w Unii Europejskiej. Zapomniał 
tylko dodać, że jest to wykonalne - przy stałym i bardzo wysokim tempie roz
woju - najwcześniej w horyzoncie jednej generacji. 

Największym rozczarowaniem egalitarystycznie i populistycznie nastawio
nych grup społecznych i elit są wyniki prywatyzacji. Przewidywania, że dzięki 
bezpłatnemu rozdawnictwu udziałów w denacjonalizowanym majątku socjalizm 
przekształci się w „ludowy kapitalizm", powodują dziś w wielu krajach frustra
cje. Populistyczny nurt w ekonomii i polityce sugeruje bowiem, iż masowa 
prywatyzacja przez bezpłatne rozdawnictwo akcji może zrównoważyć trudności 
będące ubocznym produktem dostosowania strukturalnego, w tym szczególnie 
rosnące bezrobocie i spadek realnych dochodów. Być może tak jest, ale tylko do 
pewnego stopnia i tylko jako przejściowa rekompensata utraconych dochodów89. 

W rzeczywistości w kilku krajach zdarzyło się, że robotnicy strajkowali 
nie przeciwko prywatyzacji, lecz na jej rzecz. Czynili to, by uzyskać większą 
ilość pół-pieniądza, tzn. akcji lub kuponów uprawniających do ich nabycia. Mimo 
to sytuacja, w której bezrobotny, często nie otrzymujący zasiłku ze słabego sys
temu zabezpieczenia społecznego, jest dumnym posiadaczem dwóch albo na
wet tylko jednej akcji - jest dziwaczna, żeby nie powiedzieć groteskowa. Nie 
jest to przecież ani symptom gospodarki rynkowej, ani ludowego kapitalizmu. 
Ironią historii jest, iż więcej posiadaczy akcji mieszka obecnie w postkomuni-

Juha Honkkila (1997) nie bez socjopsychologicznego wyczucia twierdzi, że dla jedno
stek wyrosłych w społeczeństwie socjalistycznym utrata bezpiecznego zatrudnienia i innych 
korzyści społecznych zapewnianych przez sektor państwowy nie może zostać zrównoważona 
niewielkimi możliwościami cieszenia się osobistą własnością majątku narodowego. 
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stycznej Rosji niż w superkapitalistycznych Stanach Zjednoczonych, w Polsce90 

niż w Niemczech, w Czechach niż w Austrii. Nie powiększa to jednak w krajach 
transformacji obszarów rynkowego kapitalizmu. 

Siła kapitalizmu nie zależy bowiem od liczby „kapitalistów", lecz od wiel
kości i jakości funkcjonującego kapitału oraz instytucjonalnego otoczenia uła
twiającego to funkcjonowanie. Obecnie zdecydowana większos'ć bezpłatnie roz
danych akcji została skoncentrowana w rękach inwestorów instytucjonalnych, 
w tym banków i innych pośredników finansowych. Sprawiedliwa prywatyzacja, 
czyli tzw. uwłaszczenie nie wykluczyło więc koncentracji kapitału; wielu tych, 
którzy otrzymali akcje darmo, szybko się ich pozbyło, co było do przewidzenia 
i było przewidywane. 

W efekcie transformacji oczekiwano także zmniejszania się różnic między 
poszczególnymi regionami. W wyniku działania wielu czynników, w gospodar
kach centralnie planowanych miało miejsce znaczne zróżnicowanie sytuacji po
szczególnych regionów, jeśli chodzi o wielkość dochodów i poziom życia. Naj
większe różnice występowały w dawnym Związku Radzieckim i Jugosławii. 
Rozpad tych państw wyzwolił napięcia między najbiedniejszymi i najbogatszy
mi dawnymi republikami, będącymi obecnie niepodległymi krajami, jak na przy
kład między Estonią a Tadżykistanem, czy między Słowenią a Macedonią. 
Regiony zacofane liczą więc dziś na szybkie podniesienie swojego standardu 
i naciskają na coraz większy przepływ kapitału, a regiony bogatsze starają się 
ograniczyć przepływ kapitału, gdyż obawiają się, że w warunkach alokacji ad
ministracyjnej (pozarynkowej) mogą być zmuszone do oddania części dochodu 
regionom zapóźnionym. Walczą więc z taką redystrybucją, przez co narastają 
napięcia polityczne91. 

Podczas transformacji podział dochodów nie ewoluował zgodnie z tymi 
oczekiwaniami. W całej Europie Środkowo-Wschodniej i dawnym ZSRR 
nierówności wzrosły. Zarówno zmieniający się strumień dochodów (najpierw 
spadek, potem wzrost), jak zmieniające się jego porcje otrzymywane przez 

90 W Polsce od 1995 r. prowadzi się specjalny program tzw. masowej prywatyzacji. Około 
500 przedsiębiorstw państwowych, o wartos'ci księgowej równej ok. 10 % całego majątku pań
stwowego podlegającego prywatyzacji, zostało przekazanych społeczeństwu za nominalną opłatę 
w wysokości 7 dolarów lub 2% ówczesnej przeciętnej miesięcznej pensji przez 15 specjalnie do 
tego celu utworzonych tzw. Narodowych Funduszy Inwestycyjnych (NFI). W programie uczest
niczyło 97% uprawnionych obywateli. Analizując obrót s'wiadectwami na rynku wtórnym, ustalo
no, iż najwyżej 1/3 uczestniczących w programie obywateli zatrzymała akcje, podczas gdy 2/3 
sprzedały świadectwa udziałowe innym podmiotom za cenę 5-6 razy wyższą niż cena na rynku 
pierwotnym. Proporcje te zapewne pogorszą się z końcem 1998 r., po którym to terminie posia
danie tych udziałów wymaga założenia rachunku w biurze maklerskim. 

91 W Polsce, największe problemy pojawiły się w związku z roszczeniami płynącymi 
z Górnego Śląska. Do żądań dotyczących zmiany sposobów podziału dochodu narodowego 
nawiązał specjalny program, przyjęty w 1995 r. pod nazwą „Kontrakt dla Śląska". Zwracał on 
uwagę nie na korzystniejszy przepływ kapitału, lecz na intensyfikację działań lokalnych i zwięk
szenie przedsiębiorczości, podniesienie potencjału inwestycyjnego, zwiększenie możliwości 
wchłaniania bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz lepszą koordynację polityki regio
nalnej. W efekcie wprowadzenia Programu napięcia ustały. 
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poszczególne grupy, doprowadziły do największego zróżnicowania dochodów, 
jakiego te społeczeństwa doświadczyły. Największe zmiany pojawiły się na 
wczesnym etapie transformacji, gdy realne dochody radykalnie spadły, choć 
w różnych grupach społecznych w różnym tempie i w różnej skali. W ciągu 
kilku lat radykalnie zmieniły się więc proporcje dochodowe. 

Z tego punktu widzenia Milanowie (1998) dzieli gospodarki posocjali
styczne na trzy grupy. W pierwszej - obejmującej Węgry, Słowację i Słowenię 
(razem ok. 18 mln ludzi) - podział dochodów mierzony w relacjach kwintylo-
wych w rzeczywistości nie zmienił się. Żadna z pięciu grup gospodarstw do
mowych nie straciła i nie zyskała więcej niż 1 punkt procentowy; nie wystąpiło 
więc żadne przesunięcie dochodu pomiędzy tymi grupami, a jedynie wewnątrz 
nich. Ale i te zmiany były raczej małe, ponieważ współczynnik Giniego wzrósł 
na Węgrzech o 2 punkty (z 21 do 23), w Słowenii o 3 punkty (z 22 do 25), zaś 
w Słowacji nawet spadł z 20 do 19 punktów. 

W drugiej grupie, obejmującej Białoruś, Czechy, Łotwę, Polskę i Rumu
nię a także Uzbekistan i Kazachstan (115 mln ludzi), zanotowano umiarkowane 
przesunięcia regresywne. Największe straty wynosiły 1-2 punkty procentowe 
i pojawiły się jedynie w trzech niższych kwintylach. W tym samym czasie do
chody najwyższego kwintyla różniły się od ok. 6 punktów w Czechach i na 
Łotwie, do mniej niż 2 punktów w Polsce. Tak więc jedynie najwyższy kwintyl 
osiągnął jakieś zyski i to udziałowe, a nie w całkowitym poziomie dochodu. 
Z powodu poważnego załamania całkowity dochód realny zmniejszał się bo
wiem we wszystkich kwintylach, choć im wyższy kwintyl, tym niższe było tempo 
tego spadku. W tej grupie państw współczynnik Giniego wzrósł jedynie 
o 2 punkty w Polsce i znacznie bardziej, bo o 8 punktów - w Czechach, gdzie 
wcześniej zróżnicowania były mniejsze, m.in. na skutek nie istnienia w tym 
kraju jakiegokolwiek sektora prywatnego w epoce socjalistycznej. 

W trzeciej grupie, do której należą Bułgaria, Estonia, Litwa, Mołdawia, 
Rosja i Ukraina, a także Kirgistan i Turkmenistan (ponad 230 mln ludzi), zmia
na struktury dochodów była znacznie większa. Spadek w najniższym kwintylu 
wyniósł aż 4-5 punktów, a drugi i trzeci kwintyl straciły podobną część swego 
poprzedniego udziału. Daleko idące zmiany miały miejsce w Rosji, na Ukrainie 
i Litwie, gdzie piąty kwintyl zyskał odpowiednio aż 20, 14 i 11 punktów. 
Z pewnością największe przesunięcie miało miejsce w Rosji, gdzie udział 
w dochodzie najniższego kwintyla spadł o połowę -z 10 do 5%,a najwyższego 
podskoczył z 34 do 54%. Jeśli chodzi o współczynnik Giniego, wzrósł on o 11 
punktów w Bułgarii, a podwoił się w Rosji i na Ukrainie. Syntezę tych proce
sów zawiera tabela 20. 

Ale nawet po tych wszystkich zmianach zróżnicowania przeciętnych 
dochodów w pierwszej i drugiej grupie państw były nieco mniejsze niż w roz
winiętych gospodarkach rynkowych. Dopiero w grupie trzeciej, zwłaszcza 
w republikach poradzieckich, zróżnicowania przekroczyły przeciętny poziom 
krajów OECD. Później proces ten zmienił kierunek. Podczas gdy w niektórych 
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krajach (w rzeczywistości w przeważającej ich liczbie) nierówności przez cały 
czas (choć w dużo mniejszym tempie) rosły, to w innych ustabilizowały się. 
W ostatnich latach oscylują one wokół tej struktury zróżnicowania, która była 
wynikiem zmian mających miejsce po pierwszych szokach. Oczywiście względ
ne dochody poszczególnych gospodarstw domowych i określonych grup zawo
dowych ciągle podlegają wahaniom, lecz zmiany nie są już tak znaczne, jak 
początkowo i ostatnio przebiegają raczej w ramach poszczególnych kwintyli 
i decyli, niż w relacjach między nimi. 

Tab. 20: Zmiany nierówności dochodowych podczas transformacji 

" 1989; 2I miesięcznie; 3) kwartalnie;4) półrocznie. 
UWAGA: W większos'ci krajów pojęcie dochodu w latach 1993-95 odnosi się do dochodu 
rozporządzalnego, a w latach 1987-88 - do dochodu brutto, ponieważ w tym czasie osobi
sty podatek dochodowy byl mały (lub w ogóle go nie było) i taka też była różnica między 
dochodem brutto i netto. W dochodzie zawiera się także konsumpcja w naturze (z wyjąt
kiem Węgier i Litwy w latach 1993-95). 

Źródło: UNDP (1996) oraz Milanović (1998). 

Niemniej jednak, z powodu istnienia w gospodarce szarej strefy, wszyst
kie te obserwacje należy traktować z pewną rezerwą. Ta część gospodarki zmie
nia rzeczywisty obraz nierówności dochodowych i wpływa na sposób, w jaki 
się ona zmienia. Ponieważ nie rejestrowana działalność gospodarcza ma wiele 
twarzy, nie wszystkie jej postacie należy eliminować; niektóre, zwłaszcza te, 
które dają zatrudnienie i dochody - trzeba po prostu cywilizować. Nie jest to 
proste. Kiedy radzi się ludziom, aby ujęli swój los we własne ręce, bardzo chęt-
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nie się z tym godzą. Lecz w mniejszym stopniu są skłonni rejestrować ewentu
alną działalność, płacić należne podatki i składki ubezpieczeniowe. Zmiana 
takiego nastawienia zajmie więc sporo czasu, a omawiany typ przedsiębiorczo
ści stanowi istotne źródło dochodów. Dlatego właśnie nie powinno się go 
niczym przestępczości niszczyć, ale stopniowo i konsekwentnie, stosując róż
ne środki włączać w oficjalną gospodarkę. Właścicielom takich firm trzeba stwa
rzać zachęty rozwojowe, co z jednej strony zwiększy w przyszłości podatki, 
a z drugiej sprzyjać będzie wzrostowi. 

Generalnie wiadomo, że szara strefa wpływa na podwyższenie przecięt
nych dochodów, ale nie wiadomo, jak wpływa na ostateczne proporcje real
nych dochodów rozporządzalnych. Sektor nieformalny (jako całość) zwięk
sza produkcję i części ludności podnosi poziom życia, ale za jego pośrednic
twem następuje także transfer dochodów z jednych gospodarstw domowych 
do innych. Ruch odbywa się w różnych kierunkach. Dlatego nawet kontury 
mapy owych transferów nie są jeszcze znane w stopniu umożliwiającym wy
ciąganie ogólniejszych wniosków, ale z pewnością nie jest to gra o sumie 
zerowej. 

Redystrybucja dochodów w gospodarce równoległej (podobnie zresztą, 
jak między nią, a gospodarką oficjalną) wpływa dodatnio na ogólne możliwo
ści wzrostu, a w dłuższym okresie - na podwyższenie poziomu życia społe
czeństwa. Per saldo jednak gospodarka równoległa przez swój wkład w rze
czywisty dochód narodowy i wpływ na jego redystrybucję raczej zwiększa 
aniżeli niweluje nierówności. W krajach transformacji różnica między oficjal
nym obrazem podziału dochodów a zróżnicowaniem faktycznym, uwzględnia
jącym zarobki uzyskane w szarej strefie, jest znacznie większa niż w krajach 
uprzemysłowionych. 

Liczy się nie tylko ostateczny wynik transformacji, lecz także sposób, 
w jaki ten proces jest sterowany. Trwa on wiele lat i uwikłana jest w niego -
wraz z następstwami - wielka międzypokoleniowa redystrybucja bogactwa 
i dochodów. Zakres redystrybucji jest kwestią wyboru określonej polityki, ale 
nie jest ani możliwe, ani konieczne całościowe jej regulowanie. W początko
wym okresie transformacji mechanizm podziału dochodu narodowego znacz
nie się zmieniał pod wpływem odrzucenia wielu fundamentalnych właściwo
ści i reguł gry stosowanych w ustroju centralnego planowania. Mimo wielu 
nieporozumień co do przewidywanych wyników transformacji w zakresie 
alternatywy: sprawiedliwość kontra niesprawiedliwość oraz równość kontra 
nierówność, szerokie zmiany w mechanizmach podziału zostały uruchomione 
nieodwracalnie. 

Po pierwsze, obcięto zdecydowaną większość różnych form dotacji. 
Zależnie od sytuacji politycznej i wybranej ścieżki liberalizacji cen, sposób 
likwidowania dotacji w różnym stopniu wpłynął na zróżnicowanie dochodów. 
Im bardziej radykalna była zmiana polityki odnośnie obcinania dotacji, tym 
głębsze było wstępne przesunięcie na skali nierówności dochodowych. Niedo-
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bory zniknęły szybko, lecz realne dochody i zasoby pieniężne gospodarstw 
domowych skurczyły się jeszcze szybciej. 

Ostateczne efekty obcięcia dotacji i liberalizacji cen wpłynęły na poprawę 
sytuacji budżetowej i pomogły wprowadzić mechanizm przywracania równo
wagi rynkowej. Doraźnie stało się to kosztem korekcyjnej inflacji i rosnących 
nierówności dochodowych spowodowanych szczególnie silnym wzrostem cen 
wcześniej najbardziej chronionych (czynsze, żywność, energia, transport) oraz 
pojawieniem się odpłatności za usługi dotychczas całkowicie finansowane przez 
budżet (ochrona zdrowia, edukacja). Takie podejście w dłuższym okresie musi 
jednak przynieść spodziewane efekty. Przejrzystość reguł wolnego rynku, 
pozytywny wpływ cen równowagi rynkowej na efektywność oraz na alokację 
zasobów i likwidację patologicznych zjawisk w zakresie podziału - wszystkie 
te zmiany wpływają z czasem na poprawę sytuacji gospodarczej i zwiększenie 
konkurencyjności92, jednak już w ramach nowych zasad redystrybucji. Jej 
zakres i skala zależy m.in. od procedur indeksacyjnych przyjętych w ramach 
polityki stabilizacyjnej. 

Dążenie do stabilizacji wymagałoby szybkiego i ostrego wzrostu cen po
nad wzrost dochodów, a zatem wyraźnego spadku ich realnej wartości. Oczeki
wania społeczne i presja polityczna pchają jednak rządy ku dostosowaniom ła
godniejszym. Pojawia się indeksacja jako funkcja politycznego kompromisu, 
a nie logiczna konsekwencja racji stricte ekonomicznych. W toku osiągania 
tego kompromisu niektóre grupy społeczne (np. robotnicy) i zawodowe (np. 
górnicy) są w stanie wytargować lepsze rekompensaty niż inne (np. sfera bu
dżetowa). Ponieważ nie rozwiązuje to problemu, zmiany proporcji płac także 
w przyszłości staną się przyczyną tarć politycznych, doprowadzając do przesu
nięć dochodów między różnymi grupami, niezależnie od zmian ich wkładu 
w dochód narodowy (Gregory, 1997). Nie będą to jednak istotne zmiany w po
wstałej strukturze podziału dochodów, lecz tylko modyfikacje sytuacji poszcze
gólnych grup dochodowych. 

W systemie centralnego planowania części dochodu rozporządzalnego nie 
można było wydać. Choć „rozporządzamy", nie był on więc „realny" i stanowił 
przedmiot wymuszonych oszczędności. Kiedy uwolnione ceny podniosły się do 
poziomu równowagi, siła nabywcza zasobów pieniężnych (w tym oszczędności 
bankowych) została zindeksowana tylko częściowo93. Przy braku zdrowego sek
tora bankowego i słabych finansach publicznych, programy stabilizacyjne nie 
zezwalały na pełną rekompensatę i zasoby pieniężne uległy deprecjacji. Wielu 
ludzi utraciło skromne oszczędności całego życia, podczas gdy garstka zamieni-

92 Niektóre kraje znajdujące się na wczesnych etapach transformacji (np. Turkmenistan) 
mają przed sobą do przejścia jeszcze długą drogę. W skrajnym przypadku, na Białorusi wio
sną i jesienią 1998 r. ponownie pojawiły się niedobory rynkowe, spowodowane rządowymi 
próbami bezpośredniego kontrolowania cen, a także zakresem dotacji. 

13 Skutki deprecjacji zgromadzonych oszczędności są w kilku krajach (np. na Litwie) cią
głe jeszcze politycznym tematem dnia. 
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la swoje płynne aktywa w kapitał, który następnie został pomnożony na fali 
liberalizacji, co pogłębiło nierówności i poczucie niesprawiedliwości. 

W początkowej fazie reform zliberalizowano proces ustalania wysokości 
płac w sektorze państwowym94, dopuszczając znacznie większe różnice m.in. 
w wyniku lepszego związania dochodów z kwalifikacjami, doświadczeniem 
i efektami pracy. Transformacja wzmocniła więc relacje między wcześniejszy
mi inwestycjami w kapitał ludzki a jego obecnym wynagradzaniem (Cornia, 
1996a). Ponieważ w gospodarce planowanej centralnie zróżnicowanie kapitału 
ludzkiego było większe niż zróżnicowanie płac, późniejsze dostosowanie cen 
wedle rynkowej wartości kapitału ludzkiego wzmogło nierówności dochodo
we, choć w rzeczywistości dochód dzielono sprawiedliwiej95. 

Istotnym czynnikiem powiększającym nierówności dochodowe stało się 
przesunięcie siły roboczej z sektora państwowego do prywatnego. W tym dru
gim nie tylko zróżnicowanie wynagrodzeń jest większe, lecz większy jest tam 
także przeciętny uzyskiwany dochód, co wynika z różnic w wydajności pracy. 
W rękach państwa pozostało wiele przestarzałych, niekonkurencyjnych za
kładów przemysłowych oraz większość źle zarządzanych i relatywnie słabo 
opłacanych usług publicznych (m.in. szkolnictwo i opieka zdrowotna). Z po
wodu słabej sytuacji budżetowej, sektory te nie mogą konkurować z wyna
grodzeniami zapewnianymi w innych gałęziach, przynoszących zysk w opar
ciu o działalność komercyjną. Zatem rosnący udział siły roboczej zatrudnio
nej w szybko rozwijającym się sektorze prywatnym powiększa globalne 
nierówności dochodowe. Generalnie jest to zjawisko odbijające pozytywne 
dostosowania się do rynkowej oceny jakości siły roboczej, niemniej w gospo
darkach transformacji, gdzie rynek pracy jest ciągle jeszcze sztywny, relacje 
zarobków między poszczególnymi grupami zawodowymi i różnymi regiona
mi pozostają wypaczone. 

Mechanizmy podziału dochodów i jego ostateczny wynik zmieniła też re
forma podatkowa. Ład podatkowy w kraju przechodzącym transformację - efekt 
politycznego kompromisu w ramach klasy politycznej - nie jest jeszcze taki, 
jak w dojrzałej gospodarce rynkowej, ani nawet nie pozostaje w zgodzie z teo
rią finansów publicznych. Osobisty podatek dochodowy - zupełna nowość dla 
społeczeństw posocjalistycznych -jest zawsze progresywny, choć progi i skale 
różnią się i zmieniają od czasu do czasu w różnych kierunkach. Ponieważ wyż
szy dochód podlega wyższemu opodatkowaniu, progresja zmniejsza różnice 
między dochodami rozporządzalnymi netto uzyskiwanym przez pracowników 

W takich krajach jak była Czechosłowacja lub Rumunia, które zainicjowały reformy 
rynkowe na początku lat 90., spowodowało to bardziej fundamentalne zmiany. W innych (np. 
na Węgrzech czy w Polsce), w których reformy i uwalnianie płac spod kontroli państwa roz
poczęto dużo wcześniej, proces ten uległ jedynie przyspieszeniu. 

W epoce socjalistycznej przyjmowano, iż proporcja płac między niewykwalifikowa
nym robotnikiem a profesorem nie powinna być większa niż 5:1 (w różnych krajach było 
różnie), podczas transformacji toleruje się -jeśli wymaga tego rynek - nawet proporcję prze
kraczającą 15:1 (choć nie profesor jest biegunem bogactwa, lecz menedżer). 
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lepiej i gorzej wynagradzanych, w efekcie zmniejszając zasięg dochodowych 
nierówności. Ponieważ systemy podatkowe i polityka nie są stabilne - nie jest 
także stabilny wyrównujący efekt polityki fiskalnej. 

Przejście gospodarki od socjalizmu państwowego do kapitalizmu rynko
wego, najbardziej rewolucyjne i fundamentalne zmiany wywołuje w zakresie 
własności majątku trwałego. Denacjonalizacja, prywatyzacja, zwrot własności, 
udział obcego kapitału i rozwój pośrednictwa finansowego - wszystko to ma 
kolosalne znaczenie dla podziału dochodów. Przesunięciu majątku z rąk pań
stwa w prywatne towarzyszy przesunięcie dochodów uzyskiwanych z tego ma
jątku. Udział plac w całkowitych dochodach spada, a rośnie udział dochodów 
od kapitału: zysków, dywidend, odsetek, czynszów. Ten proces w znacznym 
stopniu wpływa na wzrost nierówności i poczucia niesprawiedliwości, ponie
waż część majątku przynoszącego dochód została zdobyta nieuczciwie. 

Sprawa staje się poważniejsza, gdy rozważa się dylemat: równość i spra
wiedliwość kontra nierówność i niesprawiedliwość. Istota problemu nie leży 
w zmianie mechanizmu podziału dochodów, jaka miała miejsce w latach 
1989-98 (choć te lata dla ok. 1/7 populacji były ostatnimi latami życia), lecz 
w nieodwracalnych zmianach przyszłych mechanizmów podziału dochodów. 
To z kolei jest wynikiem burzliwego i źle przeprowadzonego procesu redystry
bucji majątku. Gdy bowiem jedni walczyli o sprawiedliwą indeksację swoich 
skromnych bieżących wynagrodzeń, inni zapobiegliwie starali się gromadzić 
własność (np. papiery wartościowe) zapewniającą przyzwoite dochody przy
szłe. Dlatego na podstawie samych przepływów dochodów, nie można popraw
nie odpowiedzieć na pytanie o zakres nierówności, a także o tempo i kierunki 
jej ewoluowania. Jedni będą bowiem mieć ograniczone wpływy bieżące, a port
fele pełne akcji, inni zaś płacić wysokie podatki od dochodów osobistych, nie 
mając żadnego zakumulowanego bogactwa. Polityk gospodarczy i społeczny 
powinien więc analizować nie to, jak zróżnicowany jest strumień dochodów, 
lecz jak on jest dystrybuowany i jak jest dzielony denacjonalizowany majątek. 
W przeciwnym razie obraz będzie skrzywiony, jeśli nie zupełnie fałszywy. 

8.3. Sprawiedliwość jako zagadnienie polityczne 

Skoro transformacja to zmiana ustroju i zapewnienie gospodarce między
narodowej konkurencyjności, często takie kwestie, jak podział dochodów i bo
gactwa postrzegane są jako wtórne cele polityki gospodarczej i społecznej albo 
zgoła balast zmian ustrojowych. Tymczasem można je uważać za środki służą
ce przebudowie systemu, ponieważ radykalna zmiana mechanizmów podziału 
jest instrumentem dalszej akumulacji bogactwa. To zaś tworzy podstawy nowej 
klasy średniej i wyższej, bez których system rynkowy w ogóle nie mógłby ist
nieć. Logiczny wniosek z takiego rozumowania jest oczywisty: podczas transfor-
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macji nierówność musi wzrastać, więc polityka powinna tak całość przemian 
moderować, by sprzyjały one generalnym celom transformacji i rozwoju (por. 
rozdz. 5.4.). 

W pierwszym rzędzie trzeba więc określić włas'ciwą strategię polityczną 
i konsekwentnie wprowadzać ją w życie. Jest to zadanie być może trudniejsze 
niż podczas podobnego procesu historycznego, jakim była akumulacja pier
wotna, ponieważ trwa poważne załamanie lub nawet depresja. Rozważając 
zagadnienie nierówności, należy zatem rozróżnić płaszczyzny załamania go
spodarczego i wzrostu. Ze społecznego i politycznego punktu widzenia dopusz
czenie do znaczącego przesunięcia dochodów z najniższego do najwyższego 
kwintyla jest wyzwaniem i ryzykiem, nawet w okresie intensywnego wzrostu. 
Tym trudniejsze jest dokonywanie tego w warunkach załamania produkcji. 
Jeśli polityka nastawiona jest na kreowanie nowej klasy średniej, a dochody 
w tym czasie spadają, to ubóstwo musi wzrosnąć. Z makroekonomicznego punk
tu widzenia jedną z charakterystycznych cech transformacyjnego załamania jest 
transfer części dochodów z warstw biednych do zamożnych. 

Na mikropoziomie zmieniający się mechanizm przepływu dochodów od
zwierciedla zmiany w udziale poszczególnych grup społecznych w tworzeniu 
PKB. Biedni stają się jeszcze biedniejsi, ponieważ ich udział w wytwarzaniu 
kurczącego się dochodu narodowego spada szybciej niż udział innych grup. Im 
krótszy jest ten skrajnie trudny okres oraz im łagodniejszy spadek produkcji -
tym lepiej. Pierwszy ogólny wniosek polityczny musi być taki, że zajmując się 
w krajach transformacji problemem nierówności, należy dążyć do maksymal
nego skrócenia zakresu i czasu trwania nieuniknionej recesji. 

Gdy gospodarka wchodzi na ścieżkę wzrostu, do problemów niesprawie
dliwości i nierówności można podejść w inny sposób. Podczas recesji pytanie 
brzmiało: jak podzielić straty w dochodzie lub też jak uczestniczyć w ich zmniej
szaniu? W warunkach rozwoju pytanie brzmi inaczej: jak rozdzielać rosnący 
dochód, tzn. dzielić przyrost PKB biorąc pod uwagę różne cele i rozmaite gru
py społeczne? Nawet w najbardziej rozwiniętych gospodarkach rynkowych 
polityka interweniuje w podział dochodu uzupełniając żywiołowe siły rynku. 
Tym bardziej musi to mieć miejsce w krajach transformacji, gdzie siły rynkowe 
bywają zupełnie nieprzewidywalne. Najlepszą taktyką polityczną jest stosowa
nie interwencji rządu w zakresie gwarantującym kompromis między interesami 
poszczególnych grup dochodowych, a zarazem dostarczającym zachęt do kre
acji kapitału, co ułatwi przyszły rozwój, a przez to zapewni podniesienie pozio
mu życia wszystkich (Tanzi i Chu, 1998). 

Grupą, która z pewnością korzysta na ożywieniu i wzroście są ludzie, któ
rzy mieli szczęście i ponownie znaleźli pracę po okresie bezrobocia, którego 
zapewne doświadczyli po raz pierwszy w życiu. W większości gospodarek prze
chodzących transformację bezrobocie osiągnęło już swój szczyt, jednak w nie
których (Albania, Czechy, kilka byłych republik radzieckich, w tym Rosja 
i Ukraina) - ciągle rośnie. Jest to konsekwencja opóźniania restrukturyzacji 
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mikroekonomicznej i polityki tolerowania z przyczyn społecznych nadmierne
go zatrudnienia. W gospodarkach w okresie wzrostu, które przeszły już rozległą 
restrukturyzację i doświadczyły wysokiego bezrobocia, wielu ludzi znalazło pracę 
i poprawiło swoją względną i faktyczną sytuację bytową. Wcześniejsze nierów
ności dochodowe uległy tam złagodzeniu. A zatem wzrost gospodarczy zmniej
szając bezrobocie jest najskuteczniejszym czynnikiem ograniczania nierówno
ści dochodowych. 

Prorozwojowość wymaga, aby zarówno polityka dochodowa, jak i redy
strybucja majątku sprzyjały akumulacji kapitału, co jest przede wszystkim do
meną ludzi lepiej sytuowanych. Taki cel jest łatwiej osiągalny w warunkach 
szybkiego wzrostu, ponieważ występuje wtedy - choć tylko w średnim i dłu
gim okresie - pozytywne sprzężenie między dwoma wspomnianymi wytyczny
mi. Wzrost ułatwia tworzenie się kapitału i vice versa: tworzenie się kapitału 
sprzyja wzrostowi. Kiedy za pomocą instrumentów politycznych oraz odpo
wiednich posunięć w sferze realnej i finansowej te wzajemne relacje zostaną 
uruchomione, wtedy łatwiej jest uzyskać społeczną akceptację dla efektów po
lityki. Tak długo, jak równocześnie jedne grupy stają się bogatsze, a inne -
biednieją (a tak właśnie dzieje się w okresie załamania) nie ma sposobu, aby 
przekonać ludzi, że wiedzie im się lepiej. Jeśli jednak nie ma poczucia, że wzrost 
czyjegoś bogactwa odbywa się kosztem kogoś innego, lecz o własnych siłach -
wówczas nawet zmiany powodujące wzrost zróżnicowań dochodowych są do 
zaakceptowania przez większość społeczeństwa. 

W Polsce udział gospodarstw domowych oceniających swoją sytuację jako 
„dobrą lub bardzo dobrą" powoli, ale wciąż wzrasta - od wskaźnika jednocy
frowego na początku lat 90. do 12,2% w 1995 r. i 13,1% dwa lata później96. 
Ewolucja opinii publicznej odzwierciedla zarówno wzrost dochodu całkowite
go, jak i wzrost akceptacji dla zmian w mechanizmach podziału. Tak więc zmie
nia się nie tylko rzeczywistość, lecz także sposób jej postrzegania przez ludzi. 
W Rosji opinia publiczna jest przekonana, iż transformacja przyniosła na razie 
jedynie plagę korupcji i kapitalizm kolesiów. Zjawisko to jest związane z trwa
jącą depresją, rosnącymi nierównościami i coraz bardziej powszechnym ubó
stwem. Wielomiesięczne zaległości w wypłacaniu pensji i emerytur oraz aku
mulacja bogactwa powstałego podczas prywatyzacji („insider trading"), dzięki 
lukratywnym transakcjom na rynku finansowym oraz zorganizowanej przestęp
czości - przyczyniły się do wzrostu nierówności dochodowych. 

W tym bardzo zniechęcającym zwierciadle opinii publicznej odbijają się 
zarówno rzeczywiste zjawiska, jak potoczne opinie. Gdy zdecydowana więk
szość społeczeństwa jest przekonana, iż bogactwo zależy od nieuczciwości, 
a ubóstwo jest oczywistym produktem nowego systemu ekonomicznego - wów
czas nie ma dobrych widoków na przyszłość. Tabela 21 przedstawia opinie 
Rosjan co do przyczyn rodzącego się ubóstwa i bogactwa. 

96 Dane z badań budżetów rodzinnych (HBS) udostępnione przez GUS (GUS, 1997a). 
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Odsetki respondentów wskazujących określone przyczyny. 
Źródło: Badania opinii przeprowadzone przez AP Interfax na grupie 1585 respondentów. 
Moskwa, listopad 1997. 

Takie przygnębiające opinie są także bezpośrednim rezultatem rosnących 
nierówności. 

Podczas gdy w Rosji wciąż nierówność rośnie, w Polsce ograniczono ją 
i współczynnik Giniego w ostatnich latach ustabilizował się. Według danych 
OECD po wzroście od ok. 25% (w 1989 r.) do ok. 30% (w 1994 r.) spadł on 
nieznacznie do 29,4% w 1995 r. (OECD 1996a)97. Również współczynnik de-
cylowy najpierw wzrósł do wysokości 3,03 w 1993 r. i 3,36 w 1994 r., a następ
nie ustabilizował się lub wzrastał jedynie o niewielki ułamek. 

Ważniejsze zmiany pojawiają się w najwyższej grupie dochodowej z po
wodu akumulacji bogactwa przez najbogatszych, jednak ich rzeczywiste do
chody są nieznane (World Bank, 1995d). Tym bardziej należy zachować ostroż
ność przy wyciąganiu z tych obserwacji wniosków. Szczególnie na szczycie 
najwyższego decyla rzeczywisty obraz może być poważnie zniekształcony. 
Szczegółowsze dane przedstawia tabela 22. 

Tab. 22: Zmiany nierówności dochodowych w Polsce w latach 1993-96 

Źródło: Współczynnik decylowy oraz Giniego dla wynagrodzeń - według dr Jana Rutkow
skiego z Biura Banku Światowego w Warszawie, zaś dla dochodu per capita (zaokrąglonego 
do 1%) - według oceny dr Ireny Topińskiej z UW. 

Istnieją niewielkie różnice między poszczególnymi obliczeniami, związane z przyjętą 
metodologią (por. tab. 9 i 20). Jeśli chodzi o współczynnik Giniego, niezależnie od przyjętej 
definicji dochodu - wynagrodzenie, dochód rozporządzalny per capita czy dochód wyrażony 
w jednostkach porównywalnych - zawsze istnieje błąd statystyczny rzędu co najmniej 1 punkta 
procentowego. 
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Nie wszystkie zmiany odzwierciedlające zróżnicowanie dochodowe szły 
w tym samym kierunku. Podczas gdy jeden sposób pomiaru nierówności wska
zywał jej wzrost, inny prowadził do wniosków przeciwnych. Na przykład 
w latach 1994-95 współczynnik Giniego (w kategorii wynagrodzeń) wzrósł 
z 28,1 do 28,8, a w tym samym czasie wskaźnik decylowy dla płac niemal się 
nie zmienił i krążył wokół wartości 3,4. Jest to ważne, ponieważ ludzie często 
przywiązują większą wagę do relacji między dochodami bogatych i biednych, 
niż do tego, że ich osobiste dochody w danym czasie wzrosły. 

Traktując polskie doświadczenia, jako przykład zmian zachodzących w okre
sie bardziej zaawansowanej transformacji i szybkiego wzrostu produkcji, nasu
wa się pytanie, czy tendencja do bardziej sprawiedliwego podziału dochodów 
pojawiła się przypadkiem, czy też była wynikiem świadomie obranej polityki? 
Odpowiedź brzmi: jedno i drugie. Po prostu uruchomione mechanizmy rynkowe 
inaczej sterowały podziałem (Cornia i Popov, 1998). Gospodarki w stanie wzro
stu, z szybko rozszerzającym się sektorem prywatnym i jednocześnie restruktu
ryzowanym przemysłem państwowym, były zdolne do zapewnienia wzrostu 
dochodów niemal wszystkich grup społecznych. W Polsce w latach 1994-97 
prowadzona była polityka, w której sprawiedliwszy podział dochodu był nie 
tylko autonomicznym celem, lecz także instrumentem ułatwiającym dalszy roz
wój. Filozofia ta znalazła również uznanie MFW (por. rozdz. 5.4.), który zaczął 
przywiązywać wagę do kwestii sprawiedliwości wzrostu (Fisher, 1998b). 

Początkowo przesunięcie siły roboczej z sektora państwowego do prywat
nego powodowało szybki wzrost nierówności dochodowych potęgowany dys
kryminacyjnymi środkami zastosowanymi względem sektora państwowego. 
Surowe, jeśli nie nazbyt restrykcyjne opodatkowanie przyrostu wynagrodzeń, 
miało zmniejszać płace nominalne, co było istotne w okresie przejścia, ale już 
nie później. Tymczasem w Polsce w latach 1991-93 słynny „popiwek" (środek 
podatkowy w formie ostrych kar za nadmierny wzrost wynagrodzeń nominal
nych, użyty do walki z inflacją płacową w firmach państwowych) - utrzymano 
już niejako środek antyinflacyjny, ale jako sposób przymuszania przedsiębiorstw 
państwowych do szybszej, często byle jak przygotowanej prywatyzacji. 

Służąc temu celowi, sprzyjał on także wzrostowi nierówności dochodo
wych i zmniejszał motywację sektora publicznego do efektywniejszej pracy. 
Kiedy z początkiem 1995 r. ostatecznie porzucono ten instrument, zaczęła się 
także zwiększać produkcja sektora państwowego, a wzrost dochodów pracow
ników w nim zatrudnionych zrównał się ze wzrostem wynagrodzeń w sektorze 
prywatnym, bez uszczerbku dla wyników finansowych. To wskazuje, że nie
rozsądnie jest stosować środki dyskryminujące jeden sektor kosztem innego, 
nawet jeśli przyspiesza to prywatyzację, bowiem osłabianie konkurencyjności 
obniża stopę wzrostu nie tylko sektora państwowego, ale całej gospodarki. 

Inne ważne wyzwanie polityczne związane jest z polityką dochodową na 
początkowym etapie dostosowania strukturalnego w warunkach inflacji. Na 
wstępie stabilizacji podjęte były próby zmniejszenia zagregowanego popytu przez 
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realne obniżenie wynagrodzeń urzędników w stopniu większym, niż wynosił 
spadek wynagrodzeń robotników. Następnie polityka postawiła sobie cel 
odwrotny - raczej szybszy wzrost przeciętnych wynagrodzeń urzędników niż 
robotników. Wynikało to nie tylko z przekonania, iż taka rekompensata jest spra
wiedliwa, lecz także z przeświadczenia, że ten rodzaj inwestycji w ludzki kapitał 
powinien przyczynić się do zdynamizowania wzrostu. W ten sposób umacniał 
się związek między inwestowaniem w ludzki kapitał a poziomem zarobków, który 
wcześniej był raczej słaby. Wniosek z tego taki, że poziom płac w sektorze 
skomercjalizowanym powinien być regulowany przez siły rynkowe, natomiast 
wynagrodzenia w sektorze publicznym i w sferze budżetowej powinny by"ć utrzy
mywane względem nich w społecznie akceptowalnej proporcji. Celowi temu 
służyć musi także stabilna i przewidywalna polityka fiskalna. 

Kolejna zmiana kierunku polityki związana jest z trudnym zagadnieniem 
indeksacji emerytur i zasiłków. W Polsce, zaraz po wprowadzeniu środków sta
bilizacji w 1990 r., zamiast indeksacji opartej na wzroście kosztów utrzymania, 
ustalono indeksację opartą o płace nominalne. Takie podejście wynikało z błęd
nego założenia, że realne emerytury powinny podążać ścieżką dostosowywania 
płac, a więc najpierw ostro spaść, a potem piąć się razem z płacami w górę. 
Abstrahując już od prozaicznego braku środków finansowych na pokrycie ta
kiego wzrostu, m.in. ze względu na poczucie sprawiedliwości rozsądniej było 
najpierw emerytury zmniejszać wolniej niż płace, a następnie zezwolić na ich 
relatywnie mniejszy wzrost. 

Postąpiono inaczej, a później jakakolwiek modyfikacja zasad indeksacji 
okazała się niezmiernie trudna; udało się do niej doprowadzić dopiero od 1996 r. 
Nowe zasady pozwalały na nieinflacyjny wzrost realnych emerytur, jednak 
w granicach wyznaczonych przez możliwości finansowe, co stabilizowało go
spodarkę, dając zarazem poprawę relacji między przeciętną płacą a emeryturą 
bez większych zmian w zróżnicowaniach dochodowych. 

Podczas transformacji prowadzenie polityki dochodowej jest bardzo trud
ne. Wzrastająca wraz z gospodarką skłonność do oszczędzania wskazuje na 
celowość łagodzenia opodatkowania pewnych rodzajów i źródeł dochodu, ale 
rosnące nierówności podpowiadają coś wręcz przeciwnego. Rozwiązanie tego 
dylematu jest sprawą opcji politycznej. Jeśli gospodarka ma wcześniej osią
gnąć stadium trwałego ożywienia i szybciej się rozwijać, należy wprowadzać 
preferencje podatkowe dla dochodów kapitałowych, co jest kłopotliwe nie 
tylko z powodu silnych tendencji egalitarystycznych, lecz jeszcze bardziej 
dlatego, że jest cokolwiek dziwne, gdy zasiłki dla bezrobotnych podlegają 
opodatkowaniu, a dochody od kapitału osiągane dzięki spekulacjom giełdo
wym - nie. Ale tak właśnie przeważnie się dzieje. Zyski osiągnięte w wyniku 
wzrostu wartości akcji i dywidend, z oprocentowania depozytów bankowych 
itp. są w większości zwolnione od podatku lub opodatkowane w niewielkim 
stopniu, co ma sprzyjać kreowaniu kapitału i podnosić stopę oszczędności 
krajowych. 

206 



Na początku - szczególnie podczas załamania gospodarczego - taka poli
tyka działała na korzyść jedynie niewielkiej części społeczeństwa, dysponującej 
nadwyżką dochodów rozporządzalnych, której część mogła zaoszczędzić lub 
zainwestować. Później - gdy gospodarka znajduje się w stanie wzrostu i coraz 
więcej grup społecznych odczuwa realny wzrost dochodów - rozwijający się 
rynek kapitałowy i lepiej funkcjonujący pośrednicy finansowi, wraz z preferen
cyjną polityką fiskalną zachęcają do dalszego wzrostu oszczędności innych grup 
dochodowych. W następstwie rozwija się klasa średnia, a także biedniejsze czę
ści społeczeństwa mogą zaoszczędzić coraz większą część swoich zarobków. 

Polityka prowadzona wedle takich wytycznych wywołuje kontrowersje. 
W Polsce pod koniec 1992 r. i w 1993 r. nieopodatkowanie zysków osiągnię
tych ze spekulacji giełdowych doprowadziło - przy walnej pomocy mediów -
do powstania na rynku kapitałowym „bąbla giełdowego". Stopa zwrotu była 
bardzo wysoka. Rozlegające się z różnych stron żądania, aby opodatkować zy
ski nadzwyczajne, osiągane w okresie ogólnej biedy przygniatającej część spo
łeczeństwa, wydawały się uzasadnione. Ale zanim do tego doszło, na początku 
1994 r. „bąbel" pękł, w następstwie czego indeks giełdowy spadł o około 2/3. 
W tym momencie nie było już naprawdę żadnego istotnego powodu, aby opo
datkowywać ten rodzaj dochodów od kapitału. Na okres przejściowy wprowa
dzono tylko niewielki podatek obrotowy (zaledwie 0,2% od wartości sprzeda
ży), nakładając go na transakcje krótkoterminowe. 

W wyniku zastosowania wszystkich wymienionych środków stopa krajo
wych oszczędności w Polsce w latach 1993-97 zauważalnie wzrosła. Gdyby 
wybrano inną opcję, być może nierówności byłyby nieco mniejsze, ale zapew
ne wzrost gospodarczy nie byłby tak znaczny. W obliczu alternatywy: mniejsze 
nierówności i mniejsza stopa wzrostu czy Owiększe nierówności i większa stopa 
wzrostu, polityka musi nadać priorytet wzrostowi, akceptując relatywnie więk
sze zróżnicowanie dochodów i przejściowe poczucie niesprawiedliwości. 

8.4. Nowa mapa biedy i bogactwa 

Ubóstwo nie było zjawiskiem nieznanym w gospodarce centralnie plano
wanej, choć jego zakres i jednostkowy wymiar był niewielki. Zasięg ubóstwa 
w Europie Środkowo-Wschodniej i byłym ZSRR zwiększył się znacznie 
w latach 90. Jak z transformacją związane jest zmniejszanie produkcji i ogólna 
recesja, tak będzie z nią także związane rosnące ubóstwo. W różnych kra
jach ma ono różne oblicze. Są kraje, które charakteryzują się bardzo wysokim 
stopniem ubóstwa (ponad połowa społeczeństwa może być uznana za ludzi 
biednych), a także kraje o niskim stopniu ubóstwa, gdzie jako biedne można 
określić mniej niż 5 % społeczeństwa. Ubóstwo w wybranych krajach trans
formacji obrazuje tabela 23. 
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Źródło: Deninger i Sąuire (1996), Honkkila (.1997), Milanović (1996), UNDP (1994) oraz 
World Bank (1996). 

Zwiększające się nierówności (w grupie trzeciej i czwartej łącznie o bli
sko połowę) z pewnością wywarły znaczący wpływ na rosnący zasięg ubóstwa98. 
W kilku różnych studiach (UNICEF 1995, Honkkila 1997, Pomfret i Anderson 
1997, Milanović 1998) zauważa się jednak, że w niektórych krajach, na przy
kład w Bułgarii, Estonii, Polsce, Rumunii i Uzbekistanie, wzrost poziomu ubó
stwa wynika w większym stopniu ze spadku poziomu względnej równos'ci do
chodowej niż dochodów jako takich. To zjawisko ilustruje tabela 24. 

Obok wzrostu ubóstwa wynikającego wprost z załamania gospodar
czego, w okresie transformacji zachodzi wiele różnych procesów, które powo
dują dalsze zubożenie. 

18 Klasyfikacja dotycząca ubóstwa w Europie Środkowo-Wschodniej i republikach pora-
dzieckich została zaczerpnięta z: Milanović (1996) i dotyczy udziału w społeczeństwie ludzi 
z dochodem rocznym mniejszym niż 120 dolarów (na podstawie parytetu siły nabywczej). Dla 
Chin i Wietnamu dane zaczerpnięto z: UNDP (1994). 
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... Dane niedostępne. 
Granice ubóstwa: 21% średniego dochodu w Czechach i w Słowenii; 24% s'redniego do
chodu w Estonii, na Węgrzech, Łotwie, Litwie, w Polsce i na Słowacji; 27% średniego 
dochodu w Azerbejdżanie, Mołdawii i Rumunii; Milanović (1996). 

Źródło: UNICEF (1995). 

Nawet wtedy, gdy gospodarka osiąga stan wzrostu, istnieją regiony opóź
nione, gdzie sytuacja stale się pogarsza, a zatem stale ros'nie ubóstwo. W rodzą
cym się systemie rynkowym redystrybucja za pośrednictwem finansów publicz
nych ma relatywnie mniejsze znaczenie, a redystrybucja rynkowa nie wyrównuje 
średniego dochodu między różnymi regionami, a nawet możliwe, że dodatkowo 
te dochody różnicuje. Jednocześnie z powodu trwającego procesu restrukturyza
cji zdolności produkcyjnych przemysłu, niektóre regiony zostają dotknięte kon
sekwencjami bankructw, zamykania przestarzałych fabryk, likwidacji całych 
niekonkurencyjnych gałęzi przemysłu itp. Są więc regiony w których produkcja 
spada bardzo drastycznie, a bezrobocie kilka razy przekracza średnią krajową. 
Miasta, które w przeszłości były zależne od jednej tylko fabryki znajdują się 
tam - bywa - w skrajnie trudnej sytuacji. W takich regionach i w dawnych 
centrach przemysłowych ubóstwo jest o wiele większe od przeciętnego. Można 
wręcz mówić, że mapa dawnego uprzemysłowienia zamienia się w mapę nowe
go ubóstwa (poza wielkimi aglomeracjami). 
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Transformacja wytwarza prawdziwy rynek pracy, a zatem przynosi także 
bezrobocie, zwiększane przez recesję. Bezrobotni otrzymują bardzo skromne za
siłki (jeśli w ogóle je otrzymują), więc wielu z nich - szczególnie jeśli pozostają 
bez pracy przez dłuższy czas - popada w ubóstwo. Kraje posocjalistyczne były 
zupełnie nieprzygotowane do walki z bezrobociem, zwłaszcza długotrwałym. Dla
tego w niektórych rozwiniętych gospodarkach rynkowych (np. w USA) zaledwie 
5-10% bezrobotnych pozostaje bez pracy przez dłużej niż rok, zaś np. w Słowa
cji przez taki okres pozostaje bez pracy ponad 1/3 bezrobotnych. 

Większość społeczeństwa, w tym emeryci z relatywnie niskimi dochoda
mi, została z powodu szerzącej się inflacji i braku właściwych mechanizmów 
indeksacji pozbawiona swoich oszczędności. W niektórych skrajnych przypad
kach słabi i nie zawsze uczciwi pośrednicy finansowi oraz błędy polityków 
zrujnowały oszczędności wielu gospodarstw domowych. Biorąc pod uwagę, że 
inflacja przyspieszyła w swoim czasie zarówno prywatyzację prowadzącą do 
pojawienia się fortun, jak i gwałtowny wzrost ubóstwa, należy uznać, że zjawi
sko to powoduje wiele poważnych implikacji politycznych i osłabia poparcie 
dla transformacji, szczególnie wśród starszego pokolenia". 

Przesadna ostrożność budżetowa powoduje opóźnienia w wypłatach na
leżnych emerytur i wynagrodzeń urzędnikom państwowym, choć przecież bie
żące zaległości płatnicze są pozornie zawoalowanym deficytem, a zaległości 
skumulowane w czasie są niczym innym jak częścią długu publicznego. Rosną
ce zaległości, stanowiące nominalny ekwiwalent nie wypłaconych poborów, 
jeszcze obniżają poziom życia. Ciekawe, że podczas gdy zachodnia liberalna 
myśl ekonomiczna z wielką determinacją skłania do nakładania sankcji i do
datkowego oprocentowania zobowiązań zapadłych wobec państwa czy banków, 
to nigdy nie występuje z postulatem oprocentowania pensji i emerytur spóźnio
nych w wyniku realizacji liberalnych koncepcji. 

W kilku krajach przechodzących transformację (wliczając najbardziej za
awansowane) duża część ludności zamieszkuje tereny wiejskie i pracuje w rol
nictwie. Jeśli jedna czwarta, albo nawet jedna trzecia narodu żyje z produkcji 
i sprzedaży żywności oraz innych produktów rolnych, pogorszenie warunków 
pracy w tym sektorze ma bezpośredni wpływ na ogólny poziom życia. Wiele 
analiz bagatelizuje ten fakt i koncentruje się jedynie na poziomie życia ludno
ści miast. Jednak gwałtowna liberalizacja cen i zalew importowanej żywności 
z bardziej konkurencyjnych rynków doprowadziła niektóre gospodarstwa - za
równo duże, będące wcześniej gospodarstwami państwowymi i spółdzielczy
mi, jak i mniejsze - do rozkładu, a rolników do ubóstwa. 

Są to chyba najważniejsze czynniki, które sprawiły, że w okresie transfor
macji w społeczeństwach posocjalistycznych pojawia się nie znana tam wcze-

Z czego nie wynika automatycznie, że najstarsi ludzie są najbiedniejsi. Na przykład 
w Polsce jedynie ok. 15% emerytów jest biednych lub gorzej sytuowanych niż przeciętnie 
rodzina pracownicza. Znacząca cześć emerytów należy więc do drugiego i trzeciego kwintylu. 
Najubożsi to najczęs'ciej ci, którzy posiadają największe rodziny. 
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śniej klasa nędzarzy. Załamanie produkcji i rosnące nierówności spowodowały 
nie tylko rozszerzenie się ubóstwa. Na ulice wylegli żebracy i bezdomni żyjący 
z penetrowania miejskich śmietników i umierający setkami na mrozie bynaj
mniej nie tylko na Syberii. Przestępczość wzrasta jak nigdy przedtem. Rozwija 
się migracja ekonomiczna. Rozrasta się strefa szara i mafijna; zmniejsza prze
ciętna długos'ć życia (np. w Rosji spadła aż o 6 lat!); wzrasta śmiertelność, 
w tym zwłaszcza noworodków i matek w połogu oraz spowodowana gruźlicą 
(Cornia, 1996b i Paniccia, 1997; Nuti, 1997c; Twigg, 1997). 

Poziom ubóstwa podniósł się we wszystkich gospodarkach przechodzą
cych transformację, także w krajach przodujących w zmianach systemowych 
i wzroście gospodarczym. Jest to spowodowane opóźnieniem czasowym mię
dzy ożywieniem i wzrostem z jednej strony, poprawą standardu życia biedniej
szych warstw społeczeństwa - z drugiej. Kolejność jest taka, że najpierw nastę
puje zwiększenie realnych dochodów, następnie rośnie bezrobocie, a dopiero 
później lepsza sytuacja budżetowa pozwala na obfitsze finansowanie potrzeb 
socjalnych ludzi najbardziej tego potrzebujących. Jest tu więc naturalne prze
sunięcie efektów w czasie i dlatego może mieć miejsce sytuacja, w której go
spodarka już jest w stanie wzrostu, a poziom ubóstwa nie zmniejsza się jeszcze 
przez kilka następnych lat. 

Taką sekwencję zdarzeń można było m.in. zaobserwować w Polsce, gdzie 
aż do (co najmniej) 1995 r. - mimo pojawienia się symptomów wzrostu już 
w drugiej połowie 1992 r. - poziom ubóstwa nie spadał, realne płace w wielu 
sektorach wykazywały stagnację aż do 1995 r., a bezrobocie wzrastało do lata 
1994 r. Jeśli za biedną uważać tę część społeczeństwa, która żyje poniżej tzw. 
względnego poziomu ubóstwa (zdefiniowanego jako ekwiwalent połowy śred
nich miesięcznych wydatków gospodarstwa domowego) okaże się, że odsetek 
takich rodzin zwiększył się z 12% w 1993 r., do 13,5% w 1995 r. i 14% w 1996 r. 
(GUS, 1996 i 1997a). 

Oczywiście jest to miara względna, ponieważ punkt odniesienia szybko 
w tym czasie się podnosił i połowa z 1993 r. była znacznie „skromniejsza" niż 
połowa z 1996 r., ponieważ w ślad za dochodami przeciętne wydatki na osobę 
w gospodarstwie domowym rosły w latach 1993-96 szybciej niż inflacja (wy
przedzenie wynosiło ok. 10 punktów procentowych). Dlatego właśnie udział 
gospodarstw domowych określających swoją sytuację jako „złą lub bardzo złą" 
z m n i e j s z y ł się z ponad 50% na początku lat 90. do 32,5% w 1995 r. 
i 30,3% w 1997 r. (GUS, 1997b). 

Transformacja tworzy także klasę nowych krezusów. To dobrze wykształce
ni i ciężko pracujący ludzie, którzy zajmując się własnymi interesami, a więc tak
że bogactwem, tworzą innym możliwości podniesienia poziomu życia. W każ
dym społeczeństwie funkcjonującym w warunkach gospodarki rynkowej musi ist
nieć klasa przedsiębiorców. Lubią podejmować ryzyko związane z inwestowaniem 
w nowe przedsięwzięcia, od czego zależy ogólny rozwój. I oni stanowią rdzeń 
klasy nowobogackich. Niestety z powodu słabej instytucjonalnej obudowy rynku 
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i ubogiej kultury rynkowej, zdarza się, że są tu także złodzieje, oszuści, kanciarze 
itp. Jak wszędzie, bogacenie odbywa się bowiem na wiele różnych sposobów. 

W gospodarkach przechodzących transformację można wyróżnić kilka naj
ważniejszych czynników nadających temu procesowi dynamizmu. W całym 
„regionie" ważnym (choć nie najważniejszym) źródłem bogactwa jest uwłasz
czenie - szczególny typ prywatyzacji posocjalistycznej. Znacząca część nowej 
klasy średniej to dawni menedżerowie i urzędnicy, którzy zarządzali tym sa
mym majątkiem w czasie, gdy stanowił on własność państwa, społeczności lo
kalnych czy spółdzielni. 

W niektórych krajach, jak na przykład w Rosji, głównym źródłem wzbo
gacenia nie była redystrybucja istniejących wcześniej akcji, lecz akumulacja 
dochodu będącego wynikiem lukratywnych transakcji i dotacji eksportowych, 
a także dotowanego kredytu o realnie ujemnej stopie procentowej. To także 
była wielka redystrybucja. Nic dziwnego, że dziś państwo jest właścicielem 
długów, a tzw. magnaci finansowi właścicielami większości majątku. Rosyjska 
droga do gospodarki rynkowej wiedzie przez asymetryczny wzrost własności 
prywatnej i długu publicznego. 

Transformacja uruchamia mechanizmy, które zaspokajają najpierw potrzeby 
bogatych, a dopiero w dalszej kolejności działają na rzecz standardu życia po
zostałej części społeczeństwa, w tym także najbiedniejszej. Po recesji więcej 
czasu zabiera ożywienie sfery materialnej niż wzrost rynków finansowych. 
Okres, w którym jednocześnie rośnie wartość akcji, a produkcja (i zatrudnie
nie) realnie spada, nie jest w warunkach rodzącego się rynku jednorazowym 
epizodem; może trwać niekiedy dość długo, powodując zjawiska społecznie 
i gospodarczo patologiczne. 

W najbardziej spektakularnym przypadku, tzn. znowu w Rosji, w latach 
1996-97, indeks giełdowy w ciągu zaledwie dwóch lat wzrósł (w dolarach) 
niemal czterokrotnie, a PKB spadł o (kolejne) 5%. Takie sprzeczne tendencje 
są możliwe, ponieważ w krótkim i średnim okresie inne czynniki warunkują 
zmiany w obu obszarach. O ile rynki finansowe mogą szaleć i zwyżkować 
z powodu spekulacji i euforycznych, choć nieuzasadnionych oczekiwań, rze
czywista produkcja takiej huśtawce nie podlega. Zatem jeśli średni poziom ży
cia spada z powodu kryzysu i recesji, poziom życia ludzi najbiedniejszych ma 
tendencję do dłuższego zniżkowania niż poziom życia ludzi bogatych. 

To, do jakiego stopnia społeczeństwa są wewnętrznie zróżnicowane pod 
względem osiąganych dochodów i zamożności jest sprawą procesów histo
rycznych i obranych wcześniej strategii rozwojowych. Owe procesy i strategie 
spowodowały, że w Ameryce Łacińskiej podział jest dużo bardziej nierówny 
niż w Południowo-Wschodniej Azji. Prezes Międzyamerykańskiego Banku 
Rozwoju - Enriąue Eglesias - wyjaśnia skrajne nierówności istniejące na kon
tynencie amerykańskim działaniem różnych czynników społecznych i gospo
darczych, a także dziedzictwem kolonializmu mimo, iż zjawisko to na tym 
obszarze już dawno przestało istnieć (Eglesias, 1998). 
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Współczynnik Giniego jest w Ameryce Łacińskiej rzeczywiście bardzo 
wysoki i wynosi od 38,4 punktów w Argentynie, do 61,4 punktów w Brazylii, 
ok. 53 punktów w Chile i Kolumbii, 54 - w Meksyku i 47 w Wenezueli (Londo-
no, Spilimbergo i Szekely, 1997 oraz Lustig i Deutsch, 1998). Zatem zróżnico
wanie dochodów mierzone za pomocą współczynnika Giniego na Ukrainie czy 
w Rosji (por. tab. 20) jest już tak duże, jak w Meksyku. Wszystkie inne kraje 
posocjalistyczne (oprócz Kirgistanu ze współczynnikiem 55 punktów) mają spra
wiedliwszy podział dochodu niż najbardziej sprawiedliwy z krajów Ameryki 
Łacińskiej, tzn. Argentyna, ale pewne podstawy do tezy o latynizacji gospoda
rek posocjalistycznych - jak widać - istnieją. 

W Azji współczynnik Giniego jest mniej zróżnicowany. W Wietnamie wy
nosi 35,7 punktów, w Chinach 41,5, w Malezji 48,4 i w Tajlandii 46,2. Stosun
kowo mały jest w Indiach (29,7) i Sri Lance (30,1), które notabene były kolo
niami znacznie dłużej niż kraje Ameryki Łacińskiej. To wskazuje, że mniej 
pradawne dziedzictwo, a bardziej stosowane strategie rozwojowe należy wska
zywać jako przyczynę wielkich rozwarstwień dochodowych (World Bank, 1998). 

Polityka dochodowa dopuszczająca powiększenie nierówności w czasie 
rozleglej prywatyzacji może sprzyjać rozwojowi przez zwiększenie stopy 
oszczędności i lepsze zarządzanie przedsiębiorstwami, także państwowymi, co 
powinno być główną troską polityki. Jednak strategie obliczone na uzyskanie 
takiego właśnie efektu mogą także negatywnie wpłynąć na możliwości wzro
stowe. Zależy to od kilku społecznych i politycznych okoliczności, które pozo
stają zarówno w krótkim, jak i w średnim okresie poza zasięgiem wpływu poli
tyków. Zatem zarówno strategia wzrostu, jak i polityka dochodowa muszą być 
nie tylko zrównoważone, ale i od czasu do czasu poddawane przeglądowi. 

Z jednej strony, nierówności jako takie mogą spowolnić tempo wzrostu, 
jeśli pójdą zbyt daleko i przez to staną się przyczyną napięć społecznych i zmniej
szenia motywacji do pracy (Persson i Tabellini, 1994). Niezależnie od aktualne
go podziału dochodów, w krajach posocjalistycznych czynnik ten stale odgrywa 
znaczącą rolę, gdyż przeważająca większość społeczeństw ma zaszczepione war
tości egalitarne. Ale też nie istnieje chyba społeczeństwo, w którym - wedle 
opinii jego członków - istniałoby coś w rodzaju sprawiedliwego podziału. Tym 
bardziej w okresie tak złożonych zmian, jak transformacja. Zatem nie tylko rze
czywiste nierówności, ale także powszechne przekonanie co do ich skali może 
szkodzić wzrostowi. 

Z drugiej strony, panuje przekonanie, że pokusa równiejszego podziału 
dochodów, często narzucana przez procedury demokratyczne, może zakłócić 
intensywność wzrostu z powodu wyższego opodatkowania i większych zasi
łków socjalnych (Alesina, 1997; Gordon i Li, 1997). Tak się chyba rzeczywi
ście dzieje w kilku gospodarkach transformacji, gdzie demokratycznie wybra
ne parlamenty bardziej są skłonne zajmować się przesuwaniem zasobów z jed
nego miejsca w inne, niż zaangażować w walkę o ich powiększenie, np. przez 
wsparcie oszczędzania, tworzenia kapitału i inwestycji. 
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Polityka prowzrostową w gospodarkach przechodzących transformację 
(podobnie jak w krajach poddanych kuracjom stabilizacyjnym) funkcjonuje na 
ogól w taki sposób, że część rządu musi - bywa - walczyć z inną częścią gabi
netu i własną większością parlamentarną o utrzymanie równowagi finansów 
publicznych i stabilizację gospodarki w ogóle. Z pewnością, gdyby nie demo
kratycznie wybrane parlamenty redystrybucja przez finanse publiczne, a tym 
samym wydatki budżetu byłyby mniejsze. 

Młoda, posocjalistyczna demokracja jest bardzo wrażliwa na wszelkie 
wahania sytuacji społecznej i gospodarczej. Poparcie dla nowego ładu poli
tycznego w dużej mierze zależy nie tylko od zmian w ogólnej sytuacji gospo
darczej, lecz czasami nawet bardziej od podziału dochodów i kierunku zmian 
w tym podziale. Z tego właśnie powodu dla sukcesu reform kluczowe może 
być to, żeby zróżnicowania dochodowe nie przekroczyły pewnej krytycznej 
granicy, której-położenie nie jest oczywiście znane a priori. Poparcie dla trans
formacji istnieje tak długo, jak towarzyszące jej trudności postrzegane są przez 
ludzi jako coś relatywnie lepszego niż wady gospodarki socjalistycznej i tak 
długo, jak nadzieje na lepszą przyszłość przeważają nad rozczarowaniami nową 
sytuacją. Jeśli prowadzona polityka nie zapewnia w rozsądnym czasie lepszych 
warunków życia wszystkim, a jednocześnie pewne warstwy mają się znacznie 
lepiej, kosztem ubożenia innych, wtedy poparcie może się skończyć, a nowa 
sytuacja - wymknąć spod kontroli. 

Wszelka niestabilność polityczna, także ta wynikająca ze społecznie nieak
ceptowanych dysproporcji w podziale dochodów, nie sprzyja inwestowaniu oraz 
zdolności do konkurowania i rozwoju (Alesina i Perotti 1996). Ten czynnik jest 
tym ważniejszy w krajach przechodzących transformację, że są one niestabilne 
z definicji. Kiedy sam ustrój znajduje się w procesie transformacji, wtedy zmie
nia się wszystko - instytucje polityczne i kultura, prawo i zdolność do jego prze
strzegania, parlamenty i rządy, a także polityka i oczekiwania co do jej kierunku 
w przyszłości. Jeśli więc zmiany są nieuniknione, to powinny być przynajmniej 
przewidywalne dla przedsiębiorców i inwestorów oraz dla konsumentów. 
Wtedy nie muszą szkodzić wzrostowi. Ponieważ nie zawsze tak jest, polityczna 
niestabilność musi być wkalkulowana w każdy rachunek inwestycyjny. 

Ostatecznie wpływ tych przeciwstawnych tendencji na tempo wzrostu jest 
w krótkim okresie negatywny, ale może okazać się pozytywny w długim okre
sie, z powodu rosnących skłonności do oszczędzania i inwestowania (Flem-
ming, 1998). Ważny jest mechanizm podziału dochodów i jego społeczna 
akceptacja. Na obecnym etapie transformacji, w większości krajów ten mecha
nizm nie jest niestety prawidłowy. Można podać wiele argumentów i dowodów 
z przeszłości na to, że mimo wzrostu produkcji i konsumpcji, siły rynkowe -
zwłaszcza gdy sprzyja im władza - mają tendencję do relatywnego poprawiania 
sytuacji bogatszej części społeczeństwa, a w konsekwencji - do pogarszania 
relatywnej sytuacji biednych (Raiser, 1997). I tak właśnie dzieje się w gospo
darkach posocjalistycznych. 



Największe wyzwanie stanowi podwójny proces - rosnącej nierówności 
i powiększających się obszarów ubóstwa. Gdy poważna depresja trwa zbyt 
długo, problemy społeczne narastają, a zwiększające się nierówności w takiej 
masie ludzkiej, jak 200 mln w samej Rosji i na Ukrainie, to nie tylko doraźny 
problem polityczny, który wywołał już wiele napięć i konfliktów, ale także prze
szkoda na drodze do trwałego wzrostu w przyszłości. Sprawiedliwy i społecz
nie akceptowany podział dochodów i bogactwa powinno się więc traktować 
jako jeden z najważniejszych długoterminowych celów politycznych. 







9.1. Komplementarność i współzależność 

Możliwe jest - przynajmniej przez jakiś czas - sprawne funkcjonowanie 
gospodarki bez demokracji i instytucji społeczeństwa obywatelskiego100. W XX 
wieku można znaleźć wiele przykładów silnego wzrostu, trwającego nawet przez 
dłuższy okres (dotyczy to również dawnych gospodarek centralnie planowa
nych w latach 1950-80). Na przykład Bułgaria od wczesnych lat 50. do póź
nych 80. mogła się poszczycić średniorocznym przeciętnym wzrostem rzędu 
6%. PKB Chin na początku trzeciego kwartału tego stulecia wzrastał rocznie 
o ponad 5% - szybciej niż w jakiejkolwiek demokracji zachodniego typu 
w tym samym czasie. W okresie reform wzrost jest jeszcze szybszy; w latach 
1976-98 (22 lata!) wyniósł aż około 8% średniorocznie. W tym przypadku można 
więc mówić bez mała o półwieczu szybkiego wzrostu gospodarczego (z prze
rwą na okres Rewolucji Kulturalnej) bez demokracji. 

Obserwacja ta nie sugeruje bynajmniej, że istnieje jakiś' pozytywny związek 
między autokracją a wzrostem, natomiast negatywny między demokracją a roz
wojem. Na dłuższą metę demokracja niewątpliwie sprzyja rozwojowi i wzros-

100 Niektórzy autorzy podkreślają, że demokracja nie jest niezbędną cechą gospodarki ryn
kowej. Na przykład J. Kornai uważa, że inwestorzy cenią zarówno stabilność ugruntowanej 
demokracji, jak i stabilność dyktatury mocnej ręki. Najbardziej zniechęca ich słaby system 
demokratyczny (Kornai, 1998). Obserwacje te, podobnie jak wielkie złoża ropy i gazu, tłuma
czą, dlaczego niektóre zachodnie rządy i lobbies - mimo oficjalnych deklaracji, że wspierać 
będą tylko państwa z ugruntowanym systemem demokratycznym - chętnie wspierają liderów 
z grupy krajów o słabym systemie demokratycznym czy reżimy niedemokratyczne, jak na 
przykład Azerbejdżan i Turkmenistan. 
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towi. Znane są przykłady państw, w których bardzo szybki wzrost został osiągnię
ty bez demokracji - np. Hiszpania w czasach Franco, Chile pod rządami Pinoche-
ta, Indonezja Suharto, a także Hong Kong, Singapur, Południowa Korea czy 
Tajwan pod rządami różnych przywódców lub grup, które znalazły się u władzy 
bez demokratycznych procedur - są to jednak niezbyt liczne wyjątki od reguły. 

Lista autokratycznych reżimów, którym nie udało się utrzymać wzrostu, 
jest oczywis'cie o wiele dłuższa. Ostatecznie wszystkie te kraje doszły lub -
prędzej czy później - dojdą do wniosku, że we współczesnej globalnej gospo
darce trwały rozwój potrzebuje wsparcia ze strony demokracji. Demokratyczne 
organizacje i działania mają wielowymiarowy wpływ na działania gospodarcze 
oraz na zdolnos'ć do wzrostu (Nelson i in., 1994). W związku z tym powinno się 
wziąć pod uwagę co najmniej trzy rodzaje zagadnień. 

Najważniejsze jest to, by wolność została związana ze światem interesów. 
Wolnos'ć wejścia na rynek i wyjścia z niego to mechanizm przyciągania przed
siębiorców do sfery produkcyjnej lub pozbywania się ich, gdy okaże się, że nie 
sprawdzają się w tej roli. Przedsiębiorcy to ludzie potrafiący nie tylko maksy
malizować zyski, ale również dodawać nową wartość do produktu narodowe
go. Dzięki wsparciu ze strony demokratycznego otoczenia, rozmaite lobbies 
i grupy nacisku świata biznesu, choć zorientowane głównie na własną ekspan
sję, galwanizują wzrost gospodarczy. Wolność robienia interesów: kupowania 
i sprzedawania, produkowania i konkurowania, oszczędzania i inwestowania -
wszystko to stanowi siłę napędową, którą trzeba zorganizować i ukierunkować 
na cele sprzyjające wzrostowi gospodarki. W byłych krajach socjalistycznych 
czynnik ten może odegrać nawet większą rolę niż w tradycyjnych gospodar
kach rynkowych, albowiem długo tłumiona i wreszcie uwolniona energia spo
łeczna może napędzić gospodarkę mocniej niż gdziekolwiek indziej. 

Po drugie, demokracja stwarza podstawę efektywnej polityki gospodar
czej. Nawet najbardziej wyrafinowany mechanizm rynkowy nie jest w stanie 
zastąpić rzetelnej polityki rozwojowej; są to czynniki komplementarne wzglę
dem siebie, nie zaś sprzeczne. Demokratyczny ład i dyscyplina rynkowa to pod
stawowe składniki mieszanki ułatwiającej trwały wzrost. A demokracja to or
ganizacje i zasady, ale również kultura i zachowanie. Wszystkie te czynniki, 
jeśli są tylko odpowiednio dojrzałe, przyczyniają się do przejrzystości reguł 
gry rynkowej i przewidywalności warunków, w jakich prowadzone są działania 
gospodarcze. Demokracja sprzyja stabilności, a stabilność wzmacnia szanse 
ekspansji gospodarczej, choć oczywiście sama z siebie nie gwarantuje automa
tycznie i w każdym przypadku optymalnego dla skutecznej polityki gospodar
czej wyboru elektoratu. 

Istnieją rozmaite ideologie i przeciwstawne systemy wartości. Są też inne, 
nieekonomiczne aspekty życia publicznego, które czasami znaczą więcej niż 
produkcja i handel, inwestycje czy konsumpcja. Są takie sytuacje i takie kwe
stie - polityczne, społeczne czy kulturalne (np. aborcja, prawa mniejszości naro
dowych, konflikty regionalne, zanieczyszczenie środowiska, przestępczość, 
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nauczanie religii w szkołach, stosunek do spadku po komunizmie itd.) - które 
w okresie wyborów mogą wziąć górę nad argumentami ekonomicznymi, nawet 
najbardziej racjonalnymi. Czasami skutek takiego procesu może być druzgocą
cy dla jakości polityki gospodarczej i działać przeciwko wzrostowi. 

Ale od wyników wolnych wyborów ważniejszy jest mechanizm podejmo
wania istotnych decyzji. Najlepszym przykładem jest praca nad budżetem 
i podatkami. Są to bowiem kwestie o ogromnych konsekwencjach dla stabilno
ści i wzrostu. Decyduje się o nich na drodze procedur demokratycznych, ale 
niestety często bez solidnego podkładu ekonomicznego. Publiczne debaty nad 
tymi kwestiami dotykają z reguły tylko ich powierzchni, będąc właściwie dys
kusjami na temat rozdziału środków publicznych. 

Po trzecie, demokracja wzmacnia zdolność do ekspansji, jeśli tylko poli
tyka nie przeważa nad ekonomią, co było stanem typowym dla gospodarki cen
tralnie planowanej i od czego systemy demokratyczne nie są bynajmniej z mocy 
definicji wolne. Struktura współczesnego społeczeństwa obywatelskiego jest 
bowiem taka, że względy o podłożu socjalnym mogą wziąć górę nad rozumo
waniem ekonomicznym. Decyzje dotyczące strategii rozwoju są wszak podej
mowane przez przedstawicieli większości, nie zaś przez profesjonalistów. Oczy
wiście nie jest źle, jeśli obydwa elementy ze sobą współgrają, co często zdarza 
się dzięki długofalowym mechanizmom demokracji, ale w krajach przechodzą
cych transformację przez wiele lat panowała recesja, a nie demokracja; ta ostat
nia dopiero się zaczyna. Nie zawsze jednak zdarza się, że ci, którzy mają siłę 
podejmowania decyzji, mają zarazem rację. Zwłaszcza w kwestiach związa
nych z podziałem dochodu, proces wypracowywania kompromisu może zaszko
dzić tendencji wzrostowej. Pokusy populistyczno-manipulacyjne występują 
również w krajach najbardziej rozwiniętych101. 

Znów trzeba powtórzyć, że prawdziwa alternatywa to nie demokracja -
brak demokracji, ale dobra polityka - zla polityka. Ani demokracja nie gwaran
tuje automatycznie mądrej polityki, ani też brak demokracji jej nie wyklucza. 
Demokracja może, ale nie musi, zapewniać dobrą politykę, dlatego dyskusja po
winna się koncentrować na warunkach, od których zależy jej jakość, nie zaś na 
szukaniu alternatywy dla demokracji, bo alternatywy takiej we współczesnym 
świecie nie ma. W roku 1960 tylko 37 państw świata miało rządy albo przywód
ców wyłonionych na drodze wolnych, demokratycznych wyborów; w roku 1998 
państw takich było już 3 razy tyle (117). Bez wątpienia istnieje pozytywne sprzę
żenie zwrotne między tak imponującym postępem demokracji i przyspieszeniem 
wzrostu gospodarczego w ciągu ostatnich dziesięcioleci XX wieku. 

Tak więc również najnowsza historia wspiera tezę nie tylko o komplemen-
tarności demokracji i rynku, ale o czymś więcej, mianowicie o ich współzależ-

101 Dobrym przykładem może być walka, jaką Francja i Włochy podjęły w latach 1996-97 
o utrzymanie deficytów budżetowych na poziomie wymaganych przez Traktat z Maastricht 
3% PKB po to, by spełnić kryteria wejs'cia do Unii Walutowej i Gospodarczej oraz znaleźć się 
w obrębie monetarnego Eurolandu. 
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nościach. Jeśli nawet nie wszędzie i nie zawsze, to z pewnością w większości 
przypadków i na dłuższą metę. Raz jeszcze pojawia się tu pytanie o znaczenie 
takiego twierdzenia dla procesu zmian w sytuacji, w której tak wiele znajduje 
się in statu nascendi, jak w przypadku gospodarek posocjalistycznych, spośród 
których niemal wszystkie posiadają demokratycznie wybrane władze. Ogólna 
ocena, że demokracja i rynek są współzależne, nie oznacza automatycznie tego 
samego dla demokratyzacji i urynkowienia. 

9.2. Sprzężenia zwrotne 

Do rynku prowadzą procesy urynkowienia, a do demokracji - procesy 
demokratyzacyjne. Oba wymagają fundamentalnych zmian instytucjonalnych 
i wzorów zachowań. Podstawy prawne demokracji da się wprowadzić szybko; 
jeszcze szybciej można się pozbyć systemu jednopartyjnego, a nawet autory
tarnego i otworzyć drogę do demokratyzacji. Szybko można także zliberalizo
wać gospodarkę i otworzyć tym drogę do rynku. Natomiast odpowiednie zmia
ny kulturowe i zmiany zachowań konieczne do funkcjonowania w systemie 
demokratycznym oraz w systemie rynkowym wymagają czasu. Dlatego po
mysł wprowadzenia rynku przy pomocy tzw. terapii szokowej był z założenia 
nierozsądny. 

W okresie przystosowywania wzajemne związki między demokratyzacją 
i urynkowieniem podlegają ewolucji. Wpływ tych procesów na zdolność do 
wzrostu można badać w sposób analogiczny do analizy związków pomiędzy 
rynkiem i demokracją. Swoboda wchodzenia na rynek ma podstawowe znacze
nie dla wzrostu gospodarki po okresie recesji i depresji transformacyjnej; wszyst
kie te zjawiska towarzyszą demokratyzacji i urynkowieniu. To są właśnie owe 
sprzężenia zwrotne, które początkowo mają charakter negatywny, a po jakimś 
czasie zaczynają sprzyjać rozwojowi. 

Przemieszczenie środków do sektora prywatnego poprawia sprawność alo
kacyjna, oddolna i „organiczna" prywatyzacja, uwolniona wraz z demokratyza
cją, przyczynia się do wzrostu nawet bardziej niż towarzysząca jej denacjonali-
zacja. Liberalizacja zmierzająca ku swobodzie wchodzenia na rynek stwarza 
możliwość angażowania się w działania gospodarcze najbardziej dynamicznej 
części społeczeństwa. W konsekwencji powstaje ogromna liczba nowych pod
miotów i przedsięwzięć gospodarczych, mających coraz większe znaczenie ka
pitałowe i wytwarzających coraz większą część dochodu narodowego. Przed
siębiorczość nowo powstałego sektora prywatnego staje się siłą napędową 
posocjalistycznego ożywienia. Ożywił ją proces demokratyzacji. 

Demokrację i rynek należy postrzegać nie tylko przez pryzmat formalne
go ładu prawnego, ale także jako kwestię o charakterze kulturowym. Postęp na 
tym polu to uczenie się przez działanie. Nie wystarczy przyjąć nowe, dawniej 
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długo odrzucane idee i przetłumaczyć je na aktualne prawa, w tym konsty
tucyjne102. Konieczne są zarówno zmiany kulturowe i zmiany zachowań, jak 
i zmiany w sposobie uprawiania polityki. W odróżnieniu od prawa, nowej kul
tury politycznej nie da się wprowadzić aktem władzy państwowej; musi ona 
zostać przyswojona, a przede wszystkim zrozumiana i zaakceptowana. 

Niekiedy uważa się, że lepsze wyniki niektórych gospodarek da się wyja
śnić bardziej czynnikami kulturowymi niż czysto ekonomicznymi. Widać to 
dobitnie na przykładzie wietnamskiego systemu reform „doi moi", dzięki któ
remu północna część kraju zyskała znacząco na doświadczeniach i działalności 
energicznej społeczności przedsiębiorców z części południowej, w której go
spodarka rynkowa nie została zlikwidowana103. Często też słyszy się, że Polacy 
mają większą smykałkę do interesów i są bardziej przedsiębiorczy niż inne na
rody Europy Środkowo-Wschodniej i że jest to skutek specyficznych czynni
ków kulturowych. Pogląd ten, choć do pewnego stopnia może się wydawać 
przekonujący, jest jednak daleko idącym uproszczeniem, które chyba pomija 
fakty z najnowszej historii. 

Wśród krajów Europy Środkowo-Wschodniej Węgry i Polska osiągają dziś 
korzyści z podejmowanych wcześniej demokratyzacyjno-rynkowych reform 
systemu socjalistycznego. Choć ich celem było naprawianie tamtego systemu 
i dostosowywanie go do nowych warunków - reformy stanowiły specyficzną 
szkołę przedsiębiorczości, która zaczęła przynosić korzyści od samego początku 
transformacji. A zatem różnice w sferze kultury rynku i zachowań w społeczeń
stwach krajów posocjalistycznych, to nie tyle skutek zamierzchłej przeszłości, 
ile kolejna spuścizna reform gospodarki centralnie planowanej. 

Demokracja gospodarcza to nie tylko swoboda wejścia na rynek. To rów
nież udział pracowników w decyzjach dotyczących firmy i jej osiągnięciach 
(Nuti, 1998) oraz decentralizacja terytorialna. Demokracja wymaga polityki 
gwarantowania płacy minimalnej i dochodu minimalnego. Jest czynnikiem 
sprawiającym, że alokacja zasobów staje się bardziej efektywna i prowzro
stową, ale jednocześnie doprowadza do zmian struktury społeczeństwa i rów
nowagi politycznej w państwie. Te aspekty sprzężenia między demokratyza
cją i urynkowieniem mają więc ogromne znaczenie dla rozwoju. Demokraty
zacja gospodarcza, w tym zwłaszcza ustanowienie swobody wejścia na rynek, 
daje specjalny zastrzyk energii, która trwa przez kilka początkowych lat trans
formacji, dopóki nie zostanie osiągnięty pewien poziom nasycenia i nowość 
nie stanie się normą. 

1 2 We wszystkich krajach posocjalistycznych przyjęto nowe konstytucje albo przynaj
mniej gruntownie poprawiono stare. Zmiany takie trwały od roku do siedmiu lat. Charaktery
styczne, że w Polsce, kraju przewodzącym transformacji, nową konstytucję przyjęto dopiero 
w 1997 roku. 

103 W wietnamskiej polityce reform nastąpiło załamanie, dlatego o polityce „doi moi" moż
na mówić w odniesieniu do okresu 1986-89. Z powodu tego załamania przyjęto nową politykę 
- radykalną politykę stabilizacyjną (czasem błędnie interpretowaną jako radykalne reformy czy 
nawet transformacja). W tym kontekście „doi moi" byłaby porównywalna z „pierestrojką". 
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Wiemy już dobrze, że demokracja stwarza najlepsze warunki dla prowa
dzenia efektywnej polityki gospodarczej. Jeśli stwierdzenie to jest prawdziwe 
w odniesieniu do długofalowych zjawisk rozwiniętego rynku i dojrzałych spo
łeczeństw obywatelskich, to do jakiego stopnia można je odnieść do krajów 
w okresie transformacji? Odpowiedź nie jest wcale prosta, ponieważ istnieje 
wiele przykładów, że rozwiązania wprowadzane w początkowym stadium roz
woju demokracji nie były najwłaściwsze, a niektóre okazały się wręcz gorsze 
niż poprzednie. Są jednak również przykłady pozytywne. I to właśnie one prze
ważają. Z perspektywy doświadczeń pierwszych lat wprowadzania systemu 
rynkowego i demokratycznego wydaje się oczywiste, że demokratyczne proce
dury sprzyjają promowaniu racjonalnych postaw gospodarczych, choć oczy
wiście ich nie gwarantują. 

Kilka razy zdarzyło się, że parlamenty oraz demokratycznie wybrane rzą
dy czy głowy państw podejmowały niewłaściwe decyzje, które wywarły nega
tywny wpływ na wzrost. Miało to miejsce choćby w Polsce w latach 1989-91, 
co doprowadziło do drastycznego spadku produkcji, gwałtownego wzrostu bez
robocia i spiętrzenia zaległości płatniczych między przedsiębiorstwami. Był to 
efekt działań prezydenta wybranego w wolnych wyborach, który z powodów 
politycznych zawetował nowe prawo podatkowe, zmierzające do przyspiesze
nia procesu formowania się kapitału. 

Demokratycznie wybrane parlamenty Bułgarii i Rumunii doprowadziły 
w latach 1992-95 do kryzysu bankowego i finansowego oraz trwalej depresji. 
Czeska prywatyzacja kuponowa spowodowała pogorszenie konkurencyjności 
różnych gałęzi przemysłu i osłabienie tempa wzrostu gospodarczego. Rosyjski 
parlament i kolejne rządy mogą służyć za przykład ciał wybranych w wolnych 
wyborach, które mają na koncie najwięcej złych decyzji gospodarczych (w la
tach 1989-98 doprowadziły do spadku PKB o połowę). 

W utrwalonych demokracjach przemysłowych zdecydowanie trudniej 
o tak wymowne przykłady. Na czym więc polega różnica między tymi krajami 
a krajami posocjalistycznymi, że sprzężenie między demokracją a racjonalno
ścią decyzji i wyborów jest w krajach transformacji słabsze? Otóż głównie na 
tym, że walka polityczna o w s z y s t k o w okresie transformacji jest 
o wiele bardziej intensywna niż walka o c o k o l w i e k w tradycyjnych 
demokracjach. To, co na Zachodzie traktowane jest jak polityczne ekstremum 
oraz ignorowane lub izolowane przez system demokratyczny, na Wschodzie 
może mieć znaczący wpływ na bieg wypadków. 

W tym specyficznym okresie poszczególne grupy interesów i reprezentu
jące je partie walczą ze sobą nie tylko w sprawach bieżących, ale próbują dłu
gofalowo decydować o kwestiach gospodarczych i politycznych. Jest to walka 
o wymiarze historycznym, gdyż decydują się w niej ważne strategiczne wybory 
i układy. Stąd wysoki stopień agresji, który nie występuje w dojrzałych społe
czeństwach obywatelskich. W tym wymiarze wolności politycznej wcale nie 
jest pewne, że procedury demokratyczne zawsze będą prowadzić do optymal-
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nych wyborów ekonomicznych, albowiem możliwe do osiągnięcia kompromi
sy polityczne to zazwyczaj suboptymalne rozwiązania gospodarcze. 

Tym bardziej, że w realnej polityce większość decyzji związana jest bar
dziej z podziałem.dochodu narodowego niż z polityką jego pomnażania. Demo
kratyzacja jest mocno uwikłana w cały szereg debat ideologicznych, politycz
nych, społecznych i gospodarczych. W jej polu widzenia nie ma wzrostu jako 
takiego, ponieważ jest ona sama dla siebie wartością autonomiczną i zarazem 
celem samym w sobie. Może się więc nawet zdarzyć, że szansa na rozwój ekono
miczny zostanie poświęcona na ołtarzu demokracji. Demokratyzacja sprzyja wzro
stowi tylko wówczas, gdy o polityce decydują elity, zwłaszcza zaś przywódcy 
rozumiejący, jak ważną ich rolą jest ułatwianie wzrostu. Oznacza to, że muszą 
nie tylko wiedzieć, jak go wspierać, ale muszą również umieć przekonać elekto
rat, że zasługują na zaufanie i wybór. A te dwie zdolności nieczęsto idą w parze. 

Historia transformacji nie jest jeszcze dostatecznie długa, by udowodnić, 
że mechanizm przesunięcia publicznych sentymentów od jednej partii ku dru
giej funkcjonuje sprawnie. Demokracja działa tak, że nawet jeśli elektorat po 
roku czy dwóch latach zaczyna rozumieć, że popełnił błąd dokonując określo
nego wyboru, to musi czekać do następnych wyborów, by błąd ewentualnie 
naprawić. W nowo powstających gospodarkach posocjalistycznych jest to po
ważny problem, ponieważ w całym regionie - chyba bardziej w Europie Środ
kowo-Wschodniej niż we Wspólnocie Niepodległych Państw - rządzą i długo 
jeszcze będą rządzić trudne koalicje dziwnych partii. Ponieważ ich polityka 
gospodarcza musi opierać się na kompromisie politycznym, nierzadko będzie 
odbiegać od tego, co sugeruje rozsądek gospodarczy, choć wciąż prowadzić ją 
będą demokratycznie wybrane ciała. 

Jeśli nawet dojrzała demokracja jest w stanie zahamować zdolność do roz
woju gospodarczego, gdy polityka weźmie górę nad gospodarką, to tym bar
dziej jest to możliwe podczas transformacji, gdy demokracja dopiero powstaje. 
Polityka zazębia się bowiem z polityką gospodarczą tak, że w wielu przypad
kach jedna może być mylnie brana za drugą. Zwłaszcza w okresie powszech
nych i gruntownych, a przy tym częstych zmian dochodzi do przetargów mię
dzy ustępstwami politycznymi a rozwiązaniami gospodarczymi. Nawet jeśli nie 
istniał dotychczas żaden bezpośredni związek np. między prawem aborcyjnym 
a opodatkowaniem dochodów, strukturą budżetu a regulacjami wyborczymi, pry
watyzacją banków a wydatkami na obronność, subwencjami na budownictwo 
mieszkaniowe a prawami mniejszości - to mogą się pojawić między tymi kwe
stiami związki niebezpośrednie. Ponieważ w realnej polityce trwa nieustanna 
walka, by wymóc pewne decyzje oraz nieustanne targi, by zdobyć aprobatę dla 
innych propozycji, wciąż zdarza się, że nie związane ze sobą kwestie pojawiają 
się na porządku dziennym i wiążą się ze sobą. 

Często preferencje polityczne biorą górę nad ekonomicznym rozsądkiem 
na skutek populistycznych pokus i nierealistycznych oczekiwań. Odczuwalne 
jest również pragnienie skonsumowania owoców rozległych zmian zanim jesz-
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cze transformacja jest w stanie wydać je w wystarczającej ilości. Dlatego 
polityka „przejadania przyszłos'ci" stanowi realne zagrożenie. Z powodu presji 
społecznej, dodatkowo wzmocnionej politycznie motywowanymi obietnicami, 
pojawia się tendencja do podejmowania decyzji na gruncie politycznym, bez 
dbałości o finansowe warunki ich spełnienia. Później przychodzi frustracja, ale 
polityka taka trwa nadal, nawet jeśli zmieniają się rządy. Układ instytucjonalny 
i polityka uprawiana w jego ramach mogą być bowiem kontynuowane znacznie 
dłużej niż trwa ich przydatność dla wzrostu gospodarczego, a tym samym dla 
potrzeb społeczeństwa. 

W gospodarce czasu transformacji dziedzictwo przeszłości jest wciąż bardzo 
silne, również w wymiarze psychologicznym i w wymiarze zachowań. W niektó
rych krajach na początku transformacji panowało przekonanie, że sytuację da się 
zmienić na lepsze dzięki samej woli politycznej. Odziedziczone po czasach eta
tystycznego socjalizmu i gospodarki nakazowej przekonanie, że determinacja 
rządu i centralnie podejmowane decyzje są w stanie zaradzić wszelkim kłopo
tom, było mocne i powszechne. Jeszcze dziś wierzą w to niektórzy politycy róż
nych barw; cóż, żaden dekret nie jest w stanie przymusić nikogo do mądrości. 

Powszechna w poprzednim systemie choroba polityki gospodarczej, tzw. 
woluntaryzm, polegający na wierze, iż niektóre założenia mogą być zrealizo
wane samą tylko mocą determinacji i kontroli władz, często daje o sobie znać 
również w okresie transformacji. Tymczasem kierowanie polityką bynajmniej 
nie oznacza, że się nad wszystkim bezpośrednio i nieustannie panuje, sterując, 
ingerując i kontrolując. 

Z jednej strony część procesów z samej natury rynku i demokracji nie pod
daje się kontroli, inne są niekontrolowalne choćby dlatego, że posiadanie więk
szości nie wystarcza do przeforsowania swojej koncepcji. Praktyka rządzenia 
pokazuje, że społeczeństwo i gospodarka to nie spółka, w której wystarczy po
siadać pakiet kontrolny, by robić swoje. Trzeba jeszcze mieć rację. A zarazem 
samo posiadanie racji może być niewystarczające, jeśli nie stoi za tym więk
szość parlamentarna. To też jest ważne sprzężenie zwrotne. 

Politycznie motywowana presja międzynarodowa, która przyspieszyła lo
kalne procesy decyzyjne, wymusiła cały szereg rozwiązań. W rezultacie, w nie
których przypadkach, racje międzynarodowe przeważyły nad racjami krajowy
mi. Najlepszym przykładem jest prywatyzacja, w której wszystkim krajom prze
chodzącym transformację doradzały rządy innych państw i ciała międzynarodowe, 
dbając przede wszystkim o własne interesy, a dopiero w drugiej kolejności o spo
łeczno-gospodarczy stan krajów, którym doradzały i pomagały. I tak na przykład 
osławiony brytyjski fundusz Know-How czy amerykański ODC, zdziałały rów
nie wiele dobrego dla wsparcia transformacji, co dla brytyjskich i amerykańskich 
inwestorów, eksporterów i kupców, choć założenia były cokolwiek odmienne. 

Mamy więc obraz mieszany. Z jednej strony, u samego początku rewolu
cyjnych zmian w polityce gospodarczej łatwo było demokratycznie podejmo
wać radykalne kroki, nawet jeśli były one błędne i prowadziły do długotrwałej 
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depresji. Tworzące się społeczeństwa obywatelskie, choć spragnione demokra
cji, były zaskoczone tempem, w jakim zmieniały się warunki ich egzystencji. 
Ludzie byli gotowi zaakceptować niektóre drastyczne kroki naprawcze, ponie
waż wierzyli nowym elitom i ich doradcom, że są to posunięcia nieodzowne. 
W wyjątkowych warunkach politycznych bez trudu udawało się bowiem roz
powszechniać fałszywe przekonanie, że „nie ma innego wyjs'cia" i prowadzić 
politykę, która przynosiła skutki odwrotne od obiecywanych. 

Ale w tych młodych demokracjach było też możliwe prowadzenie dobrej 
polityki. „Możliwe" nie znaczy jednak, że łatwiejsze; w demokracji, inaczej 
niż w systemie autorytarnym, do proponowanych rozwiązań trzeba przekonać 
o wiele większą liczbę osób i podmiotów - urzędników rządowych, posłów, 
rozmaite mnożące się lobby, organizacje społeczne, a wreszcie media (jeśli są 
naprawdę niezależne) oraz organizacje międzynarodowe, na czele z grupą Bret
ton Woods i Światową Organizacją Handlu. 

Patrząc retrospektywnie widać, że aprobatę instytucji demokratycznych 
miały decyzje zarówno dobre, jak i złe, czyli znak jakości nie był nadawany 
polityce przez demokratyczne procedury. Sama demokracja, zwłaszcza we wcze
snej fazie zupełnie nie gwarantuje, że większość ma rację, jakkolwiek otwiera 
przynajmniej kanały artykulacji różnych punktów widzenia i stwarza szansę 
wyboru. W tym sensie, niezależnie od decyzji podejmowanych w toku demo
kratycznych procedur, ekonomista musi przyznać, że demokracja jest warto
ścią samą w sobie. 

Rozważając wielotorowe procesy i złożone zmiany, zachodzące w Środ
kowo-Wschodniej Europie i dawnym Związku Radzieckim, trudno jest odpo
wiedzieć precyzyjnie na pytanie o wpływ demokratyzacji na ogólną sytuację 
gospodarczą. Ta ostatnia odzwierciedla się bowiem w kilku zjawiskach, nie 
tylko we wzroście. Gdyby chodziło tylko o wzrost, nie byłoby zbyt mocnych 
podstaw dla pozytywnych wniosków, albowiem nadejście demokracji w więk
szości tych krajów wciąż jeszcze wiąże się raczej z ograniczeniami niż z roz
wojem, bardziej z recesją niż ze wzrostem, raczej z depresją niż z rozkwitem. 
Z drugiej strony zachodzą zmiany, które z czasem ułatwią rozwój ekonomicz
ny. Rynek dojrzewa, co stwarza lepsze perspektywy na przyszłość. Szerokie 
spojrzenie na naturę, zakres i tempo zachodzących zmian prowadzi do tezy, że 
podczas posocjalistycznej transformacji demokratyzacja i urynkowienie sta
nowią zwrotny mechanizm napędzający. 

Tezę o takim związku obu procesów wspiera dowód empiryczny. Badanie 
przeprowadzone przez Freedom House (Shor, 1997a i 1997b) dotyczyło pełne
go zakresu obu rodzajów zmian systemowych w 25 krajach. Zaawansowanie 
zmian politycznych oceniano na podstawie wolności wyborów, stopnia plurali
zmu politycznego, udziału obywateli w życiu publicznym, zakresu wolności 
związkowych, niezależności prasy (tj. strukturalno-systemowej zdolności do 
opierania się naciskom ze strony rządu i partii), poszanowania porządku kon
stytucyjnego i respektowania praw mniejszości oraz przejrzystości legislacyj-
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nej i administracyjnej. W zakresie zmian ekonomicznych kryteriami były za
kres prywatyzacji, stopień respektowania praw własności i niezależności ban
ku centralnego oraz swoboda wchodzenia na rynek. Ranking stworzono w skali 
od 1 do 7, gdzie 1 to najlepsza, a 7 - najgorsza nota. Wyniki zawarte w tabeli 25 
należy oczywiście traktować jako przybliżenie. 

Na podstawie szczegółowych szacunków ogólnego stanu gospodarki 
i wolności politycznych, można w przybliżeniu ocenić zaawansowanie demo
kratyzacji i urynkowienia. W tabeli 26 gospodarki krajów posocjalistycznych 
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zestawiono wedle stopnia zaawansowania transformacji i podzielono na trzy 
grupy: gospodarek już rynkowych (7 krajów), gospodarek jeszcze w okresie 
przejściowym (14 krajów) oraz gospodarek nadal etatystycznych (4 kraje). 

Tab. 26: Urynkowienie i demokratyzacja - ranking całościowy w 1997 r. 

Ranking całościowy stanowi średnią rankingu demokratycznego i gospodarczego; zasady 
punktacji - j ak w tab. 25. 

Źródło: Shor, 1997b oraz szacunki autora. 

W odróżnieniu od takich krajów, jak Chile czy Tajwan, w których w latach 
80. dokonało się wyłącznie szerokie dostosowanie strukturalne i liberalizacja 
gospodarcza, gospodarki posocjalistyczne przechodzą transformację zarówno 
w kierunku rynku, jak i demokracji. Z faktu, że demokracja bardziej sprzyja 
wzrostowi niż autokracja, nie wynika jednak wcale, iż automatycznie jest to 
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prawdziwe również w odniesieniu do demokratyzacji. Niedostrzeganie różnicy 
między demokracją a demokratyzacją często prowadzi do nieporozumień. O ile 
demokracja i rynek są kompatybilne, o tyle demokratyzacja i urynkowienie 
pozostają ze sobą w bardziej skomplikowanych relacjach. Generalnie im bar
dziej zaawansowany jest system rynkowy, tym łatwiej postępuje demokratyza
cja. Pierwszy element tej sekwencji stanowi podstawę demokratycznego pań
stwa i społeczeństwa obywatelskiego. Ale może też zajs'ć sytuacja odwrotna, 
w której demokracja wspiera wprowadzanie i dalszy rozwój gospodarki rynko
wej (Williamson, 1993). 

Faktem również jest, że początkowe stadium demokratyzacji transforma
cyjnej pełni funkcję specyficznego amortyzatora, chroniącego przed spadkiem 
koniunktury i depresją. Liberalizacja polityczna i gospodarcza oraz tworząca 
się wolność stają się dodatkową wartością, szczególnym dobrem, które do pew
nego stopnia rekompensuje pogorszenie standardu życia. Nawet daleko idące 
pogorszenie warunków życia może być tolerowane przez pewien okres, jeśli 
tylko w tym samym czasie coś innego zaspokaja potrzeby ludzi. Na początku 
transformacji są oni gotowi zaakceptować chwilowe pogorszenie warunków 
materialnych, jako jednorazowy „wkład" w przyszłą, lepszą jakość życia. 

Nie bez powodu już w czasach starożytnych prowadzono politykę „panem 
et circenses". Wygląda bowiem na to, że nawet w najcięższych warunkach 
demokracja podsuwa społeczeństwu wartości, których nie potrafi dostarczyć 
gospodarka, czyli tzw. czynnik dobrego samopoczucia. Ale nie jest to trwały 
substytut i na przykład w transformujących się gospodarkach przestał już wła
ściwie działać. W krajach takich, jak Ukraina i Rosja, jeśli nie nastąpi szybki 
wzrost, cierpliwość zmęczonych ludzi może wkrótce ulec wyczerpaniu, co 
z kolei może wywołać poważne niepokoje społeczne. Sytuacji nie dałoby się 
uspokoić, organizując „więcej igrzysk". Zaradzić mogłoby tylko „więcej chle
ba", co oznacza - więcej wzrostu. 

Kiedy gospodarka zaczyna zwyżkować, łatwiej jest doprowadzić do wy
tworzenia pozytywnego sprzężenia zwrotnego między demokratyzacją a uryn
kowieniem. Dzieje się tak w wielu krajach posocjalistycznych. Choć często pro
cesy decyzyjne trwają tam dłużej niż powinny, choć przedstawiane argumenty 
trzeba powtarzać wielokrotnie, a ich logika nie od razu jest rozumiana 
i akceptowana przez poszczególne lobbies, to w końcu można podejmować na
wet najtrudniejsze reformy. Ale gdy gospodarka zniżkuje, lecąc w dół w „śmier
telnym korkociągu" zmniejszających się dochodów realnych i słabnącej zdolno
ści do oszczędzania i inwestowania, to próby ratowania demokracji mogą oka
zać się beznadziejne. Co więcej, demokratyzacja może się okazać przeszkodą 
w postępie urynkowienia, a wtedy możliwe jest odrodzenie pokus autorytarnych. 

W niektórych zacofanych krajach utrzymanie systemu demokratycznego 
nie jest sprawą łatwą. Jeśli odpowiednio wysoki bezwzględny poziom dochodu 
narodowego na głowę mieszkańca jest zasadniczym warunkiem istnienia de
mokracji (Barro, 1996), to jeszcze ważniejszym czynnikiem wydaje się być 
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dochód względny. Zbyt duża nierówność, zwłaszcza w kraju biednym, jest bo
wiem dla środowisk demokratycznych nie do przyjęcia. Demokracja ma się 
dobrze - powiedzmy - w Kanadzie. Ale w Gwatemali? Sprawdza się świetnie 
w Australii. Ale nie w Papui Nowej Gwinei. Już teraz funkcjonuje sprawniej 
w Czechach niż w Macedonii, a na Litwie lepiej niż w Gruzji. 

Kilka gospodarek w Azji Środkowej (Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Kir
gistan, Mongolia, Tadżykistan), w Azji Południowo-Wschodniej (Wietnam, 
Laos, Kambodża) oraz w Południowo-Wschodniej Europie (Albania, Macedo
nia) przechodzących głębokie reformy lub transformację i należących do grupy 
krajów o niskim dochodzie, w budowie demokracji zdecydowanie odstaje od 
innych krajów. Prawdę mówiąc, w Azji instytucje demokratyczne wydają się 
być bardziej rozwinięte jedynie w Kirgistanie i Mongolii, choć badania Ran
dom House zaliczyły do grupy transformującej się wszystkie te kraje z wyjąt
kiem Tadżykistanu. Z tego zestawienia wynika również, że im bardziej rozwi
nięta i bogata gospodarka, tym bardziej zaawansowany proces demokratyzacji. 

Z tego punktu widzenia trzeba podkreślić, że mimo wszystkich posocjali
stycznych przypadłości i ogromnych kosztów transformacji, w żadnym trans
formującym się kraju demokracja nie została obalona, lecz trwa, podobnie jak 
proces urynkowienia, który w żadnym z państw nie został przerwany, choć 
dochodziło do opóźnień we wprowadzaniu zasadniczych reform instytucjonal
nych, koniecznych dla udoskonalenia nowo powstających demokracji posocja
listycznych. Samo w sobie jest to już znaczącym osiągnięciem. 

9.3. Antykomunizm bez komunistów 

Polityczno-instytucjonalna stabilność sprzyja wzrostowi. W dłuższym okre
sie takie zjawiska, jak: stabilność społeczno-polityczna, sprawność funkcjonu
jących instytucji, dojrzałość demokracji i czynniki społeczno-ekonomiczne są 
ze sobą powiązane. W gospodarkach przechodzących transformację te zmienne 
mają specjalne znaczenie, ponieważ ich wspólną cechą jest to, że stabilność 
polityczna nie jest aż tak mocna, jak w demokracjach tradycyjnych. Rządy są 
wrażliwe na częste przetasowania i zmiany, skutkiem czego zmienia się zarów
no polityka, jak czynniki instytucjonalne. Rzadko zdarza się pełna kadencja bez 
zmian i przebudowy gabinetów, a czasami nawet przyspieszonych wyborów. 

Sytuacja taka miała miejsce nawet w uchodzących za wzór stabilności po
litycznej Czechach w 1998 r. W Polsce przez dziewięć lat od wyborów w 1989 r. 
tylko jeden parlament zdołał przetrwać pełne cztery lata (1993-97), przy czym 
powołano w trakcie jego kadencji trzy rządy, wywodzące się z tej samej koali
cji. W marcu 1998 r. prezydent Jelcyn zdymisjonował cały rząd, głównie po to, 
by udowodnić, że wbrew plotkom to właśnie on ma władzę w ręku, co po kilku 
miesiącach okazało się nie takie pewne. Tego rodzaju zachowanie byłoby nie-
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zrozumiałe i uznane za mało normalne w kraju, gdzie rządzi czterdziesty drugi 
prezydent, ale nie powinno dziwić tam, gdzie rządzi prezydent wybrany w wol
nych wyborach po raz pierwszy i gdzie w ogóle do wolnych wyborów powszech
nych doszło po raz pierwszy w kilkusetletniej historii. 

Na całym posocjalistycznym świecie kładą się cieniem silne i pokrętne, 
destabilizujące animozje między lewicą i prawicą104. Ponieważ wszystkie wyda
rzenia związane z transformacją mają zdecydowanie międzynarodowy charak
ter, niewiele dałoby się zrobić bez udziału zagranicznych, głównie zachodnich 
partnerów. Tego rodzaju zaangażowanie bez wątpienia bardzo pomaga w proce
sie transformacji. Jednak rządy tych krajów nie mają oczywiście ochoty wspie
rać posocjalistycznych rządów z lewicowymi koneksjami. Dotyczy to również 
lewicowych rządów krajów zachodnich, które - zwłaszcza na początku trans
formacji - postrzegały tzw. postkomunistów i ich partie jako coś, co nie jest 
w stanie sprostać wyzwaniom demokracji i wolnego rynku. Uważano, że „post
komuniści" są wrogo nastawieni do inwestycji zagranicznych i udziału zagra
nicznych oferentów w przetargach prywatyzacyjnych. Dopiero czteroletnie pol
skie rządy lewicowo-ludowe oraz węgierskie lewicowo-liberalne pokazały, że 
opinie te nie muszą być prawdziwe oraz że przeciwników „obcych wpływów" 
należy szukać w zupełnie innych kręgach. 

Po kilku latach transformacji widmo „postkomunizmu" przestało więc krą
żyć po Europie. Ale w krajach transformacji krąży ono w najlepsze, jako mit, 
którym prawica, walcząc o miejsca dla siebie w nowym establishmencie stra
szy społeczeństwa i niedoświadczone, nowe elity. Inna sprawa, że w krajach, 
gdzie liberalizacja i zmiany instytucjonalne postępują wolno, stare nawyki tak
że umierają powoli. Ale i tam groźba „postkomunizmu" nie jest wcale wielka; 
bardziej realny jest nawrót etatyzmu i narodowo-lewicowego populizmu, który 
już kiedyś pokazał w Europie swoje pazury. To niebezpieczeństwo nie jest jed
nak funkcją politycznych sympatii, a przynajmniej jeśli tego typu uczucia wy
stępują, to nie mają istotnego znaczenia i (na razie?) są pozbawione gruntu. 
Jego źródłem jest raczej odziedziczona struktura gospodarki wraz z jej demo-
graficzno-społecznymi konsekwencjami. 

Dlatego w walce z „postkomunistyczną" zjawą krajom słabo zaawanso
wanym w transformacji bardziej potrzebna jest dobrze skoordynowana zagra
niczna pomoc techniczna i finansowa, niż obwinianie rządów o komunistyczne 
resentymenty. Dotyczy to głównie kilku byłych republik radzieckich, które nie 
mają dużego doświadczenia w przeprowadzaniu rynkowo zorientowanych 
reform w warunkach gospodarki socjalistycznej ani też żadnej, ograniczonej 
nawet, tradycji politycznej liberalizacji. 

Na zagrożenia te najbardziej wydają się być narażone Białoruś i Turkme
nistan. Świadomość tego, jak mocne jest tam dziedzictwo przeszłości, nie po-

104 Charakter tych animozji sprawia, że włas'ciwie oba okres'lenia należałoby brać w cu
dzysłów, gdyż posocjalistyczne rozumienie prawicowos'ci i lewicowos'ci całkowicie rozmija 
się z rozumieniem zarówno klasycznym, jak i współczesnym, zachodnioeuropejskim. 
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winna jednak przesłonić wyników polityki prowadzonej obecnie. Znaczy to, że 
jeśli nawet dziedzictwo jest podobne, to zagrożenia nie muszą takie same. Na 
przykład Kazachstan jest na takie zagrożenia mniej narażony niż sąsiedni Uz
bekistan; Kirgistan zaś odszedł od tego dziedzictwa dalej niż Tadżykistan, któ
ry wciąż pozostaje pod znacznym jego wpływem. Różnice polegają przede 
wszystkim na wyborze strategii i polityki, które biorą pod uwagę rozmaite, spe
cyficzne okoliczności. Rozumowanie stojące za tymi odmiennymi wyborami 
nie musi być powszechnie przyjmowane, jednak powinno się rozumieć argu
menty stron i specyfikę okoliczności. 

Jeśli idzie o trwałość etatyzmu i centralizacji, to w Turkmenistanie i Uzbe
kistanie znaczącą rolę odgrywają bez wątpienia czynniki kulturowe, tj. trady
cyjne poszanowanie pozycji mężczyzny w rodzinie, starszych w społeczności 
i przywódcy w całym państwie. W obydwu tych krajach, w odróżnieniu od in
nych byłych republik ZSRR, istnieje sztywna struktura gospodarki, oparta na 
monokulturze ropy i gazu oraz bawełny i złota. Ten, kto zarządza zasobami, 
zarządza gospodarką, skutkiem czego pokusa centralizacji i odgórnych naka
zów rządowych jest tam silniejsza niż gdzie indziej. 

Na Białorusi trzy specyficzne czynniki strukturalne wpłynęły negatywnie 
na tempo transformacji: wielka zależność od niewydolnego już przemysłu obron
nego, większa niż gdziekolwiek indziej liczba niekonkurencyjnych zakładów 
przemysłu ciężkiego oraz niezwykle wysoki stosunek emerytów do pracujących 
(w latach 1990-96 relacja zwiększyła się z 46,1 do 71%, osiągając zdecydowa
nie najwyższy pułap w państwach poradzieckich i trzeci na całym obszarze trans
formacji - po Węgrzech i Bułgarii). Oczywiście, powie ktoś, tak wielkie struk
turalne obciążenie powinno być dodatkowym czynnikiem sprzyjającym rady
kalnym zmianom, szybszej, a nie wolniejszej denacjonalizacji i likwidacji 
etatyzmu w zarządzaniu. Zawsze jednak może się znaleźć ktoś, kto będzie argu
mentować dokładnie odwrotnie i ta właśnie opcja sprawuje obecnie władzę na 
Białorusi. Nie dziw zatem, że spotyka się to tyleż z krytyką zagranicy (w tym 
innych krajów posocjalistycznych), co przynajmniej z neutralnością części bia
łoruskiego (zwłaszcza emeryckiego) elektoratu. 

Zarówno w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, jak i na Zachodzie, 
z powodów ideologicznych i politycznych bardzo wyolbrzymiane jest ryzyko 
zmiany opcji politycznej w oparciu o demokratyczny mandat. Jeśli jednak 
w ogóle istnieje prawdopodobieństwo odrodzenia się etatyzmu i populizmu neo-
socjalistycznego, to bardziej sprzyja mu zbyt daleko posunięty liberalizm, wy
mieszany z demagogiczno-narodowym populizmem i okraszony ciągotami do 
rządów silnej ręki w celu „uporządkowania demokracji", aniżeli społeczna 
nostalgia za „starymi, dobrymi czasami". 

Uprawianie antykomunizmu bez komunistów, czy antypostkomunizmu bez 
postkomunistów, to w rzeczy samej osobliwa gra polityczna, jeszcze bardziej 
niedorzeczna niż antykapitalistyczna krucjata z lat 1945-49 i równie groźna 
w skutkach, jak tamta. W ramach obecnej walki twierdzi się, że proreformator-
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ska i wolna od uprzedzeń część elity poprzedniego systemu nie jest w stanie 
pracować na rzecz systemu nowego. Tymczasem raport Moody'ego na temat sta
nu polskiej gospodarki w przededniu wyborów we wrześniu 1997 r. stwierdzał: 

Dominacja tej partii [czyli tzw. postkomunistów - dop. G. K.] we wła
dzach ustawodawczych i wykonawczych nie wpłynęła w żaden sposób na spo-
wołnienie reform (...) Wyborczy alians, zwany SLD, szybko przekształcił się kon
serwatywną partię socjaldemokratyczną, podobną do niemieckiej SPD z czasów 
Helmuta Schmidta (...) Podkreśla ona potrzebę dalszego rozwijania gospodarki 
rynkowej, przy możliwie sprawiedliwym rozłożeniu kosztów transformacji. Jed
nocześnie popiera restrykcyjną politykę fiskalną i monetarną (Moody, 1997). 
Nie była to odosobniona ocena czterech lat rządów lewicowej koalicji. 

Kiedy we wrześniu 1993 r. tzw. postkomuniści (z ludowcami jako mniej
szościowym koalicjantem) przejęli władzę w Polsce, stanęli przed problemem: 
jak poradzić sobie z kryzysem. Rosło bezrobocie, roczna inflacja wynosiła ok. 
38%, nie istniał nawet projekt reformy systemu ubezpieczeń społecznych, przy
pływ kapitału zagranicznego wynosił mniej niż 1,8 mld dolarów, nie rozwiąza
ny był problem części kolosalnego zadłużenia zewnętrznego wskutek czego 
dług wciąż narastał (por. tab. 1) i psuł zewnętrzną pozycję finansową kraju, 
waluta nie była wymienialna nawet w bieżących transakcjach, co zamykało do
stęp do międzynarodowych rynków kapitałowych. 

W dniu, kiedy od władzy koalicja ta odchodziła po 4 latach rządów wedle 
części zagranicznych obserwatorów głównym problemem było: jak radzić so
bie z ... sukcesem. Podczas gdy inne nowo powstające rynki światowe borykają 
się z kryzysem, Polska ma zupełnie inny problem: musi radzie sobie z własnym 
sukcesem. (...) Obecnie kraj ten zmierza do przekształcenia wzorcowego oży
wienia gospodarczego w nowoczesną gospodarkę. (Michaels, 1998)105. 

Bezrobocie było o 1/3 mniejsze (zamiast 3 - 2 mln ludzi), a inflacja o 2/3 
mniejsza (zamiast 35% - 13% pod koniec 1997 r.). Zaległości płatnicze zostały 
uregulowane, waluta stała się wymienialna, podpisano umowę z Klubem Lon
dyńskim, uzyskano wysokie oceny od agencji ratingowych (S&P, Moody's 
i IBCA), przeprowadzono udaną emisję obligacji, a bezpośrednie inwestycje 
zagraniczne wzrosły prawie czterokrotnie - do poziomu 6,6 mld dolarów (w ce
nach 1997 r.). Nie powinno więc nikogo dziwić, że Polska została członkiem 
OECD, a polski złoty stał się walutą najmocniejszą ze wszystkich posocjali
stycznych. 

W nieustabilizowanych, a więc niełatwych do przewidzenia okoliczno
ściach politycznej i gospodarczej transformacji prawdopodobieństwo zmiany 
rządu ma duży wpływ na perspektywę wzrostu, nawet jeśli ostatecznie rząd się 
utrzyma. Samo przypuszczenie, że może pojawić się nowy rząd, wywołuje po-

Tak oto potwierdziła się stara prawda, że w polityce zdominowanej przez walkę dobre 
wies'ci zawsze są dla kogoś złe. Sukces rządów lewicy oznaczał, że nie sprawdziły się słowa 
byłego wicepremiera, który w 1993 r. w „The Wall Street Journal" ostrzegał, że wraz z lewicą 
nadchodzi ruina gospodarki. 
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dejrzenie, że zmieni się także polityka gospodarcza, finansowa i społeczna. 
Prowadzi to do niestabilności planów i wywołuje dodatkowe tmdnos'ci w po
prawnym prognozowaniu na przyszłość. W efekcie tego rodzaju plotek i speku
lacji napływ inwestycji maleje, a czasem następuje nawet odpływ kapitału, po
garsza się skuteczność alokacji zasobów, a zdolności wytwórcze nie są w pełni 
wykorzystane. Dzieje się tak nawet, jeśli podstawy finansowe są solidne, a re
formy strukturalne postępują naprzód. W tym przypadku słowa mogą mieć moc 
czynów, zwłaszcza jeśli są uparcie powtarzane przez media. 

Jakość elit politycznych na początku transformacji, jakość mierzona kom
petencjami zawodowymi i moralnymi jest bardzo ważnym czynnikiem strategii 
przemian. Przez następne lata kolejne elity władzy będą jedynie kontynuować 
dokonania swoich poprzedniczek. Problem ewolucji klasy politycznej należy 
więc potraktować w strategii transformacji ze szczególną troska, ze względu na 
ryzyko zaistnienia próżni. Współpraca wydaje się czymś oczywistym i koniecz
nym, walka elit - czymś szkodliwym dla gospodarki, jako czynnik niestabilno
ści. Im szersze jest zagraniczne wsparcie dla reform i pomoc finansowa na ich 
wprowadzenie, tym większa determinacja nowych elit politycznych do stwo
rzenia systemu rynkowego i demokracji. I odwrotnie. To kolejne sprzężenia 
zwrotne, powstające na drodze urynkowienia i demokratyzacji. I mimo, że owe 
elity mają charakter narodowy, implikacje ich wzlotów i upadków mogą mieć 
wymiar również międzynarodowy. 

Problem dotyczy więc w takim samym stopniu „postkomunistów" co „an-
typostkomunistów". Ci pierwsi muszą wciąż uczyć się i nabywać doświadczeń 
w zakresie funkcjonowania gospodarki rynkowej i społeczeństwa obywatelskie
go; drudzy - pogodzić się z myślą, że lewica ma równe prawo do kierowania 
państwem i potrafi to robić zgodnie nie tylko z racją stanu, ale i nie mniej waż
ną racją rozumu, wspartego słuchem społecznym. Oczywiście, oczekiwanie 
takiego uznania dziś byłoby naiwnością. Nie jest bowiem łatwo pozbyć się 
w dyskusjach politycznych - także na tematy gospodarcze - dogmatyzmu i hi
pokryzji. 





10.1. Odchodzenie od etatyzmu 

W minionych osiemdziesięciu latach w krajach uprzemysłowionych nastę
pował systematyczny wzrost udziału wydatków publicznych. W 1913 r. wynosił 
on zaledwie 12%, w siedem lat później, po I Wojnie Światowej podniósł się do 
18%, by w 1960 r. wynieść 28%, zaś w 1990 r. - aż 45%. Istnieje co najmniej 
kilka przyczyn tego długiego procesu, który nie zaistniałby, gdyby nie silna, dłu
gotrwała presja polityczna i racjonalne podstawy gospodarcze. Czynniki te były 
dodatkowo wspierane przez rozważania intelektualne, które brały pod uwagę ewo
lucję wartości moralnych, szczególnie zaś rosnące przekonanie, iż rozwój musi 
w miarę równo służyć całym społeczeństwom, a nie tylko wybranym grupom. 

Sam rynek nie jest w stanie tego zagwarantować. Dlatego wzrost wydat
ków publicznych w ciągu minionych dziesięcioleci wiąże się nie tylko z rosną
cymi nakładami na obronność, infrastrukturę i administrację, ale przede wszyst
kim jest następstwem powszechnego przekonania, iż państwo powinno angażo
wać się w świadczenie obywatelom usług w zakresie edukacji, ochrony zdrowia 
i ubezpieczeń społecznych. Tak wyłonił się nowy model państwa - państwa 
rozbudowanego. 

Tylko na wyższym poziomie rozwoju, kiedy zasoby prywatne są już 
w stanie zaspokoić potrzeby związane z edukacją, opieką zdrowotną i syste
mem emerytalnym, a jednocześnie istnieją instytucje mogące pokierować owy
mi zasobami bez bezpośredniego udziału państwa - zaczynają pojawiać się na
ciski, by ograniczyć wzrost wydatków publicznych. Wyraźną ostatnio w kra
jach uprzemysłowionych tendencję do ograniczania wpływów państwa wyjaśnić 
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można tym, iż pojawiła się pozytywna alternatywa dla jego zbyt już daleko 
posuniętej ekspansji. Tę tendencję warto wzmacniać, gdyż wpłynie ona pozy
tywnie na rozwój konkurencyjności, tworzenie kapitału i potencjał wzrostu. 

Widoczne w ciągu ostatnich lat symptomy przeżywania się modelu pań
stwa rozbudowanego odnoszą się do świata wysoko rozwiniętego, ale nie od
noszą się do krajów słabiej rozwiniętych i przechodzących transformację. 
Zwłaszcza próby przeszczepienia takiego rozumowania na bardzo specyficzny 
grunt rzeczywistości posocjalistycznej wydają się chybione. Po pierwsze, 
gospodarka tych krajów jest o wiele słabiej rozwinięta. Po drugie, tamtejsze 
społeczeństwa są o wiele mniej zasobne. Po trzecie, brakuje tam instytucji mo
gących zapewnić poziom usług, jaki dotychczas zapewniało państwo. Po czwarte 
wreszcie, kultura rynku nie jest w tych krajach zakorzeniona. 

Zmiany w postrzeganiu roli państwa widać na przykładzie różnic między 
zacofaną Afryką i nowo uprzemysłowioną Azją Południowo-Wschodnią. 
W połowie lat 60. poziom rozwoju w obu regionach był podobny, trzydzieści lat 
później - zdecydowanie wyższy jest w Azji. W Afryce państwa od początku 
mało ingerują w słabo rozwinięte gospodarki, w Azji odwrotnie, odpowiedni 
udział państwa i rządowa polityka wsparcia sil rynkowych zapewniają trwały 
wzrost. Kryzys azjatycki lat 1997-98 i jego przerzuty, niemożliwe do opanowa
nia przez samodziałające siły rynkowe, dostarczają dziś (paradoksalnie) kolej
nego argumentu na rzecz twierdzenia, iż nawet pod koniec wieku wciąż jeszcze 
zdarza się zapotrzebowanie na duże i skuteczne zaangażowanie państwa. 

W dobie globalizacji, przemian systemowych i reform ustroju socjalistycz
nego należy ponownie określić aktywną rolę państwa. Nie wystarczy powiedzieć, 
że nie trzeba z niej rezygnować. Niezbędny jest nowy typ partnerskiej współpra
cy między państwem a sektorem prywatnym. Nowa rzeczywistość wymaga ra
dykalnych zmian prawnych - prawo należy zweryfikować, nie zaś znosić (Sti-
glitz, 1997). Rząd odpowiada za prowadzenie właściwej polityki konkurencji, 
która pozwoli przełamać hegemonię monopolistów. I tak dalej. W krajach 
posocjalistycznych tego rodzaju sytuacje obserwujemy częściej niż gdzie indziej. 

W okresie przemian systemowych państwo zmienia nie tylko zakres swych 
kompetencji, ale również instrumenty, jakich używa w celu realizowania swych 
koncepcji wprowadzenia wybranych strategii. Państwo nie pozostawia rynkowi 
całkowitej swobody działania, bowiem rynek nie jest w stanie zastąpić wszyst
kich funkcji państwa. Sam rynek nie może zapewnić ogólnej poprawy standardu 
Życia bez aktywnego zaangażowania państwa, które tworzy odpowiednie warun
ki, wrażliwie reaguje na wszelkie przemiany i - wspólnie z rynkiem - zapewnia 
mieszkańcom ochronę zdrowia, kształcenie, infrastrukturę i opiekę socjalną (sam 
rynek nie mógłby zagwarantować tych usług). Sposób definiowania roli państwa 
i zapewniania usług to, być może, najistotniejszy czynnik określający poziom ży
cia danego społeczeństwa w długofalowej perspektywie (Stern i Stiglitz, 1997). 

Powyższe twierdzenie zostało wysunięte przez czołowych ekonomistów 
EBOR oraz BŚ - instytucji, których wsparcie finansowe i techniczne w znacz-
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nym stopniu przyczyniło się do przejścia od kryzysu do ożywienia gospodar
czego oraz utrzymującego się, trwałego wzrostu. Takie podejście może się upo
wszechnić i pozytywnie wpłynąć na myślenie i działanie w wielu innych, istot
nych sferach życia. Skoro tak twierdzą czołowi ekonomiści, istnieje szansa, że 
z czasem dołączą do nich również inni. 

Świat jest bardzo zróżnicowany, dlatego potrzeba formułowania uogól
niających wniosków i ogólnych wskazań politycznych, które miałyby sprostać 
wszelkim wyzwaniom związanym z zachodzącymi przemianami, wydaje się 
dość zaskakująca. Wszak to, co może funkcjonować w jednych warunkach, nie 
zawsze sprawdza się w innych. Dlatego próby stosowania rozwiązań uniwer
salnych często okazują się błędne. Dotyczy to także roli państwa w uzdrawia
niu gospodarki dotkniętej kryzysem. 

Przy krótkotrwałej recesji, typowej dla tradycyjnego cyklu gospodarki 
rynkowej, państwo powinno „trzymać się z boku" i dać wolną rękę silom 
rynkowym. Jednak w warunkach długotrwałej stagnacji, wynikającej z głębo
kiego kryzysu strukturalnego stworzenie nowego systemu gospodarczego, 
obejmującego realną gospodarkę i instytucjonalną obudowę rynku, wymaga 
architekta. Rolę tę musi odegrać nowe państwo, zdolne uzdrowić osłabioną 
gospodarkę. 

W tym kontekście jest więcej niż oczywiste, że przejście od państwowego 
socjalizmu do gospodarki rynkowej oraz od stabilizacji do wzrostu nie byłoby 
możliwe bez odpowiedniego zaangażowania państwa. Nawet najzagorzalsi 
zwolennicy neoliberalizmu, kiedy już znajdą się w rządzie - a w Europie Środ
kowo-Wschodniej zdarza się to często - stosują daleko idący interwencjonizm106. 
Ideologia leseferyzmu pozostaje więc nadal tam, gdzie jej miejsce: w świecie 
słów, idei i złudzeń, a w świecie realnej polityki nie ma dużego zastosowania. 
Dlatego słowom o cudownym działaniu „niewidzialnej ręki rynku" towarzyszą 
nieodmiennie działania jakże widzialnej ręki rządu, interweniującej w kwe
stiach finansowych, gospodarczych i socjalnych. Nawet autorzy najgoręcej 
orędujący za gospodarką rynkową przyznają, że przez wiele, wiele lat inter
wencjonizm odgrywał pozytywną rolę w rozwoju klasycznego kapitalizmu. 
I tak Yergin i Stanisław (1998), pisząc o polityce etatystycznej stosowanej po 
II Wojnie Światowej, pytają: 

Czy ktoś zaprzeczy, że ten eksperyment był udany? Od zakończenia II Wojny 
Światowej aż do kryzysu naftowego łat 70. świat uprzemysłowiony cieszył się 3 de
kadami prosperity i rosnącego dochodu narodowego, budzącymi aspiracje i marze
nia. Było to naprawdę wielkie osiągnięcie (...) Pod koniec trudnych lat 70. wyczer-

1 Niektórzy obserwatorzy uważają nawet, że zadeklarowani neoliberałowie polscy i wę
gierscy, nauczeni dos'wiadczeniem lat 90. jak naprawdę funkcjonuje gospodarka, chętniej 
stosują interwencję w rynek niż robił to rząd lewicowy, ponieważ ten ostatni chciał z kolei 
udowodnić, że nie jest tak bardzo „postkomunistyczny". Abstrahując od nikłego stopnia praw
dziwości tej opinii można powiedzieć, że o ile dystans między wypowiedziami obu stron przy
pomina przepas'ć, to dystans między ich poczynaniami jest jak zwężający się kanion. 
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pała się nie tyle formuła zarządzania, ile raczej możliwości całej struktury gospo
darczej. Dało to asumpt do zweryfikowania roli państwa w gospodarce rynkowej. 

Jeśli więc kwestia była tak prosta i sprowadzała się do wyczerpania możli
wości, to dlaczego prawie cały kapitalistyczny s'wiat w tym samym czasie od
wrócił się od etatyzmu, mimo że poszczególne kraje znajdowały się na różnych 
etapach rozwoju?107 Zważywszy, że nastąpiło to z początkiem ery globalizacji, 
daleko wykraczającej poza sprawy gospodarcze, odpowiedź wydaje się oczywi
sta: orientowano się na lidera. 

Od zakończenia zimnej wojny niekwestionowanym liderem światowym 
pozostają Stany Zjednoczone, ale są też liderzy lokalni, zorientowani na kraje 
przodujące. Reforma systemu ubezpieczeń społecznych w Chile przyjęła się 
w całej Ameryce Południowej. Europa Środkowo-Wschodnia powiela polską 
ścieżkę transformacji. Uganda próbuje wskazać drogę do szybkiego wzrostu 
całej Afryce Środkowej. Singapur podjął wiele działań propagujących swą po
litykę przemysłową w Azji Południowo-Wschodniej. Znaczy to, że jeśli nawet 
kraje przodujące gospodarczo nie wywierają bezpośredniego wpływu na go
spodarki znajdujące się w procesie dostosowania strukturalnego, to wywierają 
przynajmniej wpływ pośredni. Najlepszym sposobem wprowadzenia otwartej 
gospodarki rynkowej w Paragwaju jest wzorowanie się na Chile, w Birmie - na 
Tajlandii, a na Ukrainie - na Polsce. Rozumieją to wszyscy światowi liderzy, 
nie wyłączając uczestników konsensusu waszyngtońskiego. 

Rozważając powyższe kwestie, należy - oprócz wymiaru globalnego -
wziąć również pod uwagę perspektywę historyczną. Przypomnijmy, że Stany 
Zjednoczone uznały prawa człowieka i mniejszości narodowych stosunkowo 
późno; jeszcze w latach 50. i 60. w USA istniała segregacja rasowa - szkoły 
i instytucje państwowe dostępne wyłącznie dla białych. Tamte lata nie były 
zatem najwłaściwszym okresem do moralizowania na temat praw obywatel
skich mieszkańców Tybetu pod panowaniem chińskim czy traktowania mniej
szości węgierskiej na Słowacji. 

Poruszając zupełnie inną kwestię, Joseph E. Stiglitz (1998b) pisze: Trud
no nie zauważyć rażącej niekonsekwencji w stanowisku zachodnich potęg pod
czas wczesnych wojen narkotykowych, kiedy to próbując utrzymać Chiny otwarte 
na przepływ narkotyków, starały się jednocześnie zahamować ich napływ do 
swych krajów. Jedynie perspektywa czasu i nieświadomość tych faktów z prze
szłości łagodzi to, co w innych okolicznościach uznano by za hipokryzję nie
możliwą do zaakceptowania. 

Kiedy po wielu latach amerykańskich nacisków na liberalizację handlu 
większość nowo powstających rynków Ameryki Łacińskiej zaakceptowała 
w końcu tę koncepcję i przystąpiła do jej realizowania, amerykański Senat od
rzucił prezydencką propozycję stworzenia szybkiej ścieżki dochodzenia do li-

107 To samo dotyczy byłych gospodarek socjalistycznych. W wielorepublikowym Związ
ku Radzieckim czy Jugosławii znajdowały się kraje z PKB p/c poniżej 1 tys. dolarów, ale 
i takie, których PKB wynosił 10 razy więcej (Tadżykistan i Słowenia). 
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beralizacji, skutkiem czego handel wcale nie stał się tak wolny, jak chcieli tego 
zwolennicy rynku. Po raz kolejny okazało się, że co innego słowa i najbardziej 
szczytne idee, a co innego interesy i działania. W realnej polityce, także między
narodowej, często zdarza się, że silniejszy partner oczekuje od słabszego postę
powania według zasady: rób, co ci mówię, a nie to, co sam robię. 

Kiedy i jak mają wychodzić z etatyzmu kraje transformacji i słabo rozwi
nięte gospodarki rynkowe? Jedni utrzymują, że czas ten właśnie nadszedł, sko
ro zdecydowali się na to główni liderzy światowej gospodarki. Inni wskazują, 
że zanik kontroli państwa w wielu krajach o wysoko rozwiniętych gospodar
kach rynkowych bynajmniej nie jest tak oczywisty, a w Japonii można mówić 
o zjawisku odwrotnym - w czasie głębokiego kryzysu strukturalnego nawet 
najbardziej ekstremistyczni neoliberalowie zwrócili się o pomoc do rządu.Wy
daje się, że istnieją trzy kryteria, których spełnienie jest niezbędne do znaczą
cego (choć oczywiście nigdy całkowitego) wycofania się państwa z kierowania 
gospodarką. 

Po pierwsze, musi istnieć niezawodny mechanizm regulacyjny, niezależ
ny od zewnętrznych wstrząsów. Po drugie, musi mieć miejsce zrównoważony 
i trwały wzrost. Po trzecie, musi istnieć samoczynnie działający mechanizm 
kryzysowy, regulujący zaburzenia i utrzymujący gospodarkę na ścieżce rozwo
ju. Mechanizm taki nie funkcjonuje jednak nawet w krajach najbardziej rozwi
niętych przemysłowo, nie wyłączając Niemiec i USA, tym bardziej więc nie ma 
go w krajach transformacji lub głębokich reform socjalistycznych. 

Państwo może zacząć wycofywać się z kontrolowania gospodarki w mo
mencie, gdy na horyzoncie pojawi się mechanizm rynkowy z odpowiednim 
układem instytucjonalnym, postępowaniem i kulturą. Tak się to odbywało nie
gdyś w krajach, które dziś są najbardziej rozwinięte i tak musi odbywać się 
obecnie w grupie krajów pozostających w tyle pod względem rozwoju i do
świadczenia rynkowego, a zwłaszcza w krajach budujących rynek od podstaw. 
Dopóki te warunki nie zaistnieją, kierowanie polityką transformacji i strategią 
rozwoju jest domeną działalności państwa. Ono musi najpierw zainicjować 
porecesyjne ożywienie, następnie - wyprowadzić gospodarkę na ścieżkę trwa
łego i zrównoważonego wzrostu, a potem stale monitorować oraz - gdy zajdzie 
potrzeba - szybko interweniować, ponieważ gospodarki w okresie transforma
cji są szczególnie podatne na zmiany koniunktury. Utrwalenie wysokiego tem
pa wzrostu wymaga zgoła większej uwagi politycznej niż początkowe wysiłki 
skoncentrowane głównie na osiągnięciu liberalizacji i stabilizacji. 

Udana transformacja wymaga więc bardzo aktywnego udziału państwa 
pozwalającego bądź unikać kryzysów bądź łagodzić ich przebieg i ograniczać 
negatywne następstwa. Zdarza się oczywiście, że interwencja państwa w funk
cjonowanie rynku powiększa istniejące zaburzenia i zamiast łagodzić kryzys -
powiększa go, ale wszystko można przecież robić dobrze lub źle. Źle dokony
wane interwencje nie są więc argumentem przeciwko interwencjonizmowi, 
a co najwyżej przeciwko interweniującym. Aczkolwiek dyskusje na ten temat 
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nie wygasły, doświadczenie pokazuje, że we współczesnej zliberalizowanej go
spodarce państwo i rynek bardziej uzupełniają się niż zastępują (Rodrik, 1996; 
World Bank, 1997b; „The Economist", 1997d). Dotyczy to zwłaszcza gospoda
rek posocjalistycznych, w których samodziałające mechanizmy nie są jeszcze 
rozwinięte w stopniu pozwalającym na budowę i wzmacnianie takiego ładu in
stytucjonalnego, od którego rynek (jeśli ma funkcjonować efektywnie i przy
czyniać się do zwiększania dobrobytu) jest w znacznej mierze uzależniony. 

10.2. Misja krajów transformacji 

Niedoskonałości rynku - podobnie jak błędy rządów - powodują napięcia 
i prowadzą do kryzysów. Lekarstwem na niedoskonałości rynku nie jest 
ekspansja regulacyjna i etatystyczna rządu, a lekarstwem na błędy rządu -
nieograniczona liberalizacja. Optimum to lepsza koordynacja i współgranie 
czynników rynkowych i politycznych. 

Dobrym przykładem obustronnych błędów fatalnie zakończonych jest 
historia Wielkiego Kryzysu (1929-33), który spowodowały zarówno błędy rynku 
jak i państwa. Podobnie rzecz się ma obecnie z Wielką Transformacyjną Depre
sją (1990-97) w krajach posocjalistycznych. Ani państwo nie sprostało tu wy
zwaniom, ani rynek nie był w stanie posprzątać posocjalistycznego bałaganu. 
Wyłania się z tego konkluzja, że po transformacyjnym załamaniu ani samo pań
stwo, ani sam rynek nie są w stanie dźwignąć gospodarki z upadku. Dlatego 
niezbędne jest ciągłe poszukiwanie najlepszych w danym okresie przekszta
łceń proporcji między zakresem oddziaływania tych dwóch czynników. 

Generalnie, państwo powinno oddziaływać na gospodarkę poprzez rynek, 
kontrolując go i zarazem równoważąc posunięciami regulacyjnymi. Jest to trudne 
zważywszy, że głównym teatrem zdarzeń są kraje, gdzie w punkcie „0" rynku 
nie było w ogóle, a państwa - mówiąc eufemistycznie - w nadmiarze. Nowe 
państwo musi więc nie tylko stworzyć instytucje rynku, ale także głęboko prze-
formulować swoją rolę, koncentrując się na strategii, a rezygnując z drobiazgo
wych ingerencji. W początkowym stadium transformacji istnieje niebezpieczeń
stwo zbyt daleko posuniętego interwencjonizmu. Na uciążliwości tego okresu 
nakłada się bowiem dziedzictwo instrumentów starej polityki oraz słabość in
stytucji mających wspierać politykę nową. 

Gospodarki transformacji oraz reformujące się gospodarki socjalistyczne 
udowadniają, że najlepszym antidotum nie jest jednak odsyłanie państwa na 
emeryturę, co proponują liberałowie. Przeciwnie, fundamentem konsensusu 
powaszyngtońskiego (por. rozdz. 5.4.) staje się odejście od neoliberalnych 
obsesji; praktycznie cały świat poszukuje dziś nowej roli dla państwa w kom
plikujących się powiązaniach globalnych. Dotyczy to szczególnie krajów 
posocjalistycznych. Jakkolwiek uruchomienie spontanicznych sił rynkowych 
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stanowi główny mechanizm napędowy procesu transformacji, to powinna ona 
być wspomagana przedsięwzięciami, pozwalającymi zbudować rozsądne pod
stawy finansowe, rozwinąć infrastrukturę, zapewnić inwestowanie w kapitał 
ludzki, doprowadzić do niezbędnych reform strukturalnych i do budowy nowe
go ładu instytucjonalnego. Rola państwa w powstającej gospodarce rynkowej 
powinna więc być restrukturyzowana, a nie pomniejszana i likwidowana. 

Kwestią kluczową są metody rządzenia. Czy wraz z gospodarką rynkową 
rodzi się jakiś' nowy, posocjalistyczny styl rządzenia? Jeśli gospodarka ta ma 
okazać się sukcesem - styl taki musi się wyłonić, a jego najistotniejszym ele
mentem będzie dbałos'ć o instytucjonalną obudowę rynku. Według studium 
porównawczego, sporządzonego przez BŚ (Commander, Davoodi i Lee, 1996) 
kraj, w którym występuje nierozbudowane państwo i wysokiej jakości instytu
cje, jest w stanie podwoić PKB w ciągu około dwudziestu lat. Natomiast krajo
wi z rozbudowanymi funkcjami państwa i marnymi instytucjami może to zająć 
nawet więcej niż dwa stulecia. 

Porównanie robi wrażenie, ale wygląda raczej na kalkulacje matematycz
ne niż na wnioskowanie ekonomiczne. Na szczęście nie zdarzyło się jeszcze, 
żeby jakiś kraj podwajał swój PKB aż przez 250 lat i trzeba mieć nadzieję, że 
taka sytuacja nie zdarzy się w którymś z krajów przechodzących transformację 
(choćby dlatego, że transformacja nie będzie trwała aż tak długo). Najsilniej
sze z tych krajów będą w stanie podwoić swój PKB w ciągu dekady108, nawet 
jeśli rola państwa jest w nich relatywnie większa niż w krajach najwyżej roz
winiętych. Warto jednak podkreślić, że w studium zwrócono uwagę na silną 
zależność między skalą wpływu państwa (wraz z układem instytucjonalnym) 
a tempem wzrostu. 

W gospodarkach posocjalistycznych istnieje niewątpliwie poważne zagro
żenie, nasuwające skojarzenia ze złymi doświadczeniami rynków słabiej roz
winiętych - zagrożenie wynikające z wysoce niekorzystnego powiązania dużej 
roli państwa i słabej jakości instytucji. W takim układzie może dochodzić do 
nierozsądnych ingerencji niekompetentnej biurokracji w sprawy rynkowe, do spad
ku inwestycji publicznych, do wydłużenia procesu adaptowania nowego systemu 
prawnego i odpowiednich uregulowań rynku109. Może wreszcie prowadzić do ko
rupcji. Dlatego należy jak najszybciej wprowadzić w życie przejrzyste przepisy praw
ne - zwłaszcza przepisy dotyczące rynku finansowego i kapitałowego, bankowości, 
prywatyzacji i zaopatrzenia sektora publicznego. Wymaga to silnej pozycji państwa 
- na nowo zdefiniowanego i przebudowanego. 

Jest to prognoza BŚ z innego raportu (World Bank, 1997c) powstała przy założeniu, że 
kraje transformacji zanotowałyby średni roczny wzrost PKB o 7% w ciągu 20 lat. Spowodo
wałoby to nie dwukrotny, ale czterokrotny wzrost w ciągu 20 lat. 

1 Czasami obserwujemy sytuacje rodem z „Paragrafu 22". Na Ukrainie w roku 1998 nie 
przyjęto poprawki do budżetu aż do lata, mimo że w sposób kluczowy określała ona rozmaite 
reformy strukturalne. Nie stało się tak dlatego, że większość nie opowiedziała się za reforma
mi i nowym typem budżetu, ale dlatego, że parlament nie mógł kontynuować obrad bez prze
wodniczącego, a nie został on wybrany w ciągu aż jedenastu kolejnych sesji. 
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Możliwe, że niektóre spory na temat roli państwa wynikają z nieporozumień 
co do znaczenia terminów: „rozbudowane/nierozbudowane" oraz „słabe/silne". 
Wiele zamieszania powstaje, gdy przyjmuje się automatycznie, że państwo roz
budowane znaczy nieefektywne, a nierozbudowane - efektywne. Nie ma takich 
reguł; przeciwnie możliwości różnych kombinacji jest wiele. W Turkmenii pań
stwo jest rozbudowane i silne, ale nieefektywne; w Chorwacji także rozbudowa
ne i silne oraz dość efektywne. Łotwa posiada państwo nierozbudowane, silne 
i efektywne; w Albanii rola państwa jest bardzo niewielka, słaba i nieefektywna. 

Rosyjski system lat 90. ze swymi nieoficjalnymi instytucjami i nieskutecz
nymi uregulowaniami prawnymi jest tutaj „najlepszym" przykładem. Nawet je
śli od czasu do czasu tamtejszy rząd wykazuje determinację, by wprowadzić 
głębokie reformy strukturalne - projekty szybko upadają. Dzieje się tak nie dla
tego, że państwo w Rosji jest zbyt rozbudowane (choć jest). Problem polega 
raczej na jednoczesnym istnieniu wielu różnych ośrodków władzy, których kom
petencje nie są sprecyzowane. Nie wiadomo właściwie, za co odpowiada urząd 
prezydencki, jaki jest stosunek większości parlamentarnej do władzy wykonaw
czej i - co chyba najważniejsze - na czym polega rola instytucji nieformalnych 
(grup tzw. magnatów finansowych i przemysłowych oraz należących do nich 
mediów), których działania czasami przypominają działania rządu. 

Państwo musi więc być na tyle silne, by skutecznie pełnić swoją nową rolę 
w zakresie redystrybucji budżetowej, zarówno w gospodarkach efektywnych (wę
gierska czy słoweńska), jak w nieefektywnych (białoruska czy rumuńska). Sytu
acja na Węgrzech czy w Słowenii dowodzi, że nawet przy małej roli państwa, ale 
przy efektywnych instytucjach i rządzie prowadzącym rozsądną politykę można 
osiągnąć dobry wynik całościowy i szybsze ożywienie. Największe wyzwanie 
dla krajów, które pozostają w tyle, jeśli idzie o wzrost i rozwój, nie polega zatem 
na ograniczeniu zakresu działania państwa, ale na jego uporządkowaniu i napra
wie. Może to - lecz nie musi - wiązać się z ograniczeniami jego wpływów. 

Pewnego rodzaju historyczna misja krajów przechodzących transformację 
polega na stworzeniu modelu państwa zdolnego do strategicznego zarządzania 
gospodarką i budowania instytucji rynkowych, a nie do prostackiego likwidowa
nia aparatu biurokratycznego w imię doktryny zrodzonej w innych warunkach, 
w innych czasach i na inne potrzeby. Globalizacja nie oznacza totalnej uniwersali-
zacji metod leczenia każdej choroby w każdym organizmie tym samym lekarstwem. 

A zatem rzecz nie tylko w obniżaniu wydatków państwowych, ale w lepszym 
ich alokowaniu i większej efektywności inwestowania110. W kilku krajach, z po

cięcia wciąż pozostają dyżurnym środkiem zaradczym. MFW wywiera nacisk na Ki
jów, by zniesiono tam około 1 tys. rozmaitych ulg podatkowych, co ma być głównym warun
kiem przekazania pożyczki dla rządu potrzebującego s'rodków finansowych. Fundusz zwrócił 
się też z postulatem do rządu, by ten ograniczył wydatki planowane w drugiej połowie roku 
o 30% lub o 2,1 mld dolarów {„Po udzieleniu pomocy finansowej, MFW zwraca uwagę na 
dolegliwości Ukrainy"', Development News, Bank Światowy, 23. 06. 1998). Nawet w warun
kach znacznego wzrostu ograniczenie wydatków w tak dużym zakresie nie jest jednak możli
we, a w warunkach silnej depresji jest to oczekiwanie po prostu nierealne. 
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wodu silnego oporu biurokracji państwowej, zamiast ograniczyć zbyt wysokie wy
datki na administrację, obcięto fundusze przeznaczone na szkolnictwo i lecznic
two. W wielu przypadkach kampania mająca na celu zmniejszenie biurokracji koń
czyła się redukcją liczby nauczycieli i lekarzy lub brakiem dla nich środków na 
wynagrodzenia. Wpływ tego rodzaju polityki na wzrost i sprawiedliwość należy 
traktować jako kwestię niezwykle istotną. Problem może rozwiązać reforma syste
mu finansów publicznych, ale reforma sprzyjająca osiąganiu obu tych celów jed
nocześnie (obniżaniu wydatków państwowych i poprawie ich alokowania). 

10.3. Pola aktywności w gospodarce 

Nowe państwo jest tak samo potrzebne w budzącej się z letargu Afryce, 
jak w Południowo-Wschodniej Azji, poszukującej sposobu na ożywienie 
gospodarcze i ponowne osiągnięcie wysokiego wzrostu. Z poszukiwań tych 
z pewnością skorzystają również inne regiony. Według raportu BŚ (World Bank, 
1997b) domeną państwa jest pięć podstawowych funkcji, których nie są w sta
nie wypełnić instytucje rynkowe i prywatne. Są to: 

• tworzenie podstaw prawnych; 
• kierowanie polityką makroekonomiczną; 
• inwestowanie w sektorach podstawowych usług socjalnych, kapitału ludz

kiego i infrastruktury; 
• zapewnianie najuboższym grupom społecznym pełnego zabezpieczenia; 
• ochrona środowiska naturalnego. 

Te funkcje to bardziej deklaracje i ogólne dyrektywy niż rzeczywiste 
warunki polityczne, brane pod uwagę w gospodarkach rozwijających się i prze
chodzących transformację czy też w międzynarodowych organizacjach finanso
wych. Nie są to również kryteria oceny działań, nie odgrywają zatem większej 
roli podczas wyboru polityki gospodarczej, a następnie sposobów jej wspiera
nia. Dlatego, udzielając pomocy finansowej i fachowej, należy zwracać bacz
niejszą uwagę na owe pięć funkcji, które nowoczesne państwo powinno speł
niać w warunkach nowo powstających gospodarek rynkowych. Podstawą do 
udzielania pożyczek przez BŚ i EBOR powinno być spełnienie ich w stopniu 
znacznie większym niż dotychczas. Jednocześnie instytucje te nie powinny 
wspierać strategii i programów, które mogłyby osłabić ich wypełnianie lub po
wodować zaniechanie. Wymaga to zweryfikowania procedur kwalifikacyjnych 
dotyczących zaangażowania finansowego, a zwłaszcza stworzenia nowych 
metod monitorowania postępów krajów wspieranych pożyczkami organizacji 
międzynarodowych, czyli zwrócenia dużo większej uwagi na ich postęp (lub 
regres) w wypełnianiu tych pięciu funkcji. 

Zdarza się niestety, że przez ostrożność budżetową i wzgląd na stabilność 
pieniądza wspiera się strategie polityczne, które o te funkcje nie dbają. Doty-
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czy to zwłaszcza takich programów stabilizacji i dostosowań strukturalnych, 
które prowadzą do spadku produkcji i wzrostu nierówności, w konsekwencji 
zaś do zubożenia, rosnącego bezrobocia, deprecjonowania kapitału ludzkiego, 
regresu w systemie ubezpieczeń społecznych oraz lekceważenia standardów 
ekologicznych. Środki i skutki rozmaitych strategii politycznych często pozo
stają bowiem ze sobą w sprzeczności, co prowadzi do konfliktu między zbyt 
wieloma priorytetami w tym samym czasie. Postulaty BŚ w istotnych kwestiach 
finansowych często okazują się drugoplanowe w konfrontacji z tym, co MFW 
jest w stanie wyegzekwować na cele mające rozsądne podstawy finansowe. Stra
tegie tych dwóch organizacji nie zawsze bowiem w pełni ze sobą współgrają; 
czasami działania MFW zaprzeczają deklarowanym celom BŚ - nawet jeśli 
w długoterminowej perspektywie takie sprzeczności wydają się nie istnieć. 

Po istotnych przekształceniach strukturalnych i instytucjonalnych lat 90. 
cechy ponownie określonych funkcji nowego państwa są w krajach transforma
cji podobne (wkrótce zaś będą jeszcze bardziej zbliżone). Z tej perspektywy, 
mimo iż w ciągu ostatnich 10 lat nie nastąpił tam jeszcze znaczący rozwój, 
należałoby uznać gospodarki tych krajów za podobne do tzw. gospodarek roz
wijających się. „Podobne" nie znaczy jednak „identyczne". Dlatego założenia 
polityki i działania podejmowane przez państwa obu grup będą się różnić. 

Niektórzy twierdzą, że teoretycy oraz „filozofowie" niepotrzebnie kompli
kują proste sprawy, a najprostszym sposobem na ożywienie gospodarki po okre
sie cięć transformacyjnych jest ograniczenie roli państwa. Ale doświadczenia 
gospodarki światowej wskazują, że wcale nie ma wyraźnej alternatywy: albo 
zwiększona rola państwa i slaby wzrost, albo zmniejszona rola państwa i silny 
wzrost. Gdyby taka alternatywa istniała, należałoby oczywiście wybrać wariant 
szybkiego wzrostu, nawet za cenę krótkotrwałego pogorszenia usług publicznych. 
Sytuacja taka jest możliwa, jednak co najmniej równie prawdopodobna jest po
zytywna korelacja między tempem wzrostu a stopniem zaangażowania państwa. 

Wydatki państwowe mogą ułatwiać wzrost gospodarczy i przyspieszać jego 
tempo, jeśli są przeznaczane na budowę instytucji, poprawę infrastruktury 
i inwestycje w kapitał ludzki, przede wszystkim zaś w sektory edukacji, nauki 
i opieki zdrowotnej. Ale może się też zdarzyć odwrotnie: tempo wzrostu może 
ulec zachwianiu, jeśli znaczącą część wydatków przeznaczy się na finansowa
nie słabego aparatu biurokratycznego, obronności i przedsięwzięć niekonku
rencyjnych. Mając na myśli tylko tę drugą sytuację, ortodoksyjna ekonomia 
neoliberalna twierdzi, iż ograniczenie roli państwa sprzyja wzrostowi gospo
darczemu. W początkach transformacji jest jednak zdecydowanie odwrotnie. 
Złożoność przemian sprawia, że nie jest możliwe określenie faktycznej współ
zależności między ograniczaniem aktywności państwa a spadkiem PKB, lecz 
niewątpliwie jest związek przyczynowo-skutkowy między gwałtownym ogra
niczeniem państwa a dużym spadkiem dochodu narodowego. 

Nagłe cofnięcie subsydiów powoduje utratę płynności firm, zaś radykalne 
środki stabilizacyjne prowadzą do pułapki kredytowej. Po początkowych kon-
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wulsjach utrwala się recesja. Dopiero w późniejszym okresie, gdy produkcja 
znów zaczyna wzrastać, można zauważyć pozytywne skutki ograniczania roli 
państwa. Ich występowanie (bądź też brak) w większym stopniu zależy od przy
jętej polityki rozwoju niż od tempa i skali obniżania wydatków państwowych. 
Nawet jeśli w pewnych warunkach prawdziwa jest teza, że ograniczanie roli 
państwa jest korzystniejsze dla długookresowego wzrostu niż jej zwiększanie, 
to i tak nie chodzi o to, co lepsze, a co gorsze, ale jak dojść z jednego punktu do 
drugiego oraz co tak naprawdę znaczy „wzrost długookresowy": 7, 15 czy może 
50 lat? W odniesieniu do społeczeństwa pytanie takie jest równie zasadne, jak 
w odniesieniu do indywidualnego życia ludzkiego. 

A zatem wyzwanie, przed którym stoi gospodarka w okresie transformacji, 
to nie całościowa redukcja wydatków państwowych, lecz zmiana ich struktury 
prowadząca do zwiększenia nakładów, które przyczyniałyby się do szybszego 
wzrostu i sprawiedliwszej redystrybucji dochodu. Choć raczej nie sposób udo
wodnić, że usługi publiczne są tym lepsze, im jest ich mniej, próby takie są 
wciąż podejmowane (Economist, 1997d). Istnieją, rzecz jasna, rozmaite elementy 
składowe wydatków państwowych. Skoro pojawia się nowe państwo, z nowymi 
celami i instrumentami, z poplecznikami i wrogami, przede wszystkim zaś 
z nowymi problemami - niektóre wydatki będą rosnąć, a inne się obniżą. 

Jednak ograniczanie roli państwa przez ograniczanie wydatków publicz
nych (przeważnie kosztem inwestowania w kapitał ludzki i infrastrukturę) wpły
wa negatywnie nie tylko na konsumpcję bieżącą i standard życia, ale również 
na wzrost gospodarczy, a w konsekwencji - na poziom życia obywateli w póź
niejszym okresie. Uproszczony pogląd o pozytywnej zależność między rolą 
państwa a tempem wzrostu gospodarczego może więc prowadzić do drastycz
nych cięć wydatków, obniżających poziom życia i utrwalających tendencje re
cesyjne. Taka presja występuje zaś nie tylko w krajach ze skalą deficytu budże
towego na granicy wybuchu kryzysu fiskalnego (np. Rosja i Ukraina), ale także 
w krajach z dobrą sytuacją budżetową (Czechy, Polska). 

Analogiczne wnioski znajdujemy w szczegółowym raporcie Światowego 
Instytutu na rzecz Badań Ekonomicznych ONZ (WIDER), poświęconym trud
nej sytuacji humanitarnej w 124 państwach rozwijających się. Presja na ograni
czenie roli państwa doprowadziła do znacznego pogorszenia ich sytuacji spo-
łeczno-ekonomicznej. Zewnętrzne naciski Banku Światowego, MFW oraz 
zachodnich donatorów, mające na celu zmniejszenie zakresu działania państwa 
i osiągnięcie w ten sposób stabilizacji gospodarczej, w praktyce wywołały tylko 
walkę o subwencje rządowe i spowodowały jeszcze większą niestabilność (Na-
fziger, 1998). Podobna sytuacja, aczkolwiek odmiennie uwarunkowana, ma 
obecnie miejsce w Azji Południowo-Wschodniej, gdzie wprowadzono ostre cię
cia wydatków państwowych. 

W początkowym stadium transformacji udział PKB redystrybuowanego 
przez budżet obniżył się o 3-5 punktów procentowych. Oznacza to, że udział 
państwa w absorpcji dochodu narodowego obniżył się o 1/10, a niekiedy nawet 

247 



bardziej. Pierwszym krokiem było znaczne obniżenie nakładów na obronność 
i spadek ich udziału w PKB, co było pozytywnym następstwem zakończenia 
zimnej wojny. Spos'ród krajów przemian rynkowych jedynie w Chorwacji111 wy
datki na obronność wzrosły, a w połowie - znacznie spadły (zob. tab. 27). 

" Wskaźnik 13,1 za rok 1985 dla wszystkich republik poradzieckich jest udziałem wydatków 
ZSRR na obronnos'ć. 

21 Według statystyk państwowych odpowiednio 2,1 i 1,6. 
Źródło: UNDP, 1997. 

Kolejne, znaczne cięcie polegało na zredukowaniu subsydiów rządowych. 
Zrobiono to radykalnie, powodując zasadnicze zmiany w strukturze wydatków 
publicznych w bardzo krótkim czasie. Równolegle ze spadkiem (absolutnym 

111 Z pewnos'cią wzrosły również w Bos'ni/Hercegowinie i Jugosławii, których w Raporcie 
nie uwzględniono. 
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i względnym) subsydiów i wydatków na obronność rósł udział wydatków prze
znaczonych na finansowanie kapitału ludzkiego i infrastruktury, mimo że ich 
poziom bezwzględny również znacznie się obniżył. Jeszcze w 1991 r. w Chi
nach i w Rosji wydatki przeznaczone na wojsko przewyższały nakłady na cele 
oświatowe i zdrowotne, odpowiednio o 14% i o 32%"2; dziś oba kraje wydają 
więcej na inwestycje w sektorze kapitału ludzkiego niż na bezproduktywne 
zbrojenia. Jest to odzwierciedleniem jasnego wyboru politycznego i podporząd
kowania modernizacji armii głębokim zmianom stymulującym rozwój oraz 
pozytywnie wpływającym na przemiany gospodarcze. W dzisiejszym świecie 
nie znajdziemy przykładów równie olbrzymich zmian w proporcjach redystry
bucji PKB, dokonywanych w warunkach pokojowych. 

Jednak miejsce owych malejących pozycji na liście wydatków publicz
nych szybko zajmują pozycje gwałtownie rosnące. Szczególnym obciążeniem 
stają się zwłaszcza koszty ubezpieczeń społecznych, które mnożą się w zawrot
nym tempie oraz wydatki związane z masowym bezrobociem. W takich - obiek
tywnych - warunkach podtrzymywanie lub ograniczanie stosunkowo wysokie
go poziomu wydatków państwowych nie jest kwestią wyboru, ale konieczno
ścią i to aż do chwili zakończenia reformy ubezpieczeń społecznych, co zapewne 
nastąpi nieprędko. Do tego czasu nikt nie zdejmie z państwa odpowiedzialno
ści za troskę o emerytów i bezrobotnych. A jest to odpowiedzialność ogromna 
i tym większa, że starzenie się społeczeństw będzie w przyszłości powodować 
jeszcze większe obciążenia systemu emerytalnego. Także kraje posocjalistycz
ne wchodzą w fazę relatywnego wzrostu populacji ludzi starszych (World Bank, 
1994). Przewiduje się, że do roku 2030 liczba osób powyżej 60 roku życia wzro
śnie o 25% (IMF, 1998a). Wówczas jednak emerytury tych ludzi nie będą jak 
dotychczas w pełni finansowane z bieżących składek od wynagrodzeń. 

Bywa, że wydatki redukowane są bez wględu na ich skład i strukturę -
dzieje się tak zwłaszcza w sytuacji nagłej konieczności lub pod wpływem nacis
ków z zewnątrz. Często nie bierze się jednak pod uwagę faktu, że takich usług 
i dodatków nie ma czym zastąpić. To, co dotąd zapewniał budżet państwa, 
w nowych warunkach powinien zapewnić sektor prywatny za pośrednictwem 
alokacji rynkowej. Jest to niezwykle trudny moment w procesie transformacji. 
W tym kontekście widać, jak ogromne znaczenie ma skoordynowanie polityki 
transformacji i strategii rozwoju. Tylko tam, gdzie istnieje wzrost, gospodar
stwa domowe są w stanie stopniowo przejmować na siebie ciężar finansowania 
niektórych usług, ponieważ wzrost stwarza szansę osiągnięcia odpowiednio wy
sokich dochodów. Nie zdarza się to niestety często, więc bywa i tak, że prze
kształcenie systemu jest możliwe jedynie w sytuacji, gdy gospodarka wykazuje 
wzrost, a równocześnie pojawia się konieczność przeprowadzenia konkretnej 
reformy strukturalnej. Jeśli jednak wprowadzenie owych reform powoduje je
dynie spadek standardu życia - mamy do czynienia z błędami w polityce. 

112 Dla porównania, wydatki na cele wojskowe stanowiły 106% łącznych wydatków na 
os'wiatę i ochronę zdrowia w Izraelu, 125% w Pakistanie i 271% w Iraku (UNDP, 1997). 
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Ograniczając równocześnie wydatki i dochody, ogranicza się wydatki 
pokrywające potrzeby jednej grupy i jednocześnie podwyższa dochody netto 
innej. Redystrybucja środków pieniężnych przechodzi więc przez system fi
nansów publicznych od jednych podmiotów i grup - do innych. W zasadzie jest 
to redystrybucja od państwa do sektora prywatnego, limitująca zakres rozma
itych usług. Układ ten może się sprawdzić (w ograniczonym zresztą zakresie) 
w odniesieniu do - powiedzmy - sal kinowych, ale nie ma sensu w ochronie 
zdrowia. Jeśli nie wpływa negatywnie na nakład prasy, to doprowadza do upad
ku orkiestry symfoniczne. Mając sens na niektórych uniwersyteckich studiach 
podyplomowych, nie wpływa korzystnie na rozwój szkolnictwa średniego. 
Kształcenie podyplomowe powinno bowiem utrzymać się bez pomocy środ
ków publicznych, a szkolnictwo średnie musi z nich korzystać. 

Polityka ograniczeń równoległych sprzyja więc rozwojowi sektora prywat
nego, ale odbywa się kosztem grup, których obecnie nie stać na płacenie za usłu
gi zapewniane dotychczas przez państwo (za znacznie mniejszą cenę). Zanim 
więc rozpocznie się wzrost gospodarczy, nierówności zdążą się znacząco pogłę
bić. Źródła i następstwa takiej polityki redystrybucyjnej to wielkie wyzwanie 
polityczne, nie zaś tylko kwestie natury ściśle ekonomicznej czy finansowej. 

Jeśli uznamy, że kryterium dużej aktywności państwa jest udział wydat
ków publicznych przekraczający połowę PKB (Belgia, Włochy, Holandia, Szwe
cja i Norwegia), zaś małym - udział mniejszy niż 1/3 PKB (Australia, Japonia, 
Szwecja i Stany Zjednoczone), okaże się, że finalne poniekąd skutki obu poli
tyk są podobne. W roku 1997 PKB p/c liczony według PPP w pierwszej grupie 
wynosił ponad 21 tys. dolarów, a w drugiej 23 tys. dolarów. Tempo wzrostu 
w latach 1961-95 w obu przypadkach było prawie identyczne i wynosiło 2,5% 
średniorocznie. Inwestycje brutto w środki trwałe również były identyczne -
odpowiednio 20,5% i 20,7% PKB. Wskaźniki inflacji w latach 1986-94 wyno
siły średniorocznie 3,9% (pierwsza grupa) i 3,7% (druga grupa). Przeciętne 
dalsze trwanie życia wynosiło 78 lat w pierwszej grupie i 77,8 w drugiej, 
a współczynnik umieralności niemowląt - odpowiednio 6,7 i 6,4 promille. Liczba 
osób podejmujących naukę w szkołach średnich w pierwszej grupie wynosiła 
92,8%, w drugiej 89,0%"3. Według tzw. łącznego wskaźnika liczby osób po
dejmujących naukę w szkołach średnich, średnia liczba dzieci w różnym wieku 
uczęszczających do szkół wynosi odpowiednio 85% i 82% (UNDP, 1997). 
W obu przypadkach niski jest także wskaźnik analfabetyzmu. 

Czy istnieje więc jakaś istotna różnica, czy też wszelkie dyskusje wokół 
skali zaangażowania państwa są po prostu bezzasadne? Otóż mimo przytoczo
nych podobieństw, różnica taka istnieje. Te dwie grupy gospodarek rozwinię
tych różnią się nie poziomem PKB czy tempem jego wzrostu, ale charakterem 
redystrybucji dochodu narodowego. Im większy udział państwa, tym bardziej 
sprawiedliwa redystrybucja i odwrotnie - im państwo bierniejsze, tym większa 

113 Dane określające umieralność niemowląt i podejmowanie nauki w szkołach średnich 
dotyczą krajów z małym udziałem państwa, gdzie wydatki publiczne nie przekraczają 40% PKB. 
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częs'ć PKB przypada grupom bogatszym. Istota sporu o rolę państwa tkwi więc 
w prozaicznej różnicy interesów, a nie w naukowych różnicach doktryn. 

W tym sensie ekonomiści poszukujący s'wiadectw wyższej efektywności 
tam, gdzie państwa są bierne, w gruncie rzeczy wspomagają interesy uprzywi
lejowanych grup dochodowych. Oto bowiem grupa najbiedniejsza, stanowiąca 
40% populacji, uzyskuje 24,1% PKB w krajach o dużej roli państwa oraz 20,8% 
w krajach, w których rola państwa jest ograniczona (Tanzi i Schuknecht, 1995; 
Tanzi, 1997b). W krajach z biernym państwem pierwszy kwintyl, tj. dwudzie-
stoprocentowa najbogatsza część populacji, uzyskuje ok. 44% PKB, a najbied
niejsze 20% - nieco ponad 5%. W krajach z państwem aktywnym najbiedniej
szy kwintyl przejmuje 7,4%, a najbogatszy około 37% PKB.W krajach z ogra
niczoną rolą państwa relacja skrajnych kwintyli wynosi więc ok. 9, a w krajach 
z większą jego rolą - tylko 5. 

Są to różnice ogromne, bardzo silnie rzutujące na nierówności w pozio
mach życia oraz na poczucie sprawiedliwości podziału. Pytanie, czy państwo 
powinno być apostołem nierówności, czy raczej strażnikiem względnej sprawie
dliwości, dziś coraz powszechniej uważane jest za retoryczne już nie tylko przez 
etyków, ale i przez ekonomistów. Nowe państwo powinno być strażnikiem spra
wiedliwości, widząc w tym jedną z ważnych dźwigni stabilizowania wzrostu. ■ 

Przytoczone wskaźniki nie odzwierciedlają jednak relacji między udziała
mi poszczególnych grup w majątku narodowym tym bardziej, że rozproszenie 
dochodów, które w ciągu ostatnich dekad na świecie znacznie wzrosło114, jest 
wynikiem niesprawiedliwej dystrybucji i niekoniecznie odzwierciedla rzeczy
wistą wartość kapitału ludzkiego. Byłoby dobrze, gdyby taka nierówność ko
rzystnie wpływała na długookresowy wzrost, lecz wcale tak nie jest. Zarówno 
w krajach z ograniczoną, jak i znaczną rolą państwa, średnie tempo wzrostu 
jest podobne. Tyle że w tych drugich stosunkowo lepiej radzą sobie biedniejsze 
grupy społeczne, w pierwszych natomiast - bogatsze. 

Znamy również przykłady krajów charakteryzujących się większą rolą pań
stwa w kwestiach gospodarczych i społecznych, w których poziom życia jest 
znaczenie wyższy niż w krajach, gdzie zaangażowanie to jest niewielkie (Alesi-
na, 1998). Przyczyna leży w strukturze konsumpcji zbiorowej, a więc w zasadzie 
wynika z prowadzonej polityki. Posłużmy się kolejnym przykładem. Mimo że 
w Wietnamie PKB p/c jest mniejszy niż w Nigerii, a rola państwa większa -
średnia długość życia w Wietnamie jest aż o 15 lat dłuższa, szanse na przeżycie 
noworodka do piątego roku życia dwukrotnie większe, a współczynnik analfa
betyzmu o połowę mniejszy115. Nie dziwi więc, że wietnamski wskaźnik HDI 
wynosi 0,557 przy PKB p/c 1208 dolarów (wg PPP), nigeryjski zaś 0,393 przy 
PKB p/c 1351 dolarów W rezultacie, mierzona Produktem różnica wynosi tylko 

114 W podobnym okresie, na skalę s'wiatową, stosunek przeciętnych dochodów 20% naj
bogatszych i 20% najbiedniejszych populacji s'wiata zwiększy! się z 30:1 do szokującej 59:1 
w 1989 r. (UNDP, 1992). 

115 Dane dotyczą roku 1995 (World Bank, 1995c). 
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ok. 11%, a mierzona HDI - aż 30%. Podobna jest wymowa zestawienia Chin 
z Brazylią (UNDP, 1997). Dzieje się tak, ponieważ Wietnam i Chiny za pośred
nictwem systemu finansów publicznych wydają na rozwój kapitału ludzkiego 
relatywnie więcej niż inne kraje mniej rozwinięte. 

Skala zaangażowania państwa w gospodarkę powinna więc być funkcją 
celu, któremu służy, a nie decyzji uznających a priori co lepsze, a co gorsze, bez 
oglądania się na złożoność problemów ekonomicznych i społecznych. Ewolucja 
roli państwa uzależniona jest od wielu czynników, oddziałujących w różnych 
kierunkach. Faktem jest, że struktura wydatków państwowych warunkuje pro
ces rozwoju w sposób dos'ć skomplikowany. Większy udział państwa jest ko
rzystniejszy dla wzrostu i rozwoju, ale znane są też sytuacje, gdy lepiej spełnia 
to zadanie państwo bardziej bierne. Zbyt duża obecność państwa to zarazem 
większe koszty i choćby z tego powodu musi być ograniczana, czasem nawet 
za cenę spowolnienia na jakiś czas wzrostu. Najważniejszy jednak wydaje się 
fakt, że zmiany w zakresie oddziaływania państwa są o wiele istotniejsze niż 
bezwzględna skala tego oddziaływania. Innymi słowy próba ograniczenia bądź 
zwiększenia roli państwa przy użyciu niewłaściwych środków i w nieodpowied
nim czasie, może spowodować negatywne następstwa zakłócające wzrost i po
głębiające niesprawiedliwości podziału. 

Mimo dużej liczby kombinacji, istnieją pewne ograniczenia wyznaczające 
granice wpływu państwa na gospodarkę. Istnieją też limity podnoszenia podat
ków bez szkody dla procesu tworzenia kapitału, inwestycji i wzrostu. Powyżej 
pewnego poziomu dalszemu wzrostowi wydatków publicznych nie towarzyszy 
już większa skala łub wyższa jakość usług. Uważa się, że to optimum oscyluje 
na poziomie około 40% PKB (Tanzi i Schuknecht, 1995). Jeśli ekspansja pań
stwa jest zbyt wielka może zostać przekroczony próg, poza którym spada efek
tywność rozwoju, a wzrost wydatków publicznych nie przekłada się już na wzrost 
poziomu życia ludności. W krajach, gdzie sytuacje takie mają miejsce, wyzwa
niem jest pytanie: jak utrzymać dalszy wzrost oraz ograniczyć nieproduktywne 
wydatki publiczne, nie powodując zarazem spadku standardu życia i nie hamu
jąc rozwoju. 

Reguła „progowa" nie dotyczy jednak gospodarek krajów posocjalistycz
nych. Tam, po początkowym naturalnym ograniczeniu centralistycznego państwa, 
zaczęto podejmować - motywowane nie racjonalnie, ale doktrynalnie - próby 
dalszych ograniczeń w medialno-politycznej atmosferze nagonki na państwo jako 
podmiot gospodarki. Nawet poniekąd statystycznej kategorii „konsumpcja rzą
dowa" zaczęto nadawać kontekst sugerujący, że nie chodzi o społeczne spożycie 
zbiorowe, ale o apetyty próżniaczej biurokracji państwowej, rzecz jasna wspiera
nej przez (i w rewanżu wspierającej) „postkomunistów". Była to więc w starym 
stylu propaganda, wyraźnie uwarunkowana i ukierunkowana politycznie. 

Jeśli miejsce zwolnione przez państwo zajmuje sektor prywatny, który jest 
w stanie efektywniej korzystać z uwolnionych środków, wówczas wszystko jest 
w porządku. W rachunku społecznym taka zamian jest opłacalna, rzecz jasna 
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pod warunkiem, że nie następuje znaczny spadek jakos'ci oferowanych usług 
lub ograniczenie ich zakresu bądź zasięgu. W rzeczywistości warunek ten rzad
ko jest spełniany i pakiet usług socjalnych zaczyna się wyraźnie pogarszać, zaś 
efektywność alokacji niekoniecznie poprawiać, co per saldo nie jest dla społe
czeństwa korzystne. 

Wielu polityków popełniło błąd zawierzenia argumentom, że im szybciej 
ograniczy się wpływy państwa, tym szybciej rozkwitnie gospodarka rynkowa. 
W następstwie opinii, że rynek rozwija się wówczas, gdy centralnie planujący 
aparat biurokratyczny ustępuje mu miejsca (Sachs, 1993) wielu urzędników 
zajęło się polityką, interesami, szarą strefą, a niektórzy nawet zorganizowaną 
przestępczością - odchodząc z aparatu państwa. Rynek jednak nie zaczął się od 
tego bynajmniej szybciej rozwijać. Najwyraźniej ważne jest nie tylko kto skąd 
odejdzie, ale kto i jak zapełni zwolnione miejsce. 

Zdrowe rynki rozwijają się szybko w systemach dojrzałych instytucjonal
nie, w których odchodzi się od centralnie ustalanych regulacji, a prowadzona 
przez państwo polityka przemyslowo-handlowa ulega liberalizacji. Sytuacja taka 
mogłaby zaistnieć na przykład w Japonii, gdzie biurokracja jest przesadnie roz
budowana, a uregulowania - słabe. Jednak w gospodarkach transformacji i roz
wijających się tego rodzaju warunki rynkowe po prostu nie istnieją. Działania 
słabe i pozornie rynkowe nie zapewnią długotrwałego wzrostu. 





11.1. Transformacja a globalizacja 

W proces transformacji gospodarek posocjalistycznych zaangażowane są 
niektóre organizacje międzynarodowe, odgrywające ważną rolę koordynacyj
ną. Szczególnie istotne są działania organizacji Bretton Woods, które zaangażo
wały się w procesy transformacji już na samym początku. Inne organizacje 
(przede wszystkim EBOR, Unia Europejska i Światowa Organizacja Handlu) -
mimo dzielących je różnic i odmiennego podejs'cia do procesów transformacji 
również odgrywają ważną rolę. Organizacje te nie działają jedynie na własny 
rachunek. Służą także jako pośrednicy pomocy udzielanej krajom transformacji 
przez kraje rozwinięte, przede wszystkim grupy G-7 (USA, Japonia, Niemcy, 
Wielka Brytania, Francja, Włochy, Kanada). Kraje Europy Zachodniej są szcze
gólnie zaangażowane - poprzez EBOR i Unię Europejską - w uzdrawianie go
spodarek krajów Europy Środkowo-Wschodniej. 

Pomijając następstwa polityczne, związane z końcem zimnej wojny, kraje 
te zainteresowane są nie tylko jak najszybszym stworzeniem systemu wolno
rynkowego, ale też integracją państw transformacji ze światową gospodarką 
oraz - w chwili, gdy rozpocznie się poszerzanie Unii - zintegrowaniem z nią 
krajów najbardziej zaawansowanych w procesie transformacji. Nic więc dziw
nego, że niektóre kluczowe przekształcenia tych gospodarek nie pozostają bez 
związku z priorytetami państw uprzemysłowionych. 

Przekształcenia strukturalne i instytucjonalne w krajach posocjalistycz
nych były zawsze bardzo słabo skoordynowane. Do tej pory (a przecież trans-
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formacja wchodzi w dziesiąty rok) nie stworzono żadnego oficjalnego mecha
nizmu czy organizacji mającej odpowiadać za międzynarodową koordynację 
polityki transformacji i rozwoju w krajach Europy Środkowo-Wschodniej 
i byłego Związku Radzieckiego. Bynajmniej nie dlatego, że nie ma zapotrzebo
wania na tego rodzaju koordynację. Przeciwnie -jest i to bardzo duże. Podob
nie jak zapotrzebowanie na antykryzysowy mechanizm koordynujący politykę 
gospodarczą w krajach Wschodniej Azji. Ale dopiero kiedy okazało się, że nikt 
nie jest już w stanie zapanować nad rozprzestrzenianiem się tamtejszej „epide
mii" zaproponowano, by funkcję koordynatora na skalę globalną, zwłaszcza 
zas' koordynatora przepływu kapitału i funkcjonowania rynków nowo powsta
jących, objął Tymczasowy Komitet MFW. Komitetowi należałoby zapewnić 
szczególny status przez organizowanie regularnych spotkań szefów państw 24 
krajów uczestniczących w okolicznościowych spotkaniach tego organu. 

Główna przyczyna, dla której w krajach transformacji nie powstał dotych
czas silny mechanizm koordynacji ani jego ramy instytucjonalne polega na tym, 
że zdaniem fundamentalistów rynkowych nie jest to wcale potrzebne i raczej 
przeszkodziłoby w procesie transformacji, która postępuje dostatecznie spraw
nie bez angażowania regionalnych koordynatorów. Ich zdaniem liberalizacja 
i globalizacja powinny wystarczyć, zaś instytucjonalizacja polityki koordyna
cyjnej nazbyt przypominałaby RWPG, które odeszło razem z socjalizmem. 

Tymczasem RWPG zostało rozwiązane z zupełnie innych powodów aniżeli 
te, które sprawiają, że należałoby koordynować politykę transformacji. Nigdy 
nie jest zbyt późno na zwołanie choćby okresowej konferencji głównych polity
ków z krajów dążących do zacieśnienia współpracy i doradztwa politycznego 
dla całego regionu. Wpłynęłoby to pozytywnie na politykę tych państw i ułatwi
łoby wymianę doświadczeń. Niektórzy uważają, iż funkcję koordynacyjną mogą 
pełnić EBOR oraz organizacje Bretton Woods. W tym celu musiałyby być jed
nak spełnione trzy warunki, które spełnione nie są: 1) organizacje te reprezento
wałyby interesy krajów dokonujących transformacji; 2) kraje te miałyby wystar
czająco silną pozycję, by kształtować transformacyjną politykę owych organiza
cji oraz 3) byłyby one w stanie koordynować swe działania w tych organizacjach. 

Byłoby prawdziwą naiwnością sądzić, że bogate kraje nie zechcą skorzy
stać na politycznym otwarciu rynków posocjalistycznych. Naturalne więc, że 
naciskają na otwarcie się tych gospodarek. Wiele działań - wśród nich szybkie 
prywatyzowanie przemysłu i rynków finansowych oraz majątku państwowego 
- uznaje się za właściwe, ponieważ nie tylko wspierają proces transformacji, 
ale są również korzystne z punktu widzenia interesów Zachodu. Jeśli jednocze
śnie pozostaje to w zgodzie z interesem krajów ulegających transformacji -
wszystko w porządku. Niestety, nie zawsze tak bywa. 

Tworzące się klasy: wyższa i średnia są bezpośrednio związane z mecha
nizmami i skutkami liberalizacji oraz prywatyzacji. Zdecydowanie popierając 
szybką „europeizację", nie zwracają zbytniej uwagi na to, co dzieje się po dru
giej stronie społecznego spektrum. Trudno zaś mówić o zdrowej europeizacji 
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(stworzenie wlas'ciwie funkcjonującej gospodarki rynkowej i społeczeństwa 
obywatelskiego), jeśli budowie klasy średniej towarzyszy ubożenie innych grup 
społecznych. Rzecz nie tylko w niesprawiedliwości, lecz także w zagrożeniu 
politycznej stabilności, jakie z tych procesów wynika. To kolei stwarza nie naj
lepszy klimat dla świata biznesu. 

Jeśli powstające nierówności społeczne będą zbyt duże i pauperyzujące 
się grupy społeczne zaczną postrzegać proces europeizacji jako bezpośrednią 
przyczynę swego ubożenia, udział krajów zachodnich w uzdrawianiu gospoda
rek posocjalistycznych także zacznie być postrzegany jako zjawisko negatyw
ne. Na razie nie ma reguły, by nowo wzbogaceni popierali udział krajów za
chodnich, a biedni nie. Pewne grupy nowo wzbogaconych są temu niechętne, 
ponieważ lepsze interesy mogą robić bez konkurencji zagranicznej, na przy
kład dzięki rozmaitym powiązaniom i układom z biurokracją państwową. Nie
które warstwy nowo zubożałe opowiadają się natomiast za większym zaanga
żowaniem ze strony Zachodu, jeśli tylko dzięki temu mogą bez stania w kolej
kach zyskać nieco większy dostęp do towarów wypełniających sklepy, choć na 
większość - z braku pieniędzy - wciąż nie mogą sobie pozwolić. 

Mądra polityka powinna zadbać o to, by jak najszersze spektrum społe
czeństw krajów przechodzących transformację popierało nowe powiązania 
z gospodarką światową. Dla powstania takiego klimatu konieczne jest równo
mierne rozłożenie ciężarów i owoców transformacji nie tylko w danej gospo
darce i społeczeństwie, ale również na poziomie międzynarodowym. 

Kapitał zagraniczny i zagraniczne rządy, pozostając w pełnej symbiozie 
z organizacjami międzynarodowymi, powinny więc preferować takie inwesty
cje długoterminowe i wsparcie techniczne, które - z jednej strony - służyłyby 
transformacji, z drugiej zaś - sprzyjały postępującej globalizacji. Jest to strate
gia korzystna dla wszystkich; dzięki niej można zyskać poparcie transformują
cych się społeczeństw dla „umiędzynarodawiania" gospodarek posocjalistycz
nych, albo przynajmniej - ich neutralne nastawienie. Niestety, czasem odnosi 
się wrażenie, że Zachód nie rozumie, iż proces otwierania się na świat to dla 
niektórych krajów prawdziwa rewolucja. Dotyczy to nie tylko republik dawne
go ZSRR, ale również niektórych krajów europejskich. Aby takie otwarcie speł
niło swój cel i doprowadziło w przyszłości do integracji z gospodarką światową, 
musi uzyskać wyraźne poparcie społeczeństw. 

Jeśli partnerzy zagraniczni nie są zainteresowani długoterminowymi inwe
stycjami, zwiększaniem zdolności produkcyjnych przemysłu i pomocą w orga
nizacji pracy, a tylko szybkimi zyskami (najlepiej z handlu), spekulacyjnymi 
inwestycjami portfelowymi oraz prowadzeniem nielegalnych transakcji prywa
tyzacyjnych ze skorumpowanymi urzędnikami i nowobogackimi, to nic dziw
nego, że większość społeczeństw, w tym także - mimo wszystko - część nowo 
powstałej średniej klasy zaczyna coraz bardziej podejrzliwe czy wręcz niechęt
nie patrzeć na dalsze mieszanie się zagranicy w sprawy krajowe, które zaczyna 
się postrzegać nadwrażliwie jako „nasze sprawy wewnętrzne". Tymczasem kie-
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dy transformacja staje się znaczącym elementem globalizacji, gospodarki po
socjalistyczne przestają być dla otoczenia suwerenną sprawą wewnętrzną. 

Globalizacji nie mierzy się już dziś wynikami sprzedaży coca-coli i eks
pansją produktów kultury masowej. Nie ogranicza się ona do penetracji otwar
tych gospodarek przez światowy przemysł. Nowe samochody, artykuły gospo
darstwa domowego, elektroniczne gadżety itd. stanowią zagrożenie dla krajo
wej równowagi handlowej w państwach, które w większości od nadwyżek (po 
dewaluacji walut narodowych i działaniach stabilizujących budżety) doszły do 
narastających deficytów handlowych i płatniczych (szczególnie dotyczy to go
spodarek wykazujących szybsze tempo wzrostu). Globalizacja jest procesem tak 
głębokim, że obecnie nawet wysokość emerytur w krajach rozwiniętych może 
być uzależniona od stopy oprocentowania funduszy emerytalnych inwestują
cych w rynki posocjalistyczne. Zdarza się, że wypłacenie zaległych emerytur 
w transformującej się gospodarce o słabej równowadze budżetowej zależy od 
złagodzenia kosztów rosnącego długu publicznego, który państwo musi obsłu
żyć, by spłacić odsetki od swych obligacji nabytych przez fundusz emerytalny. 

Ani kalifornijski, ani syberyjski emeryt nie zdaje sobie sprawy z tych za
leżności, ale ekonomiści i politycy muszą mieć ich świadomość. Co więcej: 
seria kryzysów na nowo powstających rynkach finansowych wskazuje, iż jak 
nigdy dotąd dobrobyt ludzi mieszkających na jednym końcu świata jest uzależ
niony od tego, co dzieje się na drugim jego końcu. Dotyczy to również spole: 

czeństw krajów dokonujących przemian posocjalistycznych. 
Dlatego właśnie sposób, w jaki gospodarka otwiera się na kontakty ze świa

tem zewnętrznym, jest równie istotny dla elit, jak dla zwykłych ludzi. Być może 
dla zwykłych ludzi jest nawet ważniejszy. Jeśli przypływ kapitału zagraniczne
go przyczynia się do tworzenia nowych, lepiej płatnych miejsc pracy, a za zaro
bione pieniądze ludzie mogą kupować więcej towarów - niezależnie od tego, 
kto je wytwarza - sytuacja dla ludzi jest korzystna. Kiedy jednak sklepy zape
łnione są towarami zagranicznymi, importowanymi lub produkowanymi przez 
zagraniczne firmy o cenach dostępnych dla nielicznych - nie należy oczekiwać 
akceptacji zagranicznego zaangażowania w gospodarkę danego kraju. 

Aby ocenić efektywność polityki w krajach posocjalistycznych, czasami 
używa się jako kryterium (zamiast wzrostu efektywności czy poziomu życia 
społeczeństwa) to, jak wyglądają ulice w centrach metropolii"6. Oczywiście wy
glądają stosunkowo dobrze, ponieważ wiele innych ulic w tych krajach (w sto
licach także) wygląda fatalnie. Ciekawe i smutne, że na tym poziomie argumen
tacji opisy „osiągnięć" raczkującego rosyjskiego kapitalizmu można przeczytać 

' W roku 1991 doradca rządu polskiego zapytany o największe osiągnięcia programu 
stabilizacji odpowiedział: na warszawskich straganach można kupić owoce kiwi. Abstrahując 
od tego, że również przed transformacją były w Polsce takie stragany nie ulega wątpliwości, 
że eliminacja kolejek i powiększenie gamy towarów to sukces. Jednak niedostrzeganie tego, 
że nadal niewiele rodzin może sobie pozwolić na kupno owego symbolicznego kiwi nasuwa 
pytanie o zbędne koszty tego „sukcesu". 
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w poważanych czasopismach. Bo rzeczywiście, centra handlowe robią czasem 
spore wrażenie („moskiewska Madison Avenue"). Nie mniejsze czynią jednak 
zasadnicze cechy tego „niemowlęcia" - niewidoczne na wystawach sklepowych, 
ale obecne w powszechnej korupcji, nie wypłacanych pensjach i emeryturach, 
w nędzy, bezdomności i przestępczości. Postawy społeczne, tj. poparcie lub sprze
ciw wobec uczestniczenia w transformacji kapitału zagranicznego kształtują zaś 
i atrakcyjnie wyglądające, drogie sklepy i skromna codzienność życia. O biegu 
zdarzeń decydują niekiedy proporcje między tymi czynnikami. 

11.2. Rola organizacji międzynarodowych 

Dla czołowych krajów dokonujących transformacji niezwykle istotną rze
czą jest wejście do Światowej Organizacji Handlu (WTO), Organizacji Współ
pracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Unii Europejskiej. Mniej istotna, 
choć nie pozbawiona znaczenia (zwłaszcza w kontekście chaosu panującego na 
światowych rynkach finansowych) jest współpraca ich banków centralnych 
z Bankiem Rozrachunków Międzynarodowych przede wszystkim w dziedzinie 
nadzoru sektora bankowego i przejrzystości uregulowań. Organizacja ta może 
odgrywać jeszcze większą rolę we wspieraniu budowy ładu instytucjonalnego 
- głównie w restrukturyzowaniu i konsolidowaniu banków, które są kluczowy
mi instytucjami stabilizacji i efektywnej alokacji kapitału. 

Proces wchodzenia czy już choćby samo pragnienie wejścia do WTO przy
spieszyło proces liberalizacji rynku w wielu krajach. Dzięki temu również kra
je grupy G-7 wymusiły pewne zmiany systemowe o istotnym znaczeniu zarów
no dla międzynarodowego handlu, jak i dla liberalizacji w krajach posocjali
stycznych. Jednak nie wszędzie i nie zawsze do końca. Dyskusje między WTO 
i G-7 a Rosją i Chinami w znacznym stopniu dotyczą procesów przemian ryn
kowych w obu tych wielkich krajach. Przyjęcie ich do organizacji zależy od 
postępów, jakie poczynią one w liberalizacji handlu. Ale istnieje też polityczny 
aspekt opóźniania wejścia; dotyczy to zwłaszcza Chin, których przystąpienie 
(w kontekście praw człowieka i mniejszości narodowych) może zostać odro
czone niezależnie od postępów w zakresie liberalizacji gospodarki. 

Wszystkie kraje należące do WTO, nie wyłączając przechodzących trans
formację, odnoszą z członkostwa w tej organizacji niewątpliwe korzyści. Po 
pierwsze, zapewnia ono bezpieczniejszy dostęp do rynków międzynarodowych 
i rynku światowego. Proces znoszenia taryf handlowych i barier pozataryfo
wych poszerzył granice gospodarki światowej, co poprawiło potencjał rozwo
jowy wszystkich otwartych gospodarek. 

Po drugie, ponieważ kraje członkowskie muszą przestrzegać międzynaro
dowych przepisów handlowych ustalonych przez WTO, stają się bardziej od
porne na wewnętrzne naciski protekcjonistyczne. Przy formułowaniu strategii 
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politycznych bardzo przydatna bywa możliwość uzasadniania niepopularnych 
rozwiązań, wprowadzanych w krajowym przemyśle i handlu, zobowiązaniami 
międzynarodowymi. 

Po trzecie, nawet kraje relatywnie słabsze mogą liczyć na sprawiedliwe 
traktowanie w razie konfliktów handlowych z innymi partnerami (Michalopo-
ulos, 1997). Jeśli mimo ideologii wolnego rynku oraz oficjalnego poparcia dla 
wolnego handlu zdarza się, iż słabszy partner jest dyskryminowany lub wyko
rzystywany przez silniejszego, może się zwrócić o arbitraż do WTO. 

Negocjacje akcesyjne OECD z Czechami, Węgrami i Polską w latach 
1994-1996 znacznie przyczyniły się do przyspieszenia procesu liberalizacji, 
a przede wszystkim regulacji transferu kapitału i inwestycji zagranicznych. Rządy 
tych krajów współpracowały z Komisją OECD do spraw Przepływu Kapitału 
i Transakcji Międzynarodowych (CCMIT), odpowiedzialną za wprowadzanie 
i przestrzeganie Kodeksu Liberalizacji Przepływu Kapitału i Operacji Niewidocz
nych. Regułą jest, że nowi członkowie Organizacji muszą aprobować zasady, przy
jęte przez kraje członkowskie, ale w odniesieniu do nowych członków, również 
z Europy Środkowo-Wschodniej, przyjęto też pewne przejściowe ograniczenia 
i wyjątki od niektórych ustaleń z zastrzeżeniem, że w określonym czasie zostaną 
zniesione (ów „określony czas" jest z reguły przedmiotem trudnych negocjacji). 

Postęp w stopniowej liberalizacji przepływu kapitału i niewidocznych 
transakcji osiągnięto również w innych krajach. Oficjalne oświadczenie Rosji 
przedstawione we wrześniu 1997 r., w którym kraj ten zobowiązał się ubiegać 
o przyszłe stowarzyszenie (co jesienią 1998 r. wydaje się raczej mało prawdo
podobne) także należy rozpatrywać przez pryzmat gotowości do liberalizacji 
gospodarki zgodnie z normami i uregulowaniami OECD, aczkolwiek był to 
przede wszystkim gest polityczny. 

Republiki Nadbałtyckie, Słowacja i Słowenia nie wstępując na razie do OECD 
poczyniły postępy liberalizacyjne, mając świadomość wymagań, jakie wiążą się 
z ewentualnym członkostwem w OECD w późniejszym okresie. Na podstawie 
doświadczeń trzech środkowoeuropejskich liderów uświadomiły sobie bowiem, 
iż najpierw muszą spełnić trudne warunki i kryteria. Najtrudniejsze kwestie 
w negocjacjach tych krajów z OECD dotyczyć będą liberalizacji przepływu kapi
tału i uregulowań bezpośrednich inwestycji zagranicznych. W polityce rozwojo
wej OECD kwestie te traktowane są bardzo poważnie. Dlatego Organizacja zde
cydowanie dąży do daleko posuniętej i szybkiej liberalizacji oraz ograniczenia 
interwencji państwa w sprawy gospodarcze. Nie wszystkie wymagania są jednak 
możliwe do szybkiego spełnienia dla każdego potencjalnego członka. 

W Słowenii na przykład wyraźnie daje się zauważyć niechęć wobec liberali
zowania przepisów dotyczących nabywania nieruchomości; podobnie w republi
kach nadbałtyckich. Kraje te obawiają się powstania warunków, w których cudzo
ziemcy będą próbowali nabywać nieruchomości, których państwa nie chciałyby 
widzieć w rękach obcych, albo w ogóle nie mają ochoty ich sprzedawać. Różne 
względy grają tu rolę, m.in. polityczne i sentymentalne. Nawet w Austrii i Danii, 
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pięćdziesiąt lat po II Wojnie istnieją ograniczenia dotyczące sprzedaży ziemi ob
cokrajowcom. Podobne obawy pojawiły się w Polsce w konteks'cie niemieckim 
podczas negocjacji z OECD. W Słowenii obawy dotyczą Włochów, a w republi
kach nadbałtyckich Rosjan i również Niemców. Nawet jeśli zastrzeżenia nie mają 
poważnych podstaw ekonomicznych, nie należy ich ignorować, bowiem motywa
cje czysto psychologiczne mogą mieć poważne następstwa natury politycznej. 

Kolejną trudną kwestią w negocjacjach akcesyjnych z OECD jest zmiana 
przepisów dotyczących tajemnicy bankowej. Organizacja zdecydowanie dąży 
do ustalenia precyzyjnych przepisów w tym zakresie. Chodzi o utrudnianie ucie
czek podatkowych oraz prania brudnych pieniędzy. W krajach przechodzących 
transformację istnieją jednak silne lobbies, zakorzenione m.in. w bankach i wpły
wowych kręgach finansowych, które nawiązawszy bliskie stosunki z mediami 
i niektórymi partiami politycznymi, próbują blokować takie uregulowania. Prze
łamanie frontu nie jest łatwe; aby mogło się udać, musi zaistnieć wola politycz
na. I gdyby nie silny nacisk ze strony OECD, odpowiednia nowelizacja praw
na nie zostałaby chyba w Polsce wprowadzona, bowiem ilekroć poruszano tę 
kwestię, wrogi lobbing natychmiast próbował ją uciszyć, w czym obiektywnie 
pomagało niezdecydowanie banku centralnego. 

Największe jednak wyzwanie związane z członkostwem w OECD dotyczy 
liberalizacji przepływu kapitału. Niektóre kraje w obawie, iż może się to wiązać 
ze zbyt dużym ryzykiem destabilizacji finansowej i wystawieniem gospodarki 
na szok z zewnątrz, nie są gotowe na przyjęcie wymogów OECD. I z ich per
spektywy jest to słuszne, ponieważ tego rodzaju liberalizacja wymaga zarówno 
mocnych podstaw finansowych, jak i kompleksowych ram instytucjonalnych. 
Dlaczego wobec tego Czechy i Polska- idąc za przykładem Węgier, które pierw
sze weszły do OECD - zgodziły się podjąć tę kwestię? 

Otóż Czechy chciały przyjąć te bardzo liberalne przepisy, by udowodnić 
determinację przejs'cia do gospodarki wolnorynkowej na pozycjach lidera tak 
szybko, jak to tylko jest możliwe, bez zwracania większej uwagi na średnioter
minowe zagrożenia równowagi bilansu handlowego i skutki wahań kursowych. 
Dość szybko, bo zaledwie półtora roku po przystąpieniu do OECD przeżyły 
jednak kryzys walutowy i gospodarczy, zakończony kryzysem politycznym, 
upadkiem rządu i przedterminowymi wyborami przegranymi przez rozłamany 
niepowodzeniami obóz rządzący. Cenę za zlekceważenie specyfiki własnych wa
runków oraz za chęć przodowania zapłacono więc w Czechach wysoką. Za to 
Polska chciała i wynegocjowała stopniowy proces liberalizacji i między innymi 
z tego właśnie powodu uniknęła kryzysu typu czeskiego. W ogóle Polska jest 
jedynym krajem z grona młodych członków OECD"7, który zdołał uniknąć 
kryzysu gospodarczego związanego ze słabą regulacją przepływu kapitału i nie
dostatecznym nadzorem bankowym. 

117 Do tej grupy należą ponadto: Meksyk od 1994 r., Węgry i Czechy od 1995 r. i Korea 
Południowa od 1997 r. 
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Obecnie OECD nie kwapi się do przyjmowania nowych członków i wyda
je się, że istotny wpływ mają na to włas'nie te kryzysy. Inną przyczyną jest 
obawa o przyszłość Organizacji zrzeszającej kraje o bardzo różnym poziomie 
rozwoju (USA, Meksyk, Japonia, Południowa Korea, Niemcy, Polska). Nawet 
jeśli liberalne uregulowania są w tych krajach zbliżone - dzięki fachowej po
mocy OECD i naciskom z okresu negocjacji - różnice w ich rozwoju są praw
dziwą przeszkodą w stosunkach autentycznego partnerstwa i współpracy. 

Z punktu widzenia krajów posocjalistycznych członkostwo w OECD jest 
istotne również dlatego, że będzie przemawiać na korzys'ć przystąpienia do Unii 
Europejskiej. Oczywiście, nie ma formalnego iunctim między przynależnością 
do OECD, a członkostwem w Unii (np. Słowenia i Estonia aspirując do UE nie 
ubiegają się o przynależność do OECD), jednak na pewno łatwiej aspirować do 
tej organizacji, jeśli jest się członkiem OECD. Gdyby Bułgaria, Łotwa, Litwa, 
Rumunia i Słowacja wstąpiły do OECD przed okresem 1997-1998, kiedy usta
lano listę kandydatów do UE, miałyby szanse znalezienia się i na tej liście. 
Procedura prowadząca do członkostwa w OECD działa bowiem jako dodatko
wy, istotny katalizator koniecznych reform i zmian instytucjonalnych. W przy
padku Węgier, Czech i Polski proces wchodzenia do OECD był elementem pro
cesu wchodzenia do UE. Przeprowadzone dzięki temu reformy ułatwiają prze
chodzenie do gospodarki rynkowej oraz integrację z UE. 

Ze względu na specyfikę problemów w państwach posocjalistycznych, po
zycja niektórych organizacji międzynarodowych jest tam stosunkowo silniejsza 
niż gdzie indziej - od Azji Południowo-Wschodniej przez Afrykę do Południo
wej Ameryki. Najważniejszą przyczyną jest względnie słabe spenetrowanie tej 
części gospodarki światowej przez kapitał prywatny. Gospodarkom przecho
dzącym transformację brakuje środków, podczas gdy wzrost, do którego dążą, 
wymaga kapitału. Zagraniczne rządy chciałyby tam widzieć szybkie przekszta
łcenia systemu politycznego i gospodarczego, jednak z różnych powodów nie 
chcą angażować się bezpośrednio w pomoc finansową, prawną i techniczną. 
Ogromny deficyt kapitału i fachowej wiedzy oraz brak możliwości ich dostar
czenia przez państwa otworzyło szerokie pole dla organizacji międzynarodo
wych. Ich wkład w transformację należy uznać za istotny i pozytywny. Przy 
różnych zastrzeżeniach jest faktem, że bez niego - przede wszystkim bez wkła
du organizacji Bretton Woods - przechodzenie od socjalizmu do gospodarki 
rynkowej byłoby trudniejsze, a dla niektórych krajów znacznie trudniejsze. 

Sekwencje zdarzeń i współzależności miedzy celami a środkami były różne i 
dość złożone. Rządy krajów posocjalistycznych w poszukiwaniu środków zwykle 
najpierw zwracały się do MFW i BŚ; rzadziej do EBOR, który chętniej udziela 
pożyczek sektorowi prywatnemu lub na projekty wspierające proces prywatyzacji. 
Otrzymywały wtedy pakiety zaleceń, po czym rychło przekonywały się, że nie 
dysponują wystarczającą ilością funduszy na realizację zalecanych strategii, które 
w założeniu miały owocować zarobieniem jeszcze większych pieniędzy. Następo
wały kolejne rundy negocjacji. Te dyskusje były znakomitą lekcją przez działanie 
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oraz znakomitą inwestycją w kapitał ludzki - nie tylko w urzędników państwo
wych i służbę cywilną, ale także w kadrę dużych firm. Dzięki szybkiej rotacji 
fachowców oraz odchodzeniu wielu z nich do sektora prywatnego, skuteczność 
aparatu urzędniczego oraz managementu w całej gospodarce bardzo się poprawiła. 

Równie istotna okazała się presja, jaką szczególnie MFW, w mniejszym 
zaś stopniu BŚ wywierały na strategie polityczne wprowadzane w poszczegól
nych krajach. Perswazje i naciski dotyczące tego, jak powinna wyglądać poli
tyka dostosowania strukturalnego i jakimi środkami powinno sieją realizować, 
były nie tylko pouczające; wpłynęły także na konkretny kształt tej polityki. 
Mimo wielu niedociągnięć lub po prostu wad, osiągnięty został naprawdę duży 
postęp w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej. Oczywiście za osią
gnięcia i porażki tej polityki odpowiedzialne są określone krajowe władze 
i politycy, ale udział organizacji Bretton Woods nadawał przekształceniom rów
nowagę oraz systematyczność, zwiększając prawdopodobieństwo wejścia na 
ścieżkę trwałego wzrostu. 

Członkostwo w MFW i w BŚ nie zmieniło sytuacji związanej z brakiem 
koordynacji polityki transformacji i strategii rozwoju na skalę regionalną. Dysku
sje, jakie toczyły się między władzami skarbowymi i walutowymi poszczegól
nych krajów (tzn. ministerstwami finansów i bankami centralnymi) a przedstawi
cielami MFW miały początkowo charakter komunikacji jednostronnej, w której 
strona Funduszu nie poświęcała dość uwagi opiniom poszczególnych państw. 
Udział przedstawicieli państw transformacji w tzw. grupach krajów wchodzących 
w skład organizacji Bretton Woods zaplanowano tak, że zmniejszono szanse na 
pełną koordynację ich polityk transformacji z polityką wobec tych organizacji. 

Tylko Rosja i Chiny (te ostatnie spoza obszaru krajów transformacji) mo
gły sobie pozwolić na stworzenie własnych grup, ich pozycja była więc rela
tywnie silniejsza118. Pozostałe państwa były rozproszone w innych grupach, nie
rzadko tak zorganizowanych, że mimo iż były wśród nich kraje przechodzące 
transformację, nie miały one istotnego wpływu ani na proces formowania opi
nii, ani na planowanie polityki. Grupie przewodniczy zwykle kraj wysoko uprze
mysłowiony, przy nieznacznym wpływie pozostałych na całościową politykę 
organizacji, w tym również na politykę wobec nich samych. 

Finlandia przewodniczy najlepiej zorganizowanej grupie, która powstała na 
zasadzie powiązań regionalnych między republikami nadbałtyckimi. Z krajów 
uprzemysłowionych znajdują się tam: Dania, Islandia, Norwegia i Szwecja, są 
też trzy kraje nadbałtyckie: Estonia, Łotwa i Litwa. Niestety, w przypadku pozo
stałych gospodarek posocjalistycznych tego rodzaju związki między nimi a prze
wodniczącymi ich grup oraz innymi członkami nie istnieją. Na przykład grupie 
„polskiej" przewodniczy Szwajcaria, a uczestniczy w niej pięć azjatyckich państw 
poradzieckich: Azerbejdżan, Kirgistan Tadżykistan, Turkmenistan i Uzbekistan. 

Inne grupy powołane przez pojedyncze kraje stworzyły: Niemcy, W. Brytania, Francja, 
Japonia, USA i Arabia Saudyjska. 
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Grupa, której przewodniczy Belgia, zrzesza trzy gospodarki rynkowe: 
Austrię, Luksemburg i Turcję oraz sześć krajów transformacji: Białoruś', Czechy, 
Węgry, Kazachstan, Słowację i Słowenię. W skład grupy, której przewodniczy 
Holandia, wchodzą: Izrael i Cypr oraz kraje transformacji: Armenia, Bośnia/Herce
gowina, Bułgaria, Chorwacja, Gruzja, Macedonia, Mołdawia, Rumunia i Ukraina. 

Rozrzut i przypadkowość są więc spore i wydaje się, że rozsądniej byłoby 
połączyć kraje według kryterium geopolitycznego, pozostawiając sąsiadów ra
zem, nie zaś ich rozpraszać. To, co mogło wydawać się racjonalne w roku 1990, 
niekoniecznie jest dobrym rozwiązaniem w roku 2000. Czy nie byłoby więc 
zasadne stworzenie przynajmniej jednej silnej i kompetentnej grupy, która na
wet gdyby nie składała się wyłącznie z krajów w okresie transformacji, to przy
najmniej byłaby kierowana przez taki kraj? 

Jest to nie tylko możliwe, ale wręcz wskazane pod warunkiem, że przede 
wszystkim same kraje przechodzące transformację zdadzą sobie sprawę ze wspól
nego interesu. Tymczasem często zamiast współpracować, rywalizują one mię
dzy sobą, wychodząc z fałszywego założenia, że w ten sposób szybciej zdobędą 
polityczne i finansowe wsparcie. Nie jest to jednak właściwa droga. I dziś, po 
blisko dekadzie transformacji rzeczywista koordynacja polityki gospodarczej tych 
krajów potrzebna jest bardziej niż kiedykolwiek. W każdym z nich liberalizacja 
jest już bowiem zaawansowana, kapitał przepływa swobodnie, gospodarką nie 
kieruje się centralnie, rozwinął się sektor prywatny etc. Przy braku innego układu 
instytucjonalnego mechanizm, który może dobrze koordynować politykę gospo
darczą mógłby więc funkcjonować w oparciu o interwencyjne grupy zadaniowe, 
działające w ramach międzynarodowych organizacji finansowych, które monito
rowałyby rozwój i doradzały krajom transformującym się z danego regionu. 

Skoro jest rzeczą naturalną, że Kongres USA wzywa amerykańskiego Dyrek
tora Wykonawczego w MFW do wyjaśnienia, jak interesy i polityka USA wspiera
ne są na forum Rady Funduszu - to dlaczego państwa Europy Wschodniej i WNP 
nie miałyby posiadać środków organizacyjnych umożliwiających zaprezentowanie 
swojego głosu w lepiej skoordynowany sposób? Jeśli ich gospodarki są zbyt małe 
i słabe, by działać samodzielnie, to tym bardziej powinny skoordynować wysiłki. 

Dwadzieścia cztery grupy krajów wchodzących w skład organizacji Bret
ton Woods zorganizowane są w oparciu o posiadane udziały SDR („special dra-
wing rights"). Sposób ich zrzeszenia nie jest więc wynikiem spontanicznych 
decyzji, lecz funkcją finansowego wkładu do tych organizacji. Można jednak 
stworzyć grupę tak, by przewodniczył jej kraj w okresie transformacji. Są prze
cież precedensy i to wcale liczne. 

Na przykład Mozambik przewodniczy grupie składającej się z dwudziestu 
dwóch krajów południowoafrykańskich, w skład której wchodzą silniejsze 
i bardziej rozwinięte - RPA i Zimbabwe"9. Kuwejt przewodniczy grupie, w skład 

W grupie tej znajdują się również: Angola, Botswana, Burundi, Erytrea, Etiopia, Gam
bia, Kenia, Lesotho, Liberia, Malawi, Namibia, Nigeria, Seszele, Sierra Leone, Sudan, Suazi, 
Tanzania, Uganda i Zambia. 
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której wchodzą regiony Środkowego Wschodu i Północnej Afryki120, Filipiny 
przewodniczą grupie krajów z Ameryki Południowej i regionu Karaibów121, 
Boliwia zaś - grupie składającej się z krajów Ameryki Łacińskiej122. W dwóch 
ostatnich grupach zmieniają się obecnie ich przewodniczący: przed Filipinami 
była Brazylia, a przed Boliwią - Argentyna. Struktura poszczególnych grup nie 
zawsze więc jest wynikiem udziałów finansowych, ale również preferencji 
politycznych. Stworzenie grupy prowadzonej rotacyjnie, a składającej się na 
przykład z Estonii, Węgier i Polski lub Czech, Kazachstanu i Ukrainy ułatwiło
by koordynację polityki regionalnej oraz podniosłoby efektywność działania 
organizacji Bretton Woods względem tych krajów. 

Sytuacja wyglądałaby inaczej, gdyby transformujące się gospodarki i ich 
przedstawicielstwa były mocniej zintegrowane i skuteczniej zachęcane do współ
pracy służącej osiągnięciu wspólnych celów. Ale rozdzielenie tych krajów 
i oddanie ich pod przewodnictwo innych było rozwiązaniem wygodnym dla 
MFW i BŚ tym bardziej, że same zainteresowane kraje nie przejawiały specjal
nie ochoty do współpracy. Było to też zapewne wynikiem przekonania, że wię
cej można zaczerpnąć z doświadczeń rozwiniętych i rozwijających się gospo
darek rynkowych niż nauczyć na własnych błędach i sukcesach. Dlatego 
proces edukacji praktycznej miał charakter pośredni, przez MFW i BŚ bez od
powiedniej platformy instytucjonalnej, która stwarzałaby warunki do bezpo
średnich kontaktów między ekspertami i politykami z krajów przechodzących 
transformację. Mimo to kraje te przyswoiły sobie niezbędną wiedzę i zdobyły 
doświadczenie. Wiele nauczyła się również druga strona. W tym sensie organi
zacje Bretton Woods nie pełnią jedynie funkcji międzynarodowych pośredni
ków finansowych, lecz stają się swoistym przekaźnikiem międzynarodowej 
wiedzy i doświadczeń. 

Zanim jednak organizacje te zrozumiały specyfikę gospodarek posocjalistycz
nych, sytuację tych gospodarek zmieniło wprowadzenie w życie polityki dostoso
wania strukturalnego, zaplanowanej na podstawie ich zaleceń. Przez kilka lat 
w Europie Środkowo-Wschodniej i dawnym ZSRR miał miejsce proces gospo
darczej latynizacji. W jego rezultacie zmniejszyły się różnice między posocja-
listycznymi gospodarkami ulegającymi transformacji a krajami rozwijającymi 
się o nieustabilizowanych gospodarkach rynkowych przede wszystkim z krajów 
Ameryki Łacińskiej. Na początku lat 90. różnica ta była jeszcze wyraźna; pod 
koniec dekady są już podstawy do porównywania obydwu grup. Nie dlatego, że te 
drugie stały się „bardziej socjalistyczne" (jak początkowo sądzono), ale dlatego, 
że te pierwsze przestały być niesprawnymi gospodarkami centralnie planowany
mi, a zaczęły przypominać niesprawne gospodarki rynkowe. 

120 W skład grupy wchodzą: Bahrajn, Egipt, Jordania, Liban, Libia, Malediwy, Oman, 
Katar, Syria, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Jemen. 

121 W skład grupy wchodzą: Brazylia, Kolumbia, Dominikana, Ekwador, Haiti, Surinam, 
Trynidad i Tobago. 

122 W skład grupy wchodzą: Argentyna, Chile, Paragwaj, Peru i Urugwaj. 
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Gospodarka rosyjska lat 90. bez wątpienia przypomina gospodarkę brazy
lijską końca lat 80. Ogromne dawniej różnice zatarły się niemal całkowicie. To 
samo można powiedzieć o kilku innych tego typu „parach": Czechach i Chile, 
Polsce i Argentynie, Łotwie i Urugwaju, Gruzji i Nikaragui. To, co początkowo 
było odmienne, później stało się podobne, na skutek forsowania błędnej poli
tyki, wręcz zakładającej istnienie takich podobieństw. Takie są konsekwencje 
stosowania polityki zaplanowanej w ramach konsensusu waszyngtońskiego wo
bec krajów posocjalistycznych (por. rozdz. 5). Przypomina to sytuację, w której 
choremu na gruźlicę zaaplikowano szczepionkę przeciw żółtaczce, bo tylko taka 
była pod ręką. Po przeprowadzeniu dostosowań strukturalnych wedle zaleceń 
wczesnego konsensusu waszyngtońskiego, czyli po przyjęciu tej szczepionki, 
chorzy na gruźlicę zaczęli wykazywać symptomy choroby, którą bynajmniej 
nie byli dotknięci, równocześnie w wyniku radykalnej zmiany klimatu gospo
darczego z łagodnego na surowy - wychodząc z gruźlicy. Dlatego byłoby nie
zwykle ciekawe i pożyteczne stworzenie w MFW i BŚ wspólnej grupy z krajów 
Ameryki Łacińskiej i Europy Środkowo-Wschodniej. 

Organizacje Bretton Woods często postrzegane są - skądinąd słusznie -
jako instytucje głównie udzielające pożyczek. Ponieważ jednak udzielanie po
życzek celowych zależy od spełnienia pewnych warunków i wiąże się z wie
loma reformami strukturalnymi, istotne jest nie tylko, ile pieniędzy udało się 
od tych organizacji uzyskać, ale też na co i na jakich warunkach. MFW zwra
ca przede wszystkim uwagę na podstawy finansowe, tzn. na dobrą pozycję 
budżetu, ustabilizowany rachunek bieżący, stały kurs waluty i niski poziom 
inflacji. Domeną BŚ jest restrukturyzacja zdolności produkcyjnych, moderni
zowanie infrastruktury i inwestowanie w kapitał ludzki. Pierwsza organizacja 
skupia się więc na stabilizacji, druga - na wzroście. Obie zwracają uwagę na 
reformy strukturalne i budowanie ładu instytucjonalnego. Fundusz nastawio
ny jest na działania krótkoterminowe, Bank angażuje się raczej w rozwój dłu
goterminowy. 

Przyglądając się skali pomocy MFW, przeznaczonej na wspieranie budże
tów i stabilizowanie rachunków bieżących, oraz pożyczkom BŚ na przekwali
fikowanie siły roboczej, reformy ubezpieczeń społecznych i opieki zdrowot
nej, inwestycje w infrastrukturę i ochronę środowiska (a także pomocy EBOR 
w sferze prywatyzacji) można się przekonać, że wkład finansowy tych instytu
cji w uzdrawianie gospodarek ulegających transformacji nie jest mały. W po
czątkowych latach transformacji obie organizacje znacząco zasiliły finansowo 
cały „region", obecnie zaś wspierają tylko te kraje, które mają ograniczony 
dostęp do zasobów prywatnych. Należy jednak pamiętać, że mówimy tylko 
o pożyczkach, nie zaś o dotacjach. Pomoc ma formę kredytów, które mają być 
efektywnie lokowane i przeznaczane na wspieranie przekształceń systemowych 
oraz rozwoju społeczno-ekonomicznego, są jednak oprocentowane i muszą zo
stać spłacone. Nie mamy tu bowiem do czynienia z działalnością charytatywną, 
lecz z biznesem uwarunkowanym politycznie. 
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Proces udzielania pożyczek, polegający na uwalnianiu kolejnych transz 
kredytowych, przeznaczanych przez władze krajowe na określone cele, jest 
zwykle szeroko upubliczniany. Dbają o to same rządy, świadome faktu, że wy
mogi, jakie należy spełnić, by uzyskać pożyczkę od organizacji Bretton Woods, 
są bardzo trudne, a niekiedy dotkliwe dla społeczeństwa. W niełatwym okresie 
dostosowań strukturalnych występuje jednak silne zapotrzebowanie na dofinan
sowanie z zewnątrz i jeśli brakuje dostępu do prywatnych rynków kapitałowych, 
to pomocy może dostarczyć tylko MFW. Kiedy już danemu krajowi udaje się 
osiągnąć pewien postęp w zakresie stabilizacji i reform strukturalnych, może 
zacząć ubiegać się o oszacowanie swej zdolności kredytowej przez agencję ra-
tingową; zazwyczaj jest to Moody's, Standard i Poor's (USA) bądź IBCA (Wielka 
Brytania). Uzyskanie korzystnej oceny stwarza szansę wejścia na międzynaro
dowe rynki kapitałowe, gdzie istnieje możliwość rozpoczęcia starań o pożyczki 
na zasadach handlowych, poprzez emisję euroobligacji i obligacji światowych. 
Dobre stosunki z MFW gwarantują więc dobre stosunki z rynkami. 

Osiągnięcie porozumienia z MWF postrzegane jest jako akceptacja przy
jętej polityki, co otwiera drzwi do kredytów z BŚ, EBOR oraz z prywatnych 
banków komercyjnych. Na początku lat 90. żaden kraj posocjalistyczny nie mógł 
sobie pozwolić na większą pożyczkę z zagranicznego banku bez uprzedniej 
akceptacji polityki gospodarczej przez MFW. Zależność taka istnieje zresztą do 
dziś, choć z biegiem transformacji jej znaczenie słabnie. 

Ocena MFW jest w sumie ważnym argumentem przemawiającym za lub 
przeciw polityce danego rządu. Jeśli jest ona pozytywna, wzmacnia pozycję 
rządu i tym samym poprawia jego zdolność do radzenia sobie z innymi proble
mami, także wewnętrznymi. Jeśli jest negatywna, stawia rząd w trudniejszej 
pozycji. Spełnienie wymaganych kryteriów monitorowane jest przez misję MFW, 
biznesmenów i inwestorów zagranicznych, jak również przez lokalną opozycję 
polityczną, co utrudnia prowadzenie polityki gospodarczej. 

Wpływ międzynarodowych organizacji finansowych na proces transfor
macji był więc tym większy, im trudniejsza była sytuacja danego kraju. Nie ma 
wątpliwości, że MFW i BŚ mogły więcej powiedzieć w początkowych fazach 
posocjalistycznej transformacji, czyli wtedy, gdy miały ... mniej do powiedze
nia, bowiem brakowało im doświadczenia w radzeniu sobie ze specyfiką tych 
krajów i specyfiką ich problemów. Dopiero później, nauczone praktyką, obie 
organizacje zrozumiały, iż niektórych rad dopóty nie da się spełnić, dopóki proces 
budowania ładu instytucjonalnego nie będzie bardziej zaawansowany. Ów pro
ces wzajemnego uczenia się trwa nadal, podobnie jak ewolucja samych organi
zacji. W krajach dobrze funkcjonujących (np. Węgry) ich wpływ jest coraz 
mniejszy, w krajach, które radzą sobie gorzej (np. Ukraina) - powiększa się. 

Krajom, które zdołały przeprowadzić znaczące reformy strukturalne, łatwe 
do uzyskania doradztwo fachowe, a także trudniejsza do uzyskania pomoc finan
sowa nie są już potrzebne tak bardzo jak na początku. Doradztwo fachowe moż
na nazwać „łatwym", gdyż łatwo jest udzielać rad w rodzaju: zaciśnijcie pasa, 

267 



ograniczcie wydatki, cofnijcie subsydia, zamknijcie przedsiębiorstwa państwo
we, zwolnijcie niepotrzebnych pracowników etc. Pożyczać i inwestować jest znacz
nie trudniej. Ponieważ na rynku międzynarodowym istnieje nadmiar potencjału 
doradczego oraz deficyt - finansowego, powstaje uzupełniający się układ dys-
proporcjonalny, w krańcowej postaci przybierający postać reguły, że pomoc fi
nansowa jest najłatwiej dostępna wtedy, gdy nie jest w ogóle potrzebna. 

Oczywiście jakieś' zapotrzebowanie na pomoc wciąż istnieje, tyle że nie jest 
już ona tak niezbędna, jak dawniej. Dzięki transformacji i ożywieniu gospodarki 
zwiększa się napływ prywatnych inwestycji zagranicznych i handlowych poży
czek udzielanych przez sektor prywatny. W miarę wzrostu i postępów transfor
macji maleją więc pożyczki oficjalne, a rosną prywatne. Jednocześnie zwiększa 
się wpływ na gospodarkę prywatnych podmiotów - banków inwestycyjnych, du
żych funduszy, agencji ratingowych, firm konsultingowych, zespołów eksper
tów, maleje zaś znaczenie obcych rządów i organizacji międzynarodowych. 

Gdyby sytuacja ta uległa nagle zmianie, doszłoby do kolejnego kryzysu. 
Rozważając przyczyny i implikacje kryzysu w Południowo-Wschodniej Azji, 
można się przekonać, w jak dużym stopniu zmieniła się relacja między względ
nym potencjałem instytucji prywatnych oraz państwowych. Trudno wprost ogar
nąć następstwa tego zjawiska, ponieważ kryzys spowodowała głównie działal
ność sektora prywatnego, zaś uporać się z nim muszą rządy i organizacje 
międzynarodowe. Sytuacja gospodarek posocjalistycznych jest podobna -
w coraz mniejszym stopniu są one zależne od rządów, w coraz większym - od 
sektora prywatnego. 

Kiedy jednak sytuacja w danym kraju widocznie się pogarsza, natych
miast wzrasta wpływ MFW i BŚ. Jedynie wtedy władza jest zmuszona zwrócić 
się z prośbą o pomoc i tylko wtedy można ją zmusić do słuchania doradców 
z zewnątrz, bez obawy oskarżenia o dopuszczenie do nadmiernej ingerencji 
w sprawy wewnętrzne. Organizacje te mają więc znacznie więcej do powiedze
nia w Rosji niż w Chinach i - co bardzo ważne - mają też znaczniejszy wpływ 
na podejmowane tam decyzje. W latach 1997-1998 ich znaczenie było większe 
w Albanii, Bułgarii czy Rumunii niż w Słowenii, na Węgrzech czy w Polsce. 

11.3. Integracja z gospodarką światową 

Zakres otwarcia i stopień integracji danego kraju z gospodarką światową 
ma znaczący wpływ na jego przyszłą zdolność rozwojową. Im mocniej kraj 
zintegruje się ze światową gospodarką, tym bardziej będzie się rozwijał w ryt
mie światowych tendencji wzrostowych. Nie zawsze wyjdzie mu to na dobre, 
zważywszy zastoje gospodarcze zdarzające się od czasu do czasu w różnych 
regionach, także w krajach najbardziej rozwiniętych. Z drugiej strony, ponie
waż kraje przechodzące trasformację starają się doścignąć Zachód, tempo ich 
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wzrostu będzie szybsze niż w krajach rozwiniętych, co znaczy, że stopniowa 
integracja będzie również korzystna dla trwałego i zrównoważonego wzrostu 
całej gospodarki światowej. Zjawisko takie zaobserwujemy w chwili, gdy na 
skutek kryzysu wschodnioazjatyckiego i recesji w Japonii tempo wzrostu 
w gospodarkach posocjalistycznych będzie najszybsze. 

Następstwa integracji mają dla ekspansji handlowej i absorpcji kapitału 
znaczenie fundamentalne. Rosnący import i eksport zapewniają dostęp do no
wych rynków, zagraniczna konkurencja wymusza podnoszenie jakości krajo
wych technologii i doskonalenie metod zarządzania. Otwarcie ułatwia przy
pływ niezbędnego kapitału, który musi zapełnić lukę między rozmiarami 
oszczędności wewnętrznych, a zapotrzebowaniem na nowe inwestycje. W go
spodarkach transformacji występuje wielkie zapotrzebowanie na nowy kapitał; 
szacuje się, że tylko Europa Środkowo-Wschodnia na przestrzeni pierwszej 
dekady XXI wieku wchłonie 150-200 miliardów dolarów inwestycji. Znaczną 
część tego kapitału zapewni sektor prywatny, gros środków inwestując w WNP, 
jeśli oczywiście będą tam kontynuowane reformy gospodarcze i ustabilizuje 
się sytuacja polityczna. Procesy integracji globalnej i regionalnej pozwalają 
więc spełnić wewnętrzne zapotrzebowanie na inwestycje zagraniczne. 

Kraje przodujące w procesie transformacji zintegrują się z gospodarką 
światową szybciej niż państwa, które pozostają w tyle. Niektóre wejdą do Unii 
Europejskiej, inne (byłe republiki Związku Radzieckiego z Azji Środkowej) 
mogą stać się członkami ASEAN, a wszystkie - WTO. Możliwe jest również, 
że w przyszłości powstaną nowe, regionalne organizacje służące umacnianiu 
współpracy międzynarodowej i zdynamizowaniu wzrostu. Już dziś podejmuje 
się tego typu inicjatywy. 

W Europie Środkowo-Wschodniej działa Środkowoeuropejskie Porozu
mienie w sprawie Strefy Wolnego Handlu (CEFTA), zajmujące się głównie sto
sunkami handlowymi. Po upadku systemu socjalistycznego i rozwiązaniu ZSRR 
oraz RWPG, oprócz procesów dezintegracyjnych, pojawiały się też, niekiedy 
dość dziwne, próby regionalnej reintegracji: Wspólny Rynek czterech republik, 
grupa GUAM czy preunia rosyjsko-białoruska (por. rozdz. 2.1.). W przyszłości 
będą zapewne powstawać kolejne, subregionalne grupy współpracy i koordy
nacji polityki gospodarczej, które jednak nie zastąpią współpracy, a zwłaszcza 
ważnej w tej chwili koordynacji na skalę całego regionu. 

Potrzeba integracji, bujnie rozwijającej się współpracy handlowej i sil
nych związków ekonomicznych między nowo powstającymi rynkami środko
woeuropejskimi a rynkami środkowoazjatyckimi niemal nie istnieje, ponieważ 
rynki te mają ważniejszych partnerów do integracji. Ale wszystkie państwa trans
formacji wykazują silną potrzebę koordynacji polityki przemian i rozwoju ma
jąc świadomość, że to pomogłoby sprostać wyzwaniom ze strony światowej 
gospodarki, innych regionów i państwa. 

W lipcu 1997 roku Rosja została zaproszona do udziału w konferencji grupy 
G-7 w Denver, gdzie uczestniczyła w pierwszym zgromadzeniu powołanej tam 

269 



grupy już G-8. Powtórzono to podczas szczytu w Birmingham w roku 1998 i zda
rzy się tak zapewne w przyszłości. Ponieważ powody są raczej natury politycz
nej niż ekonomicznej, można się spodziewać, że w najbliższych latach dawna 
G-7 zaprosi do swego grona również Chiny i zacznie obradować jako G-9. Wią
że się z tym jednak pewien problem. Otóż kiedy istniała G-7, wiadomo było, 
„kto jest kim" w światowej gospodarce. Kiedy istnieje G-8, a powołanie G-9 
jest tylko kwestią czasu i decyzji politycznych, układ sił wydaje się już znacz
nie mniej klarowny. Ani Rosja, której pozycja w gospodarce światowej słabnie, 
ani Chiny, których status ciągle się poprawia, nie współgrają z układem G-7. 
Rosja i Chiny to wprawdzie wielkie kraje, ale z pewnością nie są i prędko nie 
będą wysoko rozwinięte. Faktycznie istnieje więc grupa G-7, która próbuje 
wpływać na kształt światowej gospodarki według swoich preferencji i intere
sów, plus dodatek w postaci Rosji, która nie odegra istotniejszej roli w owym 
gronie, wywierającym znaczący wpływ na kwestie międzynarodowe. 

W procesach integracji ze światową gospodarką pojawiają się pewne wzorce 
działań, powielane przez poszczególne grupy krajów. Najpierw stają się one 
członkami organizacji Bretton Woods123. Później te z nich, które zanotowały 
szybsze tempo wzrostu, zostają członkami WTO. Wśród 132 członków tej or
ganizacji znajdują się: Bułgaria, Czechy, Węgry, Mongolia, Polska, Rumunia, 
Słowacja i Słowenia oraz Kuba. Wśród 32 kandydatów w 1998 r. znalazły się: 
Albania, Armenia, Białoruś, Chiny, Chorwacja, Estonia, Gruzja, Kazachstan, 
Kirgistan, Łotwa, Litwa, Mołdawia, Rosja, Ukraina, Uzbekistan i Wietnam. Raz 
jeszcze potwierdziło się, że próby reformowania dawnego systemu opłaciły się. 
Kraje, które w okresie centralnego planowania należały do GATT (np. Węgry 
i Polska) zostały członkami WTO bez trudu; również Słowenia miała łatwiej
szą drogę dzięki reformom jugosłowiańskim. 

Inne kraje dopiero wypracowują sobie drogi do tej instytucji. Dawne repu
bliki radzieckie i kraje z południa Europy Środkowo-Wschodniej staną się człon
kami WTO tak szybko, jak tylko zyskają akceptację. Rosja i Chiny (oraz -
w mniejszym stopniu - Ukraina) przystąpią do niej na podobnych warunkach, na 
jakich wcześniej przyjmowano inne kraje posocjalistyczne. „Podobnych", po
nieważ w obu przypadkach liczą się również czynniki polityczne, co nie gra roli 
podczas przyjmowania do MFW i BŚ. O ile do organizacji Bretton Woods wszyst
kie kraje posocjalistyczne zostały przyjęte bezwarunkowo, to w przypadku przyj
mowania do WTO muszą zaprezentować zarówno swe osiągnięcia gospodarcze, 
jak polityczne. Wejście do tej organizacji uzależnione jest więc również od spe
łnienia warunków pozaekonomicznych: w Chinach na przykład - dalszej libera
lizacji politycznej, w Chorwacji zaś - rozwiązania konfliktów lokalnych. 

Sukces procesu transformacji w niektórych krajach Europy Środkowo-
-Wschodniej zależy przede wszystkim od determinacji, z jaką będą się one sta-

' 3 Niektóre z nich były członkami MFW i BŚ - zanim rozpoczęły proces transformacji 
(np. Rumunia od 1972 r. i Węgry od 1982 r.). 
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rac o wejs'cie do Unii Europejskiej. To długi i skomplikowany proces, ale z całą 
pewnością najbardziej stymulujący czynnik transformacji gospodarczej i poli
tycznej (Eatwell, Ellman, Karlson, Nuti i Shapiro, 1997). Chęć przystąpienia 
do Unii to bez wątpienia jedna z głównych „sił napędowych" przekształceń 
systemu gospodarczego i politycznego. Możliwość stowarzyszenia z UE poja
wiła się równocześnie z transformacją ku gospodarce rynkowej oraz z końcem 
zimnej wojny i do 1996 r. aż dziesięć krajów przechodzących transformację 
(Bułgaria, Czechy, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Polska, Rumunia, Słowacja 
i Słowenia) miało takie umowy. W tabelach 28 i 29 kraje te prezentowane są na 
tle krajów UE. 

Źródło: Komisja Europejska; OECD. 
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Źródło: Komisja Europejska. 

Czechy, Estonia, Węgry, Polska i Słowenia rozpoczęły negocjacje akcesyj
ne w marcu 1998 r. i jest szansa, że staną się członkami Unii w okresie 2003-06. 
Zapraszając te kraje do omówienia warunków integracji latem 1997 r. i zakła
dając, że w określonym czasie przystąpią do Unii również pozostałe kraje sto
warzyszone (Bułgaria, Łotwa, Litwa, Rumunia i Słowacja), Unia Europejska 
podkreśliła fakt, iż pierwsza grupa kandydatów została wybrana na podstawie 
(...) spełnienia obiektywnych kryteriów [dotyczących] funkcjonującej gospo
darki rynkowej, posiadania demokratycznych instytucji i poszanowania praw 
mniejszości narodowych, zdolności do konkurencji na jednolitym rynku i funk
cjonalnej administracji publicznej (Barber, 1997). Istotny jest więc nie tylko 
postęp urynkowienia, ale i stopień zaawansowania demokratyzacji. Powiększanie 
UE o kraje Europy Środkowo-Wschodniej jest bowiem tyleż przedsięwzięciem 
ekonomicznym, co politycznym. 

Niektórym z zaproszonych państw nie udało się poczynić zadowalających 
postępów we wprowadzaniu społeczeństwa obywatelskiego - wspomnijmy 
o stosunku Estończyków do mniejszości rosyjskiej czy traktowaniu niewielkiej 
mniejszości cygańskiej w Czechach. Jednak zaproszenie do negocjacji niewąt
pliwie przyczyni się do szybszego rozwiązania tego typu problemów. Słowa
cję, mimo że wkroczyła na ścieżkę radykalnych reform gospodarczych i zwy
kle wymieniana jest ws'ród najbardziej zaawansowanych krajów transformacji, 
wyłączono z tej rundy negocjacji. Podobnie -Litwę i Łotwę, które w rankingu 
stoją prawie tak wysoko, jak Estonia i Słowenia (por. tab. 14 i 26). Jedynie 
Bułgaria i Rumunia pozostają w tyle, głównie pod względem urynkowienia, 
które jest bardzo istotne. 

272 
• 



Pięć zaproszonych krajów graniczy z Unią124. Z pozostałych Słowacja gra
niczy z Austrią, a trzy państwa bałkańskie: Bułgaria, Macedonia i Albania mają 
krótkie granice z Grecją, która wraz z Portugalią należy do najsłabiej rozwinię
tych krajów UE. Mimo, że nigdy nie zostało to głos'no powiedziane, czynnik 
geopolityczny odgrywa więc ważną rolę w integracji tej części Europy Środko
wo-Wschodniej z Unią Europejską i miał istotny wpływ na ostateczne decyzje 
Komisji Europejskiej. 

Na decyzję o uwzględnieniu Estonii i Słowenii w pierwszej rundzie nego
cjacji wpłynęło wiele czynników. Estonia i Słowenia to gospodarki bardzo małe, 
o niewielkiej populacji (1,5-2 mln mieszkańców), gdzie łatwiej pokierować 
transformacją, a integracja będzie mniej kosztowna. Ponieważ czynnik ten ma 
coraz większe znaczenie dla unijnego budżetu, ustalono, że Wspólna Polityka 
Rolna (słynna CAP) oraz fundusze strukturalne muszą zostać zreformowane 
przed rozpoczęciem powiększania Unii o kraje Europy Środkowo-Wschodniej. 
Estonia, jako jedyna republika byłego ZSRR, ma szansę wejs'cia do UE w nie
dalekiej przyszłości, jeśli tylko spełni określone warunki. Przyjęcie przynaj
mniej tego kraju to dla Unii szansa, a zarazem argument geopolityczny, wobec 
możliwych oskarżeń o pozostawienie republik nadbałtyckich w sferze wpły
wów Rosji. Słowenia jest z kolei jedyną zaproszoną republiką z „kotła bałkań
skiego". Ale zarazem Estonia i Słowenia to najlepiej rozwinięte kraje w swych 
regionach. Słowenia ma w ogóle największy Produkt per capita wśród wszyst
kich gospodarek posocjalistycznych. 

Szacunki wartości PKB i PNB różnią się z wielu znanych metodologicz
nych powodów. „Agenda 2000" podaje inne wartości dla krajów stowarzyszo
nych niż dane w tabeli 30. Różnic jest więcej. Na przykład dla Polski EBOR 
oszacował PKB p/c na kwotę 5400 dolarów, podczas gdy Unia Europejska osza
cowała go na 5300 ECU, co wtedy było odpowiednikiem ok. 5800-5900 dola
rów. Bardziej wiarygodne obliczenia sugerują, że w 1997 r. PKB p/c miał 
w Polsce wartość 7 tys. dolarów, szczególnie biorąc pod uwagę wzrost wyno
szący około 14% w latach 1996-97 oraz zmiany względnych cen krajowych 
w porównaniu z zagranicznymi. Stosunek kursu urzędowego do kursu walut 
obliczanego na podstawie PPP wynosił około 1,9. Po okresie spadku tej relacji 
(szczególnie w 1995 r.) z 2,0 do około 1,8 obecnie kształtuje się ona na pozio
mie 1,77-1,82 (PlanEcon, 1997b). Problem szacowania PKB na podstawie pa
rytetu siły nabywczej dotyczy wszystkich krajów. 

Dalsze poszerzenie Unii jest możliwe, ale będzie znacznie trudniejsze niż 
proces przystosowywania pierwszych pięciu kandydatów, mimo prawdopodo
bieństwa, że we wskazanym czasie kraje te będą nawet lepiej przygotowane do 
integracji niż kraje pierwszej transzy w 1998 r. Zawsze bowiem powracać bę
dzie pytanie, jak daleko na wschód powinna sięgać granica Unii i na ile Europa 

Przyjmując -jak Finowie i Estończycy - że wąski pas wody w Zatoce Fińskiej jest granicą. 
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Źródło: 1997 World Bank Atlas i Krótkoterminowe wskaźniki ekonomiczne dla gospodarek 
transformacji, OECD, styczeń 1997. 

na tym zyska. W tabeli 31 widać organizacyjną aktywnos'ć różnych krajów 
posocjalistycznych; tylko trzy spośród nich (Czechy, Węgry i Polska) zasługu
ją na najwyższe oceny integracyjne. 

Dodajmy, że wspomniane trzy kraje nie tylko należą do organizacji Bret
ton Woods, WTO i OECD, ale także zostały zaproszone do NATO. Bliskie już 
członkostwo w Pakcie, będące następstwem decyzji politycznych, uzyskano 
łatwiej niż przyjdzie uzyskać członkostwo w Unii. Ale wejście do NATO może 
ułatwić proces integracji gospodarczej trzech krajów z UE i całą gospodarką 
światową, m.in. pozytywnie wpływając na poczucie pewności interesów i zwięk
szenie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych. 

Integracja z UE powinna być postrzegana jako współpraca między piętna
stoma starymi a pięcioma nowymi członkami Unii. Czekając na rozszerzenie, 
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muszą one nie tylko budować ramy instytucjonalne tak, by sprostać jej wyma
ganiom, ale także poprawiać infrastrukturę i unowocześniać przemysł. Będą to 
działania kosztowne, finansowane głównie z kieszeni wschodnioeuropejskiego 
podatnika125. Ogromna część kosztów procesu integracji zostanie bowiem po
kryta przez same społeczeństwa aspirujące do członkostwa. I zanim przyniesie 
to owoce, wywoła szereg napięć. Jeśli jednak nie zapłaci się kosztów przysto
sowania na obecnym etapie transformacji i integracji, podejmuje się ryzyko, że 
w przyszłości będą one znacznie większe. 

Tab. 31: Aktywność integracyjna krajów transformacji 
(stan w 1998 r.) 

125 Pomoc w modernizowaniu i rozbudowie infrastruktury w Europie Środkowo-Wschod
niej zapewnia Europejski Bank Inwestycyjny (EIB). To finansowe odgałęzienie UE dostar
czyło już znacznych kredytów (ponad 3 mld ECU) na infrastrukturę i rozwój w centralnej 
i wschodniej części kontynentu. 



W Indochinach Wietnam został członkiem ASEAN w 1995 r., a Laos 
w roku 1997. Członkostwo Kambodży zostało odroczone na czas bliżej nieokre
ślony, ze względu na konflikt polityczny, jaki wybuchł tam w lecie 1997 r. Człon
kostwo w ASEAN ma duże znaczenie dla tych krajów, zważywszy różnice mię
dzy stopniem ich rozwoju i stopniem rozwoju dotychczasowych członków tej 
organizacji. Na przykład, podczas gdy PKB p/c Wietnamu obliczany w dolarach 
według PPP jest czterokrotnie wyższy niż obliczany na podstawie bieżącego 
kursu walutowego, w Singapurze jest on o ok. 25% niższy. Dlatego stosunek 
Produktu na głowę podawany według bieżącego kursu walutowego obniża się 
ze 100:1 (!) do całkiem dobrego wyniku 20:1 (wg PPP). Szczegóły w tabeli 32. 

Tab. 32: Ludność i PKB w krajach ASEAN i w Kambodży w 1996 r. 

* Liczony metodą kursową. 
Źródło: „The Economist" Intelligence Unit. 

Jedynym sposobem zmniejszenia tych wielkich różnic jest podtrzymanie 
w krajach mniej rozwiniętych szybszego tempa wzrostu niż wśród partnerów 
bogatszych. Ważnym środkiem może być regionalna integracja połączona z li
beralizacją handlu, przepływem kapitału i koordynacją polityki strukturalnej. 
Mimo kryzysu, ASEAN zaplanował wprowadzenie Azjatyckiej Strefy Wolne
go Handlu i prace nad tzw. Wizją Roku 2020. 

Tego rodzaju wizja (nie zaś iluzja, że wszystkie problemy rozwiąże jakaś 
czarodziejska formuła) jest bardzo potrzebna centralnej Azji, Rosji, a także 
Europie Środkowo-Wschodniej. Perspektywiczne myślenie o koordynacji stra
tegii rozwoju na skalę regionalną było jednym z kluczowych czynników, dzięki 
którym gospodarki Południowo-Wschodniej Azji zdołały przez długi okres 
utrzymać tempo rozwoju szybsze niż gdzie indziej. Ostatni głęboki kryzys tego 
nie przekreśla. W przyszłości może być podobnie. 

W tym kontekście nasuwają się cokolwiek retoryczne pytania. Po pierw
sze: czy proces powiększania ASEAN przyczyni się do przyspieszenia reform 
rynkowych i przekształcenia ich w transformację ku gospodarce rynkowej 
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w socjalistycznych i posocjalistycznych krajach Indochin126? Gdyby odpowiedź 
miała być pozytywna, to nasuwa się pytanie, czy mianowicie proces liberaliza
cji i integracji regionalnej stwarza szansę szybszego wzrostu mniej rozwinię
tym gospodarkom z grupy ASEAN? Patrząc przez pryzmat Wietnamu odpo
wiedź na oba te pytania jest twierdząca. Dzięki członkostwu w ASEAN nabrała 
tempa wietnamska liberalizacja cen i handlu oraz liberalne uregulowania, sprzy
jające powstawaniu rynku kapitałowego i napływowi inwestycji zagranicznych. 

Integracja regionalna ma także swoją politykę, która wpływa na tempo 
reform. Jeśli dany kraj zostaje członkiem zanim jego gospodarka jest w stanie 
spełnić normy stowarzyszenia (jak miało to miejsce w przypadku Wietnamu 
i Laosu i być może będzie miało w przypadku Kambodży) - zaczyna się stop
niowa liberalizacja. Jest to pozytywny aspekt wczesnego członkostwa. Prze
kształcenia strukturalne i instytucjonalne wymuszane są następnie przez sam 
fakt przynależności do organizacji. Na politykę kraju członkowskiego można 
bowiem wpływać o wiele łatwiej niż na politykę outsidera. Wczesne członko
stwo jest więc rodzajem dźwigni, służącej do przełamywania oporów natury 
ideologicznej, politycznej i biurokratycznej wobec koniecznych reform. ASEAN 
stosuje więc zgoła odmienną procedurę przyjmowania nowych członków niż 
WTO czy UE, które wymagają przeprowadzenia ogromnej ilości reform zanim 
dany kraj zostanie zaakceptowany. 

Mimo kryzysu azjatyckiego w latach 1997-98 i jego wpływu na bezpo
średnich sąsiadów, członkostwo nowych krajów w ASEAN przyspiesza i utrwa
la tempo wzrostu ich gospodarek. Można zatem oczekiwać (oczywiście w wa
runkach pokoju), iż tempo wzrostu w Indochinach będzie wysokie. Sprawi to 
nie tylko otwarcie się tych gospodarek na penetrację z zewnątrz, napływ inwe
stycji zagranicznych i transfer technologii, ale również otwarcie nowych ryn
ków zbytu dla Wietnamu, Laosu i Kambodży. Połączenie tych dwóch czynni
ków, tzn. wzrastającej absorpcji kapitału zagranicznego i poszerzonego dostępu 
do nowych rynków, pozwoli efektywniej korzystać z własnych zasobów i umoż
liwi rozwój, wynikający ze wzrostu pobudzanego przez eksport. 

11.4. Oblicza nowych rynków 

Kraje posocjalistyczne to rynki nowo powstające w dwojakim rozumie
niu. Pierwsze, niejako wewnętrzne oznacza, że rynek jest w stanie tworzenia 
i wyłaniania się z poprzedniego nierynkowego systemu centralnego planowa
nia i stawania się częścią zintegrowanej gospodarki światowej. W drugim sen-

1 ' Bardziej zasadne jest pytanie o członkostwo Birmy w ASEAN w roku 1997: kraj ten 
jest biedniejszy od Wietnamu. Mimo, że obserwujemy tam inną sytuację niż w krajach trans
formacji, aby osiągnąć rozwój Birma musi podążyć podobną drogą liberalizacji politycznej 
i gospodarczej. 
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sie mówimy o nowym rynku finansowo-kapitałowym w kraju otwierającym go
spodarkę, a zatem zapewniającym dodatkowe możliwości inwestycyjne dla 
partnerów zewnętrznych (Mobius, 1996). 

Możliwości te są chętnie wykorzystywane przede wszystkim przez bogate 
kraje posiadające oszczędności, których nie są w stanie wchłonąć inwestycje 
krajowe. Oznacza to, że oszczędności i kapitał w danym kraju są większe niż 
jego bieżące potrzeby inwestycyjne i że część oszczędności wypływa w poszu
kiwaniu lokalizacji zagranicznych. Podczas gdy na rynkach rozwiniętych podaż 
kapitału przekracza popyt, na nowo powstających jest odwrotnie. Wolny kapitał 
wchodzi więc na rynki nowo powstające z szansą na uzyskanie z reguły więk
szych zysków niż na rynkach bardziej rozwiniętych. Ceną jest większe ryzyko. 

W roku 1997 akcje, którymi handlowano na nowo powstających rynkach 
papierów wartościowych stanowiły 14% całego światowego obrotu akcjami 
wynoszącego 19,3 bln dolarów. Rynki papierów wartościowych Czech, Węgier 
i Polski miały większe obroty niż Rosja. Z kolei obroty na rynku chińskim 
wyniosły ok. 230% kapitalizacji rynku, co znaczy, że przeciętnie każda akcja 
zmieniła właściciela więcej niż dwa razy i pod tym względem Chiny znalazły 
się wśród najbardziej aktywnych w tym roku nowych rynków, do których nale
żą Tajwan i Korea Południowa. Polska i Węgry (w tej kolejności), z obrotami 
sięgającymi blisko 80%, umiejscowiły się między USA i Brazylią, z jednej stro
ny, a Malezją i Grecją - z drugiej. Rosja sytuowała się blisko końca tej ligi 
z obrotami na poziomie około 25% kapitalizacji rynku, co dało jej miejsce mię
dzy Izraelem a RPA. 

Małe, początkujące posocjalistyczne rynki papierów wartościowych za
pewniły imponujące zyski inwestorom portfelowym w tym samym czasie, gdy 
krajowa produkcja przeżywała tam głębokie załamanie. Inwestorzy zrobili do
bry interes, ale z makroekonomicznego punktu widzenia oznacza to po prostu, 
że miał miejsce transfer części dochodu narodowego na konta zagranicznych 
inwestorów. 

Podczas gdy większość gospodarek transformacji przyciąga zagraniczne 
inwestycje bezpośrednie, w niektórych krajach ucieczka kapitału przewyższyła 
wartość wszystkich obcych kredytów i inwestycji, włączając w to zarówno po
moc finansową rządów i organizacji międzynarodowych, jak i napływ kapitału 
prywatnego. Nie byłoby to możliwe, gdyby stosowne regulacje (nie zaś deregu
lację usuwające instrumenty kontroli przepływu kapitału) zostały przyjęte we 
właściwym czasie. Stało się inaczej nie z braku wiedzy, lecz politycznej woli 
i odwagi przeprowadzenia koniecznych reform. Przez pewien czas w takich kra
jach, jak Albania i Rosja interesy nieformalnych instytucji miały większe zna
czenie niż potrzeba stabilizacji i rozwoju gospodarki narodowej, a nowe rynki 
były wykorzystywane jako narzędzie umożliwiające zrobienie tych interesów. 

Polityka przeciwstawiająca się tym niekorzystnym zjawiskom powinna 
zmierzać do przekształcania napływającego kapitału zagranicznego w długo
okresowe inwestycje, najlepiej bezpośrednie. Ten rodzaj nakładów przyczynia 
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się do restrukturyzacji mikroekonomicznej i wzrostu konkurencyjności, a za
tem do ożywienia i wzrostu gospodarczego, co jest w interesie i zagranicznych 
inwestorów, i odbiorców inwestycji. Puszczona na żywioł liberalizacja transfe
rów finansowych i kapitałowych zamiast napływu kapitału może spowodować 
jego odpływ. Najlepszym przykładem jest gospodarka Rosji. Skurczyła się ona 
w 1996 r. o dalsze 6%, co obniżyło PKB do około 50% poziomu z 1989 r., czyli 
sprzed okresu transformacji. Jednocześnie stopa zwrotu (liczona w dolarach) 
na rosyjskim rynku papierów wartościowych wyniosła aż 113%. Ta tendencja 
utrzymywała się w 1997 r. i chociaż PKB nie zaczął się jeszcze odbijać od dna, 
stopa zwrotu była nadal lekkomyślnie wysoka (111%). Zyski na innych no
wych rynkach (w tym najważniejszych gospodarkach transformacji) nie były 
aż tak spektakularne, lecz również duże i w większości przypadków znacznie 
wyższe niż w krajach uprzemysłowionych (zob. tab. 33). 

* Średnia nie ważona. 
**Wskaźnik kapitałowy Morgan Stanley obejmuje rynki OECD z wyjątkiem Grecji, Meksy

ku, Portugalii, Korei Południowej i Turcji, jak również Czech, Węgier i Polski, które - cho
ciaż należą do OECD - ujęte są w grupie rynków nowo powstających. 

Źródło: Giełdy papierów wartościowych, statystyki krajowe i Agencja Reutera. 

Lecz rzeczywistość doszła w końcu do głosu. Wahadło wychyliło się 
w przeciwną stronę na skutek kryzysu w Azji Południowo-Wschodniej i paniki 
inwestorów portfelowych. W pierwszej połowie 1998 roku indeks giełdowy 
w Moskwie, tzw. RTS (Ruble Trading System) spadł o 63,3%, a wartość akcji -
o ponad połowę (w cenach dolarowych). O tym, jak niebywale gorący był ten 
rynek świadczy spadek o 18,2% w ciągu zaledwie jednego tygodnia pod koniec 
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czerwca; jest to zaiste „kasynowa gospodarka". Niemniej jednak, za upadek ro
syjskiej giełdy papierów wartościowych nie powinno się obarczać winą zagra
nicznych inwestorów i spekulantów (nie zrobili przecież nic zaskakującego), lecz 
niewłaściwą makroekonomiczną politykę rządu oraz złe prowadzenie reform struk
turalnych, głównie prywatyzacji i rynkowego zarządzania przedsiębiorstwami. 

W ciągu kilku poprzednich lat rosyjski rząd bardzo często wyprzedawał 
majątek państwa poniżej cen równowagi rynkowej. Jednak około czteroipół-
krotny wzrost indeksu giełdowego w ciągu zaledwie dwóch lat (1996-97) miał 
charakter tzw. „bąbla", który został nadmuchany przez nieustanne spekulacje 
i był umyślnie powiększany przez niektórych inwestorów, szczególnie przez 
„insider dealers". Stąd wzięły swoje źródło irracjonalne oczekiwania dalszego 
wzrostu. Tak więc, moment pęknięcia bąbla - tzn. sprowadzenia kapitalizacji 
rynku papierów wartościowych do poziomu, na jakim powinien być ze wzglę
du na realną sytuację gospodarczą - musiał nadejść i nadszedł. Podczas gdy 
dochód narodowy załamał się o połowę w ciągu sześciu lat, wystarczyło zale
dwie sześć miesięcy, by obniżyć o połowę średnią wartość akcji na rynku 
kapitałowym. 

Chociaż półrocze to miało charakter zwyżkowy na rynkach najbardziej roz
winiętych (wskaźnik Dow Jones na Wall Street wzrósł o 14,4%, a międzynaro
dowy wskaźnik kapitałowy Morgan Stanley o 17,4%), na innych dominowały 
spadki: od 56,9% w Indonezji i 49,6% w Wenezueli, do 6,2% w Brazylii i 0,9% 
w Korei Południowej. Na większych rynkach posocjalistycznych spadki wynosi
ły od 8,6% na Węgrzech do 1,7% w Czechach. Pomijając Grecję (wzrost o 50,9%), 
Izrael (wzrost o 5,2%) i Portugalię (wzrost o 39,5%), tylko na dwóch rynkach 
nowo powstających odnotowano w pierwszej połowie 1998 r. dodatni dochód 
z inwestycji na giełdzie papierów wartościowych: w Chinach (11%, przy stracie 
6,1% w ciągu zaledwie jednego tygodnia) oraz w Polsce (9,6%). W ogóle giełda 
polska to dziś najbardziej stabilny i miarowo rosnący rynek kapitałowy. 

Oba ostatnie przypadki zdarzyły się na solidnym makroekonomicznym 
fundamencie rynku i dobrze zaprojektowanej, choć całkiem odmiennej, polity
ki dostosowania strukturalnego. Zatem można uniknąć kryzysu finansowego 
na rynku nowo powstającym - bez względu na to, czy jest to reformowana, 
otwierająca się gospodarka socjalistyczna, czy też otwarta już gospodarka 
posocjalistyczna -jeżeli tylko polityka liberalizacji i stabilizacji z jednej strony 
oraz rozwój instytucjonalny - z drugiej są dobrze prowadzone, czyli podpo
rządkowane narodowej strategii rozwoju, a nie odwrotnie. 

W przypadku Rosji dążenie inwestorów portfelowych do uzyskania szyb
kich i wysokich zysków - bez względu na słabe fundamenty gospodarcze i trwa
jącą depresję, a zatem finansową niestabilność, powiększające się rozwarstwie
nie i szerzące ubóstwo - najpierw doprowadziło do powstania „bąbla". Następ
nie, w warunkach cechujących się słabą regulacją i niespójną polityką, panika 
na rynku doprowadziła do jego rozsadzenia. Konsekwencje muszą być nega
tywne dla gospodarki, produkcji i poziomu życia. Jedynym sposobem na unik-
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nięcie pęknięcia „bąbla" jest niedopuszczenie do jego powstania. Lecz nie le
żało to w interesie finansowych lobbies, które sprzeciwiały się regulacji prze
pływu kapitału przez rząd. Finansowe grupy interesu nie pozwoliły rządowi 
przeprowadzić odpowiednich dostosowań, również dlatego, że przez pewien 
czas istniały między nimi wyraźne różnice. Zanim jednak „bąbel" pękł dokona
ła się ogromna redystrybucja przepływów i zasobów, także w skali międzyna
rodowej. Jeszcze raz nieliczni się wzbogacili, a większos'ć zbiedniała. 

Ocena zysków osiąganych na nowo powstających rynkach zależy od prze
działu czasu, dla którego te zyski się oblicza. To, co wydaje się niebywale do
chodowe w pewnych ramach czasowych, jawi się jako relatywnie mniej atrak
cyjne w innym okresie. Na przykład, nawet jeśli w gospodarkach transformacji 
kapitalizacja rynku stanowi jedynie niewielki ułamek kapitalizacji rozwiniętych 
rynków papierów wartościowych, to i tak znaczącym faktem jest, że tylko 
w 1996 r. realna stopa dochodu na nowych rynkach posocjalistycznych okazała 
się ok. siedmiokrotnie wyższa niż na rozwiniętych. Jednak w dłuższej perspek
tywie wskaźnik giełdowy na rynkach nowo powstających (również w gospodar
kach transformacji), skonstruowany przez International Finance Corporation spa
dł między końcem 1993 r. a wrzes'niem 1997 r. (w cenach dolarowych) o 15%. 
W tym samym czasie kapitalizacja na Wall Street, mierzona wskaźnikiem 
Dow Jones, zwiększyła się ponad dwukrotnie. Podczas gdy od 1990 r. do wrze
śnia 1997 r. roczna stopa dochodu na nowych rynkach wyniosła średnio jedynie 
3,5%, na Wall Street wyniosła około 13%. Jednak nowe rynki posocjalistyczne 
były w tym okresie bardziej dochodowe (aż do zniżkowego roku 1998). 

Zatem, nowe rynki kapitałowe były nie tylko bardziej dochodowe, lecz 
także bardziej gorące i nieprzewidywalne. Do pewnego stopnia jest to skutek 
zaleceń płynących z rynków rozwiniętych. Przez pewien czas nie było na Wall 
Street nikogo, kto by wiedział, jak można rynek rosyjski rozwinąć od zera 
i jakie regulacje powinny obowiązywać w Moskwie. Co gorzej, istniejąca już 
wiedza była wykorzystywana raczej do eksploatacji, niż do ochrony nowo po
wstających rynków. Zdarzało się, że oficjalna pomoc, która miała być wyko
rzystana do technicznego wsparcia prywatyzacji i rozwoju rynku kapitałowego 
(Blasi, Kroumowa i Kruse, 1997) była wykorzystywana w innych celach - bar
dziej handlowych i prywatnych, niż pomocowych i społecznych (Wedel, 1998a). 

Według US AID, agencji Stanów Zjednoczonych administrującej pomocą 
zagraniczną, niektórzy amerykańscy doradcy w kwestiach rosyjskiego progra
mu prywatyzacji ... wykorzystywali informacje zdobyte w czasie swojej pracy 
związanej z programem... aby poczynić prywatne inwestycje na rosyjskim rynku 
papierów wartościowych (Economist, 1997a). Niestety, nie było dostatecznie 
dużo nagłośnionych przypadków ujawniających konflikt interesów i wykorzy
stywanie konfidencjonalnych informacji dla interesu prywatnego, a nie publicz
nego. W rzeczy samej, handlowanie akcjami w oparciu o nielegalne wykorzy
stywanie informacji posiadanych z racji zajmowanego stanowiska (również 
w wykonaniu partnerów zagranicznych) jest w gospodarkach transformacji dość 
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powszechne. Na skutek aktywnego współudziału wpływowych, dobrze powią
zanych i wykorzystujących zależne od siebie media inwestorów, takie praktyki 
nie zawsze wychodzą na światło dzienne. 

Dlatego „rynki nowo powstające" (wracając do dwóch rozumień tego określe
nia) powinny być postrzegane przede wszystkim jako nowo powstające gospodarki 
rynkowe, a nie po prostu jako nowe rynki finansowe, na których dokonuje się spe
kulacji bez zwracania specjalnej uwagi na stan gospodarki i warunki życia ludzi. 

11.5. Formy pomocy zagranicznej 

Na początku transformacji głównym źródłem kapitału zagranicznego są 
organizacje międzynarodowe, a przede wszystkim MFW, EBOR i BŚ; w dłuż
szym okresie musi to być sektor prywatny. Początkowo również pomoc zagra
niczna zapewniana przez rządy krajów rozwiniętych odgrywa rolę relatywnie 
większą, choć nie wszędzie. Pomijając nieproduktywną pomoc o charakterze 
militarnym, która efektownie powiększa liczby ilustrujące środki „pomocowe" 
dla krajów uwikłanych w lokalne konflikty (Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, 
Tadżykistan) największą pomoc gospodarczą (na mieszkańca) uzyskały - jak 
widać w tabeli 34 - Albania, Kirgistan i Polska oraz państwa bałtyckie. 

Wszystkie te kraje, z wyjątkiem Polski, to małe gospodarki. Dostarczenie 
w ciągu trzech lat jedynie 100 dolarów na osobę w Estonii kosztuje około 3% 
tego, ile kosztowałoby zapewnienie takiej samej pomocy Ukrainie. Pomoc dla 
Estonii w wysokości 33 dolarów rocznie na osobę w latach 1994-96 oznacza 
wydatek około 150 mln dolarów, a pomoc dla Ukrainy kosztowałaby ponad 
5 mld dolarów. Kwoty wynoszące ponad 50 dolarów na osobę w Albanii i Kir-
gistanie mogą robić wrażenie, jeśli porówna się je ze skromnymi 2-3 dolarami 
dla znacznie większych krajów, jak Kazachstan i Uzbekistan, lecz w katego
riach absolutnych nie imponują. 

Za swoją pionierską rolę w całym procesie transformacji i przebudowy 
systemu socjalistycznego Polska została nagrodzona znaczną redukcją zadłu
żenia127. Gdyby pokojowa rewolucja posocjalistyczna zaczęła się na Węgrzech 
podobną premię otrzymałyby zapewne Węgry, a Polska uginałaby się przez lata 
pod brzemieniem niemożliwego do spłacenia długu. Lecz tak się złożyło, że to 
właśnie Polska poruszyła koło historii i dlatego pierwsze decyzje dotyczące jej 
zadłużenia Klub Paryski podjął już w 1991 r. Drugie wielkie cięcie zadłużenia 
miało miejsce po roku 1994, w którym podpisano porozumienie z komercyjny-

W pewnym sensie Wojna w Zatoce w 1991 r. wbrew temu, co w owym czasie mówio
no, pomogła transformacji, przynajmniej w Polsce. Do redukcji zadłużenia uzgodnionej z za
chodnimi rządami w 1991 r. przyczyniła się bowiem decyzja o zredukowaniu o połowę zadłu
żenia Egiptu. Ze ściśle politycznych względów było praktycznie niemożliwe anulowanie części 
zadłużenia Egiptu bez zrobienia tego samego z zadłużeniem Polski. 



mi kredytodawcami z Klubu Londyńskiego. W obu przypadkach zadłużenie 
zredukowano o 50%, uzależniając realizację od dalszego postępu reform struk
turalnych. Ponieważ postęp taki miał miejsce - zadłużenie zredukowano, co 
było z pewnością największą pomocą finansową, jaką otrzymał kraj posocjali-
styczny od rozwiniętych krajów uprzemysłowionych. Lecz była to również dobra 
inwestycja tych krajów w nowo powstający polski rynek. 

11 Pomoc rozumiana jako dotacje z Official Development Assistance plus pożyczki minus spłaty 
pożyczek udzielonych przez kraje OECD. 

21 Liczby w kolumnie określającej pomoc pc w dolarach to ś"rednia roczna z lat 1994-96. 
31 1 oznacza gospodarkę otwartą, 0 - zamkniętą. 
Źródło: Burnside i Dollar, 1997. 

Międzynarodowa pomoc dla gospodarek transformacji jest głównie kiero
wana do krajów, które są bardziej zaawansowane w reformach strukturalnych, 
a przynajmniej w miarę skutecznie przeprowadzają te reformy. Kraje te cieszą 
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się od kilku lat większym wzrostem gospodarczym niż inne rynki nowo po
wstające. Dla krajów zapewniających pomoc (ściśle: dla tamtejszych inwesto
rów) jest to czynnik zachęcający. Przeznaczenie dostarczonej pomocy na roz
wój instytucjonalny sprawia, że powstają organizacje rynkowe służące również 
interesom i inwestorom zagranicznym, a nie tylko krajowym. 

Wyjaśnia to również, dlaczego łatwiej jest uzyskać pomoc (tzn. zagranicz
ne inwestycje niebezpośrednie) na sfinansowanie studiów wykonalności, przed
sięwzięcia prywatyzacyjne, tworzenie giełdy papierów wartościowych, zakup 
sprzętu komputerowego (oczywiście w kraju oferującym pomoc) lub kształce
nie personelu bankowego, niż na zmniejszenie poziomu ubóstwa, obniżenie 
bezrobocia, wsparcie instytucji kulturalnych, rozwój własnego przemysłu 
komputerowego lub kształcenie personelu szpitalnego. Ujmując symbolicznie 
można powiedzieć, że znacznie bardziej wartko płynie strumień pomocy za
granicznej na rozwój sektora finansowego, niż na przeciwdziałanie ubóstwu. 

Dlatego potoczne oceny typu cała ta zachodnia pomoc to działalność cha
rytatywna są tak bardzo dalekie od prawdy. To w ogóle nie jest pomoc o cha
rakterze dobroczynnym, lecz dobra inwestycja, także w kapitał ludzki. Takie 
preferencje wzmacniają gospodarkę zastrzykiem dodatkowego kapitału, co spra
wia, że ożywienie może przyjść wcześniej i utrzymywać się dłużej. To zaś stwa
rza szansę uzyskania środków do zaspokojenia tego drugiego rodzaju potrzeb 
we własnym zakresie, chociaż w późniejszym terminie. 

Dostarczana pomoc, podobnie jak komercyjne pożyczki od międzynaro
dowych instytucji finansowych ma z reguły charakter warunkowy. Transfer ka
pitału zależy od przygotowania określonych programów lub wprowadzenia 
w życie określonych reform, zazwyczaj o charakterze strukturalno-instytucjo-
nalnym. Ustalone warunki są bardzo rygorystycznie egzekwowane. Unia Euro
pejska czasami wręcz wycofuje wcześniej zaplanowane środki, jak to miało miej
sce na przykład w przypadku Polski w roku 1998, gdy wycofano ponad 34 mln 
ECU dotacji w ramach programu PHARE128, ponieważ rząd nie był w stanie 
przedstawić programów spełniających wszystkie uzgodnione wymagania. 

Charakter warunków stawianych przy udzielaniu pomocy wyjaśnia, 
dlaczego kraje bardziej zaawansowane w transformacji są zdolne wchłonąć 
większą pomoc, oraz pokazuje, że większa pomoc umożliwia większe postępy 
transformacji i szybszy wzrost gospodarczy. Widać to dobrze na przykładzie 
małych poradzieckich republik nadbałtyckich i środkowoazjatyckich, z któ
rych pierwsze są bardziej zaawansowane w transformacji instytucjonalnej 
i korzystają z dodatniego sprzężenia zwrotnego między napływem kapitału 
zagranicznego, w tym środków pomocowych a sytuacją gospodarczą. Zatem 
pomoc zagraniczna ma pozytywny wpływ na politykę gospodarczą i - nawet 

Ciekawe, że PHARE powstało w 1989 r. jako instrument finansowej i technicznej po
mocy dla reform prowadzonych w Polsce i na Węgrzech, stąd nazwa tego programu, która jest 
skrótem od „Pologne & Hongrie Action par la Reformę Economiąue". Później instytucja się 
rozrosła i obecnie jej działalność obejmuje większość krajów posocjalistycznych. 
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jeżeli jest niewielka, lecz przeznaczona głównie na inwestycje - przyspiesza 
wzrost (Blustein, 1997). 

Jest szczęśliwym historycznym zbiegiem okoliczności, że transformacja 
posocjalistyczna nastąpiła w okresie rosnących oszczędności w rozwiniętych 
gospodarkach uprzemysłowionych. Transformacja tworzy nowe miejsca aktyw
ności dla zewnętrznych inwestycji zagranicznych, podobnie jak - bez mała -
odkrycie Ameryki pięć wieków temu. Nowo powstające rynki podobnie przy
czyniają się do rozwoju globalnego rynku kapitalistycznego, jak przez stulecia 
Ameryka przyczyniała się do rozwoju gospodarki europejskiej i jej ekspansji 
na świat. Nowe rynki z pół miliardem ludzi zaangażowanych w proces transfor
macji posocjalistycznej wzmacniają rozwój kapitalizmu rynkowego znacznie 
bardziej, niż niegdyś zdobywanie nowych przestrzeni. 

Są różni inwestorzy, także agresywne fundusze gwarancyjne, lecz największą 
rolę odgrywają banki inwestycyjne oraz rozmaite fundusze wzajemne i emerytal
ne. W odróżnieniu od gospodarek posocjalistycznych z dominującym systemem 
repartycyjnym (PAYG: pay-as-you-go), w rozwiniętych gospodarkach system ubez
pieczeń społecznych ewoluował głównie w kierunku rynkowego systemu fundu
szy. Według InterSec Corp., firmy zajmującej się badaniami rynku, całkowita 
wartość światowego majątku emerytalnego wzrosła w latach 1991-96 o niemal 
60%, z 5,4 do 8,5 bln dolarów. Chociaż wydaje się to przesadą w świetle „bąbla" 
na rynkach papierów wartościowych (we wszystkich krajach rozwiniętych poza 
Japonią w latach 1997-98) prognozy mówią, że w ciągu kolejnych pięciu lat 
majątek ten może się przynajmniej podwoić i w 2001 r. przekroczyć 17 bln dola
rów. Kraje przechodzące transformację, niczym nowo odkryty ląd razem z inny
mi nowymi rynkami przyszły więc światu rozwiniętemu z bezwiedną pomocą, 
stwarzając dodatkowe możliwości inwestycyjne dla tych kolosalnych środków. 

Szybkie zmiany zachodzące w innych regionach świata - przede wszystkim 
w Ameryce Łacińskiej i Azji, lecz również (choć w mniejszym stopniu) w Afryce, 
zmuszają gospodarki transformacji do konkurowania o inwestycje zagraniczne. 
Instytut Finansów Międzynarodowych w Waszyngtonie (grupa ekspertów z pry
watnych banków komercyjnych i inwestycyjnych) szacuje, że w 1997 r. przepływ 
prywatnego kapitału netto do większych rynków nowo powstających spadł o ok. 
7% - do 261 mld dolarów z rekordowego poziomu 281 mld dolarów odnotowane
go w 1996 r. Był to skumulowany rezultat zmniejszenia się napływu kapitału do 
Azji o ok. 25% (ze 142 do 107 mld dolarów) i do Ameryki Łacińskiej o ok. 10% 
oraz zwiększającego się przepływu kapitału do gospodarek transformacji. 

Nowy etap konkurencji na światowym rynku kapitałowym rozpoczął się 
w roku 1998 w związku z kryzysem w Południowo-Wschodniej Azji. Kraje po
socjalistyczne pokazały, że już mogą skutecznie konkurować na tym rynku. 
Konkurencja nie polega jedynie na sprowadzaniu nowego kapitału, lecz rów
nież na zatrzymaniu tego, który już został wchłonięty, a częścią tej szczególnej 
konkurencji są starania gospodarek posocjalistycznych, by zagraniczni inwe
storzy uznali je za rynki nowo powstające. 
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Dotychczas udało się to tylko Polsce, która jako jedyna znalazła się w la
tach 1995-96 na amerykańskiej liście grupującej pierwszą dziesiątkę rynków 
nowo powstających (Garten, 1998)129. Ułożenie listy było inicjatywą zmierzają
cą do zwrócenia większej uwagi inwestorów i eksporterów amerykańskich na te 
kraje. Tak też się stało; najbardziej aktywni okazali się inwestorzy portfelowi, 
następnie bezpośredni, potem eksporterzy, a dopiero na samym końcu - impor
terzy. Oczywiście, dla gospodarek transformacji lepsza byłaby kolejność nieco 
inna: najpierw bezpośredni inwestorzy, następnie importerzy, potem eksporte
rzy, a na końcu inwestorzy portfelowi. Wzrost gospodarczy byłby wówczas więk
szy, deficyt bieżącego rachunku - mniejszy, a skumulowane zyski zagranicz
nych inwestorów -, zapewne większe. 

Gospodarki transformacji nie tylko zaczęły konkurować o kapitał zagra
niczny z innymi częściami świata, lecz również dochodzi już między nimi do 
walki o jak największą porcję tego kapitału. Przywódcy państw transformacji 
gorliwie uczestniczą w ogromnej ilości konferencji, spotkań i innych między
narodowych imprez. Zachęcają zagranicznych bankierów i finansistów do in
westowania w ich krajach. Początkowo tego rodzaju spotkania odbywały się 
przede wszystkim w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, najbardziej zaawan
sowanych w transformacji. Wkrótce inne kraje, w tym największe gospodarki 
byłego Związku Radzieckiego, dołączyły do tego swoistego klubu. Urucho
miono ogromne programy prywatyzacji i zaczęto emitować europejskie i świa
towe obligacje, aby sfinansować deficyty budżetowe. W konsekwencji, poja
wiły się deficyty na rachunkach bieżących jako rezultat zbyt wolno rosnącego 
eksportu gospodarek transformacji do krajów uprzemysłowionych i za szybko 
płynących w przeciwnym kierunku - inwestycji portfelowych. 

W latach 90. napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do gos
podarek transformacji w Europie Środkowo-Wschodniej i WNP stopniowo 
powiększał się dochodząc (w rachunku kumulatywnym) do ok. 70 mld dolarów 
pod koniec 1997 r. i do 90-100 mld dolarów pod koniec 1998 r. Około 2/3 tych 
kwot wchłonęły nowo powstające rynki europejskie, a 1/3 - rynki WNP. Mimo 
ogromu sum było to stosunkowo niewiele zarówno w porównaniu z potrzebami 
tych krajów, jak z wielkością inwestycji bezpośrednich na innych rynkach nowo 
powstających. O ile wszystkie zagraniczne inwestycje bezpośrednie w 1996 r. 
wyniosły (wg UNCTAD) 349 mld dolarów, o tyle w gospodarkach transforma
cji wyniosły one (wg EBOR) około 15 mld dolarów, tj. skromne 4% całej kwo
ty. Większość zasiliła gospodarki rozwinięte. 

Chiny uzyskując do 1997 r. kumulatywnie 169 mld dolarów były najwięk
szym odbiorcą zagranicznych inwestycji bezpośrednich wśród rynków nowo 
powstających, zarówno w kategoriach przepływów, jak zasobów130. Tylko 

129 Pozostała „9" to: Argentyna, Brazylia, Chiny, Indie, Korea Południowa, Meksyk, Re
publika Południowej Afryki, Turcja oraz - jako całos'ć - ASEAN. 

" Drugim największym odbiorcą inwestycji bezpośrednich w grupie rynków nowo po
wstających była Brazylia, w której inwestycje do 1996 r. wyniosły łącznie 108 mld dolarów. 
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w 1996 r. do Chin napłynęło ponad 42 mld dolarów, tj. około 3 razy więcej niż 
do całego regionu byłego ZSRR i Europy Środkowo-Wschodniej. Kwoty te 
oczywis'cie mocno bledną, gdy odnieść je do chińskiej populacji (1,2 mld lu
dzi); w przeliczeniu jest to bowiem 35 dolarów p/c, czyli wielkość podobna do 
rozmiarów inwestycji zagranicznych na osobę w gospodarkach transformacji. 
Dzięki ogromnym zainwestowanym kwotom, w Chinach powstało aż 230 tys. 
przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego. Zatrudniają one 17 mln ludzi 
i dostarczają ponad 1/10 wpływów z podatków przemysłowych i handlowych 
oraz około 40% całego chińskiego eksportu131. 

Te zjawiska, dla Chin niezwykle korzystne, są rezultatem konsekwentnej 
polityki stopniowego wciągania inwestorów bezpośrednich, którzy w odróż
nieniu od portfelowych nie mogą po prostu w dowolnym, wybranym przez 
siebie momencie uciec z Chin. Szczególnie interesujące w doświadczeniu chiń
skim jest to, że udało się rozluźnić ścisły gdzie indziej związek między tem
pem prywatyzacji a wielkością zagranicznych inwestycji bezpośrednich. Chi
ny pokazały, że jeśli bodźce zachęcające zagraniczny kapitał do nowych przed
sięwzięć są wystarczająco silne, to nawet powolna prywatyzacja nie zniechęca 
zagranicznych inwestorów bezpośrednich. Zazwyczaj kierują się oni wówczas 
ku zasobom naturalnym i wielkim inwestycjom w sektorze energetycznym. 

Nie zmienia to faktu, że wielkie przedsięwzięcia prywatyzacyjne w sek
torze bankowym, energetycznym i telekomunikacyjnym zmieniły układ listy 
rankingowej odbiorców zagranicznych inwestycji bezpośrednich. Wcześniej 
przewodziły w tej grupie Węgry; w roku 1997 największym odbiorcą skumu
lowanych zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Europie Środkowo-
Wschodniej okazała się Polska. W przyszłości zapewne przodować będzie (po
mijając Chiny) Rosja, a to ze względu na ogromne kwoty, jakie muszą tam być 
zainwestowane w prywatyzację sektora energetycznego. Nawet z relatywnie 
niewielką ilością środków finansowych zainwestowanych na osobę (w latach 
1996-97 odpowiednio, 13 i 26 dolarów) kraj ten w ciągu tylko tych dwóch lat 
wchłonął łącznie ponad 6 mld dolarów. Nadal jest to mniej niż Polska wchło
nęła tylko w 1997 r., lecz niemal dwa razy tyle co Kazachstan, gdzie napływ 
kapitału na osobę wyniósł średnio 3-4 razy więcej (odpowiednio, około 73 
i 76 dolarów)132. 

W Europie Środkowo-Wschodniej pod koniec 1997 r. wielkość zagranicz
nych inwestycji bezpośrednich na osobę była najwyższa na Węgrzech (1519 
dolarów), w Czechach (726 dolarów) i w Estonii (557 dolarów). W Rosji i na 
Ukrainie, czyli w krajach najbardziej ludnych, kwoty te wyniosły, odpowied
nio, 66 i 41 dolarów. Trzeba jednak dodać, że właściwym sposobem pomiaru 
zagranicznych inwestycji bezpośrednich nie jest ich wielkość na osobę, lecz 

131 Oparte na danych z „Jie Fang Daily", 8 IX 1997. 
132 Według obecnych statystyk w 1997 r. zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Rosji 

wyniosły 3,3 mld dolarów, co stanowiło największy napływ kapitału do jakiegokolwiek kraju 
posocjalistycznego; Polska zdołała wchłonąć w tym samym czasie 3 mld dolarów (zob. tab. 35). 
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stosunek do PKB. Wedle tego kryterium, w Azji przodowały Chiny i Azerbej
dżan. W tym ostatnim szacuje się, że w 1997 r. zagraniczne inwestycje bezpo
średnie osiągnęły imponujący poziom 24,4% PKB. W Europie Środkowo-
Wschodniej, największy poziom osiągnęła Łotwa (5,4%) i - mimo głębokiego 
załamania - Bułgaria (5,6%). Na końcu znalazły się: Uzbekistan (0,4%) w Azji 
oraz Macedonia (0,5%) w Europie. Szczegóły w tabeli 35. 

Generalnie pozytywne efekty inwestycji zagranicznych sprawiają, że za
nikły związane z nimi obawy i niechęć pewnych kręgów klasy politycznej. 
W ślad za zmianą jej postaw, nastąpiła również znacząca zmiana w stanowisku 
opinii publicznej. Większość społeczeństw opowiada się dziś coraz bardziej za 
rosnącym napływem kapitału zagranicznego. Wbrew temu, co im wcześniej 
wmawiano, ludzie widzą, że zagraniczne inwestycje nie przynoszą szkód, nato
miast dostarczają nowych produktów i usług, umożliwiają podnoszenie kwali
fikacji, dają lepiej płatną pracę, wpływając bezpośrednio na poprawę sytuacji 
ekonomicznej rodzin. 

11.6. Cztery dylematy polityki 

Mimo to większość rządów nadal nie jest skłonna otworzyć całej gospo
darki na nieograniczoną penetrację kapitału zagranicznego. Tak jest z sektorem 
energetycznym w Rosji i bankowym w Czechach, z przemysłem samochodo
wym w Chinach, z usługami turystycznymi na Węgrzech, z własnością gruntów 
w Słowenii itd. Istnieje wiele ekonomicznych i finansowych, lokalnie uwarun
kowanych powodów takich oporów. Są też przyczyny bardziej uniwersalne ze 
sfery polityki, psychologii, a nawet moralności. Analiza wszystkich tych opo
rów pozwala sformułować 4 dylematy polityki krajów transformacji i reform 
wobec kapitału zagranicznego. Są to dylematy: ryzyka zbudowania „kapitali
zmu zależnego", niestabilności inwestycji portfelowych, bogactwa światowego 
i redystrybucji dochodów oraz ucieczki kapitału. 

Pierwszy dylemat dotyczy ryzyka zbudowania „kapitalizmu zależnego" 
i wiąże się z pytaniem, w jaki sposób rząd powinien przekazywać majątek 
obcokrajowcom bez postawienia gospodarki przechodzącej transformację 
w stan zależności. W gospodarkach posocjalistycznych, które nie mają dosta
tecznie dużo własnych zasobów, szeroka prywatyzacja oznacza, że znaczna 
część majątku przechodzi w ręce kapitału zagranicznego. Szczególną cechą 
tego procesu jest to, że - w odróżnieniu od innych rynków nowo powstają
cych - miejscowa klasa średnia, a nawet najbogatsza jej część nie posiada 
żadnych znaczących inwestycji zagranicznych i majątku w innych krajach, 
co równoważyłoby w jakiś sposób układ. Jeżeli ta asymetria pójdzie za dale
ko, powstanie właśnie „kapitalizm zależny", ze wszystkimi tego polityczny
mi konsekwencjami. 
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Istnieje również ryzyko asymetrii innego rodzaju - między silniejszymi 
partnerami wnoszącymi kapitał zagraniczny a słabszymi partnerami, którzy go 
poszukują. Szczególnie odnosi się to do gospodarek transformacji, w których 
rządy, przemysł, krajowi pośrednicy finansowi itd., potrzebując środków, są 
zazwyczaj tymi słabszymi partnerami wystawionymi na ryzyko wykorzystania 
przez partnerów silniejszych. Polityczną reakcją na takie zagrożenie jest prefe
rowanie własnego kapitału, co jednak nie powstrzymuje penetracji kapitału za
granicznego. Toczy się na tym polu skomplikowana gra interesów. Zagraniczny 
inwestor, starając się na przykład przejąć pewną dziedzinę przemysłu, nabywa 
prywatyzowany majątek, ale - może się okazać - tylko po to, by zlikwidować tę 
konkurencję i wejść na rynek z własnymi wyrobami, produkowanymi za grani
cą. Kraj sprzedający majątek przystaje jednak wcześniej na ten układ, naiwnie 
widząc w nim narzędzie mikroekonomicznej restrukturyzacji i sposób na utrzy
manie zatrudnienia. 

Dlatego warunki umowy na „dostarczenie kapitału" muszą być trzeźwo 
i twardo negocjowane przez odbiorcę tego specyficznego towaru. Tym bardziej, 
że inwestor często domaga się daleko idących preferencji (np. wakacji lub zwol
nień podatkowych czy ceł na konkurencyjny import), co w sumie może być 
niekorzystne dla konsumentów i/lub budżetu. Dlatego powinno się preferować 
zagraniczne inwestycje bezpośrednie, ponieważ jest to kapitał długotermino
wy, a więc stabilny, podporządkowany krajowemu prawu, obowiązującym re
gulacjom oraz (chociaż pośrednio i tylko w ograniczonym zakresie) polityce 
państwa. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie nie tylko przecież zwiększają 
zdolność kraju do wzrostu gospodarczego, ale uczestniczą w restrukturyzacji 
zdolności produkcyjnych przemysłu, co poprawia konkurencyjność. Poza tym 
są one zorientowane nie tylko na rynek krajowy, lecz często na eksport, wyko
rzystując konkurencyjnie niższe koszty siły roboczej. W ten sposób zwiększają 
wzrost pobudzany przez eksport. 

Występuje silna korelacja i dodatnie sprzężenie zwrotne między zakresem 
i tempem prywatyzacji a wielkością kapitału zagranicznego zainwestowanego 
w gospodarki transformacji. To prawda, że im szybciej majątek państwowy 
został sprywatyzowany, tym taniej go sprzedano, ale zarazem wcześniej w go
spodarkę kraju wpompowano kapitał zagraniczny. Jeśli takiej prywatyzacji to
warzyszą stałe postępy w rozwoju instytucjonalnym i stabilizacji finansowej, 
to znacząco przyczynia się ona do wzrostu gospodarczego. Sprawniejsze insty
tucje i mądra polityka liberalizacji w większym stopniu przyczyniają się bo
wiem do ożywienia i wzrostu niż prywatyzacja i zagraniczne inwestycje. 

Jeśli wszystkie te zdarzenia zachodzą równocześnie, to ryzyko „zależnego 
kapitalizmu" może przekształcić się w przyspieszenie wzrostu. Prywatyzacja 
i stabilizacja przyczyniają się do napływu zagranicznych inwestycji, a te - wspie
rane przez dojrzały układ instytucjonalny - przyspieszają wzrost, który powięk
sza krajowe zasoby kapitałowe, absorbuje więcej bezpośrednich i portfelowych 
inwestycji zagranicznych, przyspieszając prywatyzację i usprawniając liberali-
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zację. Koło się zamyka i nabiera rozwojowego pędu. Widać ten mechanizm 
w krajach przodujących w transformacji i przeżywających największy rozwój. 

Wzajemne związki między liberalizacją, prywatyzacją, inwestycjami za
granicznymi i rozwojem instytucjonalnym wyjaśniają, dlaczego kraje z rela
tywnie większym udziałem prywatnego sektora i relatywnie większą absorpcją 
zagranicznego kapitału mogą mieć niższe tempo wzrostu (lub większą skalę 
załamania) niż kraje z mniejszym udziałem sektora prywatnego i kapitału za
granicznego. Proste porównanie dwóch par krajów: Słowenii i Czech w Euro
pie Środkowo-Wschodniej, oraz Rosji i Uzbekistanu w WNP, jest tego ilustra
cją. W Czechach w latach 1994-98 średnie roczne tempo wzrostu PKB wynio
sło poniżej 3%, w Słowenii przekroczyło 4%. W Rosji PKB w ciągu tych pięciu 
lat kurczył się z roku na rok, średnio o 4,2%, zaś w Uzbekistanie rósł o 0,7%. 
A jednak udział prywatnego sektora był wyższy w Czechach niż w Słowenii 
i w Rosji niż w Uzbekistanie, zaś obce inwestycje bezpośrednie (liczone na 
mieszkańca) były w Czechach pod koniec 1997 r. niemal o połowę większe niż 
w Słowenii (odpowiednio - 726 i 538 dolarów), natomiast w Rosji - ponad 
siedmiokrotnie większe niż w Uzbekistanie (odpowiednio - 66 i 9 dolarów). 

Drugi dylemat wiąże się z niestabilnością inwestycji portfelowych, która 
sprawia, że nawet najbardziej liberalne rządy nie chcą tworzyć kapitałowi za
granicznemu całkowicie swobodnego dostępu do wszystkich sektorów. Płyn
ność inwestycji portfelowych jest znacznie wyższa niż inwestycji bezpośred
nich; mogą one równie gładko wyjść, jak weszły. Dlatego lepiej nie dopuszczać 
do zbyt łatwego wchodzenia inwestorów portfelowych, ponieważ później może 
być trudno (jeśli w ogóle będzie to możliwe) zatrzymać ich odpływ. Przeciwnie 
niż w przypadku przywiązanych lokalizacyjnie inwestycji bezpośrednich, 
inwestycje portfelowe mogą zostać wycofane w sposób naprawdę szokowy, two
rząc wtórny deficyt kapitału. Na takie niebezpieczeństwo szczególnie narażone 
są gospodarki transformacji, w których rynki kapitałowe są bardziej rozgo
rączkowane, wrażliwe i chwiejne. Luka finansowa spowodowana ucieczką 
kapitału, który już pracował, szkodzi zaś gospodarce znacznie bardziej niż de
ficyt pierwotny. 

Przypływy i odpływy kapitału destabilizują gospodarki, co w skrajnej po
staci widać na przykładzie Azji Południowo-Wschodniej, gdzie kapitał, który 
miał prowadzić do rozwoju, pospiesznie uciekł, obnażając kruchość fundamen
tów wielu tamtejszych gospodarek określanych wcześniej (nie bez pewnej dozy 
przesady) mianem „tygrysów". Dlatego polityka gospodarcza krajów tranfor-
macji powinna się koncentrować nie tylko na przyciąganiu inwestycji zagra
nicznych, lecz na utrzymaniu ich w kraju m.in. w drodze przekształcania inwe
stycji portfelowych w bezpośrednie oraz zachęt do reinwestowania osiąganych 
zysków. Sprzyja temu atrakcyjne różnicowanie stóp procentowych oraz stabil
ny klimat finansowo-polityczny. Konynuowanie rozwoju instytucjonalnego, 
prowadzenie rozważnej polityki strukturalnej i wiązanie stabilizacji ze stabil
nością powinno owocować zaufaniem partnerów międzynarodowych. 
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Lecz jeśli inwestorzy wpadną w panikę, to żaden znaczący fakt gospodarczy 
czy oficjalne oświadczenie nie będzie w stanie szybko ich uspokoić. Mechanizm 
paniki rynkowej sprawia, że odpływ kapitału ma charakter lawinowy. Wtedy in
westorzy, z braku odpowiednich mechanizmów koordynacji (których sam rynek 
nie jest w stanie zapewnić) zachowują się zgodnie z instynktem stadnym. Wkrót
ce już nikt - nawet MFW - nie jest w stanie zatrzymać szerzącego się kryzysu. 
W następstwie paniki mieliśmy już „efekt teąuili" (po kryzysie meksykańskim), 
teraz mamy „zarazę wschodnioazjatycką", a zaraz po niej - kryzys rosyjski. 

Niestety, w epoce globalizacji może się zdarzyć, że nawet kraje o stosun
kowo solidnych fundamentach, instytucjach i polityce okażą się mało odporne 
na takie zagrożenie. Zatem gospodarki transformacji powinny bardzo ostroż
nie dozować tempo i zakres liberalizacji przepływów kapitału zagranicznego, 
ponieważ dopóki jest możliwe spekulacyjne natarcie na gospodarkę narażoną 
na takie zagrożenie - a kraje posocjalistyczne zdecydowanie należą do tej gru
py - niewątpliwie do niego dojdzie. 

Niemniej jednak, w dłuższym okresie może się okazać, że również w ta
kim przypadku nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Szukając zysków 
na chwiejnych rynkach, fundusze agresywnego inwestowania (por. przypis 83) 
oraz liczni inwestorzy instytucjonalni zwiększają płynność tych rynków, co 
z kolei redukuje ich chwiejność oraz prawdopodobieństwo przyszłych spekula
cji. Może to doprowadzić, jeśli nie do całkowitego wypchnięcia tych funduszy 
z rynku, to przynajmniej do zmniejszenia ich roli oraz zagrożenia, jakie pocią
gają za sobą dla stabilności rynków nowo powstających, także posocjalistycz
nych. Jednak fundusze są potrzebne zarówno po stronie podaży, jak popytu, 
więc z pewnością będą one stałym elementem światowego pejzażu finansowe
go. Twierdzi się, że: Fundusze agresywnego inwestowania legitymizują rolę 
MFW w oczach jego wytrwałej klienteli i polegają na MFW jak na brygadzie 
remontowej (Gotz-Richter, 1997). Fundusze agresywnego inwestowania i glo
balizacja rynków finansowych nie umniejszyły roli MFW, lecz znowu ją zwięk
szyły, również w gospodarkach transformacji. 

Z tego punktu widzenia jest oczywiste, że uwolniony kapitał i prywatni 
pośrednicy finansowi nie są w stanie skutecznie działać jako strażnicy przepły
wu kapitału na otwierających się nowych rynkach. Co więcej, w niektórych 
przypadkach nie są lekarstwem, lecz prawdziwym źródłem problemów. Dąże
nie do wysokich dochodów i zachłanność inwestorów to silne motywacje dla 
nowych form działalności na globalnym rynku. Jedne formy takiej działalności 
odchodzą więc w zapomnienie, a pojawiają się nowe. I jeśli powodują nowe 
problemy, to pretensje do rynku nie przyniosą nic dobrego potrzebna jest mądra 
polityka. Ale te problemy sprawiają, że tym większe są oczekiwania rządów 
w krajach przechodzących transformację wobec banków rozwojowych oraz mię
dzynarodowych instytucji finansowych. 

Jest ironią losu, że w wyniku transformacji powstała całkowicie nieocze
kiwana wzajemna zależność między byłymi gospodarkami centralnie sterowa-
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nymi. Znowu to, co zdarzy się w Polsce czy na Węgrzech zależy w pewnym 
stopniu od tego, co zdarzy się w Rosji czy na Ukrainie, czyli w najważniejszych 
republikach byłego Związku Radzieckiego. Lecz tym razem współzależność jest 
zupełnie inna. Wzajemne powiązania obejmują nowo powstające rynki kapita
łowe i powodują, że problemy występujące w największych republikach pora-
dzieckich stwarzają natychmiast napięcie na innych nowych rynkach. Oczywi
ście, odnosi się to w równym stopniu do Węgier i Polski, jak do Argentyny 
i Brazylii. Rzecz w tym, że bez skoordynowanej polityki wobec rynków finan
sowych i kapitałowych na scenie międzynarodowej pojedynczy kraj może nie 
być w stanie przeciwdziałać naciskom spekulacyjnym na rynek, nawet gdy fun
damenty są dobre, a prowadzona polityka rozsądna. Pod tym względem gospo
darki transformacji również nie różnią się od innych gospodarek. 

Trzeci dylemat, który można określić jako obawę przed wepchnięciem 
w rolę „zderzaka cyklicznego", związany jest ze światowym bogactwem i re
dystrybucją dochodów. Nowo powstające rynki postrzegane są jako jeszcze 
jeden szczególny bufor dla cyklu gospodarczego w państwach uprzemysłowio
nych (Weber, 1997). Podobnie jak globalizacja, większa elastyczność rynków 
pracy, zaawansowane technologie informatyczne, mądrzejsza polityka rządów 
(często zalecana przez organizacje międzynarodowe) oraz nowo powstające 
rynki są wykorzystywane do złagodzenia skutków wahań cyklicznych w bo
gatszej części świata. Polityka wynikająca z takiego nastawienia, tzn. sytuacja, 
w której kraje bogate postrzegają gospodarki transformacji jako swego rodzaju 
zderzak dla swoich cyklicznych problemów, może stwarzać zagrożenie dla tych 
słabszych. 

Postrzeganie gospodarek transformacji jako strefy zewnętrznej, którą moż
na czasami potraktować instrumentalnie, bez oglądania się na wpływ prowa
dzonej przez siebie globalnej polityki gospodarczej, na panujące tam warunki 
pracy i życia oznacza, że warunki te wydają się im sprawą drugorzędną i mniej 
znaczącą niż dochody uzyskane z inwestycji ulokowanych w tych krajach. 
W konsekwencji, na skutek globalnej współzależności sfera finansowa i mate
rialna w krajach transformacji może poważnie ucierpieć. 

Jeżeli gospodarki transformacji mogą służyć jako amortyzator wahań cy
klicznych w krajach uprzemysłowionych, to powstaje pytanie, co z cyklami 
gospodarczymi w krajach posocjalistycznych oraz z ich konsekwencjami? Brak 
zdrowego partnerstwa może spowodować, że na przykład gospodarka Czech 
będzie wykorzystana jako amortyzator cyklu gospodarczego w Niemczech, lecz 
przecież nie na odwrót. Biorąc pod uwagę względne znaczenie poszczególnych 
gospodarek, postawione pytanie wskazuje na problem polityczny o wymiarze 
bez mała globalnym, w którego rozwiązywaniu otwiera się pole do koordyna
cyjnego działania ze strony czołowych międzynarodowych organizacji gospo
darczych i finansowych. Warto bowiem pamiętać, że w tej chwili sukces polity
ki transformacji to nie tylko cel zainteresowanych krajów, ale zarazem środek 
do powodzenia gospodarczego gdzie indziej. 
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Nowo powstające rynki kapitałowe, które biedne gospodarki transforma
cji chciałyby widzieć jako narzędzie absorpcji zagranicznych oszczędności 
i stabilnego tworzenia kapitału, postrzegane są przez inwestorów i rządy kra
jów bogatych jako narzędzia transferu dochodów i redystrybucji majątku. 
W ostateczności to, co miało stanowić inwestycję dla krajów biedniejszych, 
może okazać się czystym wypływem kapitału. 

Czwarty dylemat dotyczy ucieczki kapitału, do której dochodzi w pew
nych szczególnych okolicznościach. Instytucjonalny niedorozwój i słabe regu
lacje, którym towarzyszy rosnąca płynność kapitału, mogą przyczynić się do 
jego odpływu. Na skutek denacjonalizacji majątku państwowego wzrasta płyn
ność, co przy słabych fundamentach finansowych oraz nieodpowiedniej dere
gulacji transferu kapitału - może prowadzić do jego ucieczki. To nie brak per
spektyw dla dochodowych inwestycji powoduje pragnienie przeniesienia pie
niędzy za granicę, lecz raczej polityczna niestabilność i w pewnych przypadkach 
źródła, z których kapitał pochodzi. Motorem napędowym ucieczki kapitału jest 
z jednej strony nieprzewidywalność przyszłych gospodarczych i politycznych 
wydarzeń, z drugiej natomiast - czasami niejasny (jeśli nie po prostu nieuczci
wy) sposób, w jaki zgromadzono majątek, włączając w to nielegalną działal
ność w szarej strefie gospodarki, korupcję i przestępczość zorganizowaną. 

Chociaż nie da się dokładnie obliczyć, jaka ilość kapitału została przepom
powana z gospodarek transformacji za granicę, podkreśla się, że w pewnych skraj
nych przypadkach kwota ta jest rzeczywiście bardzo duża. Jaąues de Larosiere, 
były prezes EBOR stwierdził w 1997 r. (mając na myśli Rosję i inne republiki 
byłego ZSRR), że tylko w 1996 r., odpływ kapitału z tego regionu prawdopodob
nie przekroczył całą sumę zainwestowaną przez EBOR od chwili jego powstania 
(„Financial Times", 1997). Sądzi się, że odpływ kapitału z Rosji siedmiokrotnie 
przekroczył jego napływ, choć istnieją różne szacunki wielkości tych przepły
wów. Ocena, że tylko w 1996 r. odpływ wyniósł ok. 22 mld dolarów i był (jak 
szacuje Deutsche Morgan Grenfell) dziesięciokrotnie większy od wartości wchło
niętych zagranicznych inwestycji bezpośrednich wydaje się wprawdzie przesa
dą, ale odpływ kapitału na poziomie 12 mld dolarów rocznie od momentu roz
poczęcia transformacji aż do połowy lat 90. można uznać za prawdopodobny. 
A jest to kwota równa wszystkim zagranicznym inwestycjom bezpośrednim 
w Europie Środkowo-Wschodniej i WNP zakumulowanym w latach 1990-97. 

Chociaż ucieczka kapitału miała miejsce również w innych krajach, to jed
nak nigdzie nie doszło do takiego drenażu, jak w Rosji. W tym świetle można 
mieć wątpliwość, czy rzeczywiście dochody z inwestycji były tam tak wysokie. 
Rzecz w tym, że inwestorzy są różni i przynajmniej niektórzy krajowi nie zde
cydowali się na ryzyko, jakie podjęli zagraniczni, targując się o liczne kontrak
ty prywatyzacyjne. Oczywiście, częstokroć krajowi inwestorzy po prostu nie 
mieli wystarczającej ilości kapitału, aby wziąć udział w tej grze, a więc wpro
wadzali pośredników finansowych, organizując również pewne przedsięwzię
cia działające na zasadzie piramid, a zyski transferowali za granicę. 
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Znaczącą część odpływającego kapitału stanowiły brudne pieniądze, któ
rymi nie można było obracać w kraju przed oczyszczeniem za granicą. Szacuje 
się, że niebagatelna część napływu zarówno inwestycji portfelowych, jak i bez
pośrednich (szczególnie pochodzących ze Szwajcarii, Cypru i Wysp Kajmana) 
to właśnie kapitał powracający (Robinson, 1997). W międzyczasie dokonały się 
zmiany własnościowe oraz zmieniła pozycja kapitałowa i rynkowa pośredni
ków finansowych, dzięki którym kapitał ten przeobraził się z brudnych oszczęd
ności krajowych - w czyste inwestycje zagraniczne. 

Mechanizm ten działał również w drugą stronę, choć na mniejszą skalę. 
Pewien ułamek zagranicznych inwestycji powstał z brudnych pieniędzy, które 
prano właśnie w Rosji. Słabe regulacje i niedostateczne zaangażowanie w wal
kę z praniem brudnych pieniędzy nadal umożliwiają uprawianie tego procede
ru na wielką, choć bliżej nieznaną skalę. 

Inaczej niż w Rosji, gdzie głównym źródłem uciekającego kapitału była 
nierozsądna prywatyzacja i przestępczość zorganizowana, w Albanii z uciecz
ką kapitału wiązał się bezpośrednio upadek oszukańczych piramid finansowych. 
Najpierw był masowy, naiwny pęd do lokowania oszczędności w tych pozornie 
atrakcyjnych przedsięwzięciach finansowych, potem próby przepompowania 
tych pieniędzy za granicę. Brak odpowiednich regulacji i instytucji, jak rów
nież brak zdolności, a może nawet woli prawicowego rządu, by zahamować 
przebieg wypadków - wszystko to pozwoliło na rozrost piramid, a następnie -
ich runięcie. Ocenia się, że utracono 1/3 PKB, a znaczna część tych pieniędzy 
wypłynęła za granicę. 

Żadna z tych finansowych patologii - ani rosyjska, ani albańska, ani jaka
kolwiek inna - nie byłaby możliwa bez aktywnego udziału strony zagranicznej. 
Bardzo źle się stało, że nieuczciwe sposoby gromadzenia, koncentracji 
i transferu kapitału były w istocie tolerowane przez międzynarodowe kręgi fi
nansowe, a przynajmniej te ostatnie nie podjęły odpowiednich przeciwdziałań 
we właściwym czasie. Organizacje międzynarodowe, wpływowe mass media, 
zespoły ekspertów i doradców również nie podjęły żadnych działań, choćby 
ostrzegawczych. W każdym przypadku zrobiono zbyt mało i zbyt późno - nie 
bez powodów i nie bez zysków. 

Chociaż w dosyć osobliwy sposób, ale jednak wszystkie te finansowe 
matactwa przyspieszyły pierwotną posocjalistyczna akumulację kapitału. Za 
kilka lat nie będą już one miały większego znaczenia. Dzięki nim powstała 
klasa przedsiębiorców, nastąpiła koncentracja kapitału, ustaliły się międzyna
rodowe powiązania. Lecz negatywne polityczne i psychologiczne skutki tego 
co się stało, zaszkodzą procesowi zmian w sferze kultury rynku i na dłuższy 
czas pogorszą społeczne nastawienie do transformacji i globalizacji. 







Mimo kłopotów w początkowych latach transformacji i frustracji związa
nych z Wielką Depresją, w krajach posocjalistycznych z coraz większym opty
mizmem patrzy się w przyszłość. Istnieje - poniekąd mityczne - przekonanie, 
że po kilku chudych latach gospodarki transformacji odbiły się już od dna 
i nabierają rozpędu do przyszłego wzrostu. Przekonanie to odnosi się również 
do krajów, które po paroletnim okresie ożywienia gospodarczego przechodzą 
znowu okres załamania (Albania, Bułgaria, Łotwa i Rumunia - por. tab. 13). 
Podstawy tego trendu są jednak nad wyraz kruche. Długi okres jest sumą krót
kich okresów, lecz często nawet krótkookresowe scenariusze nie sprawdzały 
się na skutek działania czynników nie przewidzianych. 

Jest wiele przykładów ilustrujących taki przebieg zdarzeń. W Polsce na 
początku lat 90. załamanie PKB miało wynieść minus 3,1%, a było czterokrot
nie większe. Wówczas błędy prognozy można było od biedy tłumaczyć stąpa
niem po dziewiczym gruncie gospodarki wchodzącej w transformację posocja
listyczna. Po jakie wyjaśnienie sięgnąć teraz, na progu dziesiątego roku tej trans
formacji? Popatrzmy bowiem na świeży przykład Bułgarii. 

Jeszcze w grudniu 1996 r. zakładano, że w latach 1996-98 PKB w sumie 
nie zmieni się (przewidywano załamanie o 6,0% w roku 1996, ożywienie 
o 0,4% w roku 1997 i wzrost o 4,8% w roku 1998 (PlanEcon, 1996). Ale już 
w październiku 1997 r. oceniano, że PKB skurczy się w roku 1998 do 85% 
poziomu osiągniętego w 1995 r., ze względu na spadek o 10% zaistniały 
w 1996 r. (zamiast 6,0%) dalszy spadek w roku 1997 o 7,0% (zamiast wcze
śniej przewidywanego ożywienia o 0,4%) i jedynie skromny wzrost o 1,5% 
w roku 1998 (zamiast uprzednio przewidywanego o 4,8%). Wskaźnik łączny 
w wysokości 98,9% zamienił się we wskaźnik 85%. Nie był to przykry wyjątek. 
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W okresie zaledwie dziesięciu miesięcy, trzy szacowne organizacje - usytu
owany w Waszyngtonie PlanEcon, londyński EBOR i ING Barings Bank Emer-
ging Europe Division - zmieniły swoje prognozy w sposób zupełnie niezwy
kły, bo trudno inaczej mówić o rozbieżności od minus 1% do minus 15%. Jest 
to tylko jeden przykład; większy wybór rozrzutu prognostycznego zawiera 
tabela 36. ' 

* EBOR nie ujął w swoich prognozach Albanii ze względu na bardzo niepewną sytuację poli
tyczną w tym kraju. 

Źródło: EBRD, 1997a. 
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Z tabeli 36 widać, że różnice między poszczególnymi prognozami są bar
dzo duże. Jeżeli ze względu na wydarzenia polityczne nieprzewidywalność 
jest względnie zrozumiała w przypadku miotanego regionalnym konfliktem 
Tadżykistanu, to wydaje się dziwna w spokojnym Kirgistanie, dla którego 
EBOR w lutym 1997 r. przewidywał szybki wzrost o 8,0%, zaś The Economist 
Intelligence Unit prognozował ostrożnie wzrost jedynie o 3,2%. W Rumunii 
różnica między najbardziej optymistycznym scenariuszem (wzrost o 5,4% we
dług PlanEcon) a najbardziej pesymistycznymi prognozami (minus 2,5% 
według EBOR) osiągnęła 8 punktów procentowych i zmianę znaku. Na spo
kojnej, przewidywalnej Litwie ONZ zakładała niewielkie ożywienie o 1,5%, 
natomiast PlanEcon prognozował ogromny wzrost o 5,8%, więc różnica prze
kroczyła 4 punkty. 

Można oczywiście szydzić z takich prognoz, które - bywa - zawierają 
zwykłe błędy, można część pomyłek złożyć na karb nieoczekiwanych zdarzeń 
(konflikt regionalny), ale gros fałszywych prognoz ciągle wynika z nieznajo
mości gruntu, czyli posocjalistycznych gospodarek w trakcie transformacji, 
mimo że ten proces trwa już tyle lat. W gospodarkach tych nie ma nic na za
wsze, ani na pewno - w stopniu daleko większym, aniżeli w ustabilizowanych 
gospodarkach Europy oraz w większym niż w rynkowych krajach nierozwinię-
tych poddanych procedurom liberalizacyjno-stabilizacyjnym. Mimo to, istnie
je kilka przesłanek, by optymistycznie twierdzić, że wzrost może tam 
nabrać przyspieszenia i utrzymywać się przez długi czas. Takie prognozy za
warte są w tabeli 37. 

Pomijając Białoruś, dla której PlanEcon przewiduje roczny wzrost w la
tach 1998-2002 na poziomie zaledwie 0,7%, dla innych dwudziestu pięciu 
gospodarek transformacji prognozy wahają się od 3,8% dla Słowacji i 4,0% 
dla Ukrainy, do 9,7% dla Azerbejdżanu i 9,3% dla Gruzji. Według tych sza
cunków średni wzrost PKB powinien wynieść: około 4,9% dla jedenastu kra
jów Europy Środkowo-Wschodniej (bez Bośni/Hercegowiny) i około 4,3% dla 
piętnastu republik byłego ZSRR. Zatem, średnie roczne ważone tempo wzro
stu PKB wszystkich gospodarek transformacji w ciągu następnych 4-5 latach 
miałoby się wahać od 4 do 6%, co jest bardzo przyzwoitym wynikiem. I mimo 
to w roku 2002 zaledwie 1/3 grupy zdoła osiągnąć poziom Produktu sprzed 
okresu transformacji (w tym tylko dwie byłe republiki radzieckie - Uzbeki
stan i Estonia). 

Analizując dane w tabeli 37 trzeba pamiętać, że jeszcze przed końcem 
1998 roku prognozy trzeba było zmieniać w związku z kryzysem rosyjskim. 
PlanEcon skorygował je w dół zaraz po dewaluacji rubla o 1/3 w sierpniu 1998 r. 
i obecnie przewiduje spadek PKB o 3,8% w 1998 r. i o 4,7% w 1999 r., z szansą 
na tendencje zwyżkowe dopiero w latach 2000-01. 

Opierając się na mechanizmach ożywienia i wzrostu w gospodarkach 
posocjalistycznych oraz na średniookresowych prognozach wzrostu na lata 
1999-2002 (por. Aneks Statystyczny), można nakreślić scenariusz pewnych 
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typowych tendencji dla tej fazy transformacji. Biorąc pod uwagę różnicę po
między tempem wzrostu PKB (mierzonego w różny sposób) a tempem wzrostu 
absorpcji PKB, tzn. prywatnej konsumpcji i inwestycji, można oczekiwać poja
wienia się trendów, które w syntetyczny sposób przedstawia tabela 38. 

Pierwszą tendencją, jakiej należałoby się spodziewać w konsekwencji dal
szej liberalizacji i otwarcia, tym razem już ha ścieżce wzrostu, jest stały proces 
zmniejszania się luki między PKB liczonym w cenach stałych w walucie krajo
wej a PKB liczonym według parytetu siły nabywczej. Jest to silna tendencja, 
którą pokazuje wskaźnik A - stosunek średniego rocznego tempa wzrostu 
PKB p/c według kursów do średniego tempa wzrostu PKB p/c wg PPP w latach 
1999-2002. W każdym przypadku wskaźnik jest wyższy od jedności, a różnica 
na ogół - znacząca. Jeżeli ta tendencja utrzyma się, to luka pomiarowa (obecnie 
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wynosząca najczęściej od 1,5 do 2,0) będzie się stale zmniejszać i rynkowy kurs 
walutowy zbliży się do stopy parytetu siły nabywczej. 

A-stosunek tempa wzrostu PKB p/c wg kursu do tempa wzrostu PKB p/c wg PPP. 
B-stosunek tempa wzrostu PKB w cenach stałych do średniego tempa wzrostu PKB wg PPP. 
C-stosunek tempa wzrostu inwestycji brutto do tempa wzrostu PKB (w cenach stałych). 
D-stosunek tempa wzrostu spożycia z dochodów osobistych do tempa wzrostu PKB (w ce

nach stałych). 
E-stosunek tempa wzrostu przeciętnego wynagrodzenia realnego do tempa wzrostu PKB 

w cenach stałych. 
Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych zawartych w Aneksie Statystycznym. 

Druga tendencja, ilustrowana przez wskaźnik B, tzn. stosunek średniego 
tempa wzrostu PKB w cenach stałych w walucie krajowej do średniego tempa 
wzrostu PKB wedługg PPP, wskazuje na prawdopodobne zmiany w relacjach 
kursowych. Należy się spodziewać, że w wielu krajach będzie zachodził proces 
realnej aprecjacji walut narodowych, przyczyniając się do zamykania luki mię
dzy faktyczną wartością dochodu narodowego wyrażoną wedługg PPP a jego 
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wartos'cią wyrażoną w cenach stałych w krajowej walucie. Jeżeli wskaźnik jest 
wyższy od jedności to znaczy, że ma miejsce relatywny wzrost efektywności w 
skali międzynarodowej, a więc konkurencyjność gospodarki również rośnie. 
Według prognoz tylko w około jednej trzeciej gospodarek transformacji wskaź
nik ten wyniesie nieco poniżej jedności, czyli może tam nastąpić ograniczona 
deprecjacja walut. Byłby to znak, że wzrost tamtych gospodarek jest efektem 
bardziej ekstensywnych niż intensywnych czynników wzrostu. 

Tendencja trzecia, pokazana przez wskaźniki C, D i E oznacza, że niemal 
we wszystkich tych krajach, z wyjątkiem kilku, wystąpi wyraźna orientacja 
prowzrostową. Wskaźnik C, tzn. stosunek średniego tempa wzrostu inwestycji 
brutto do tempa wzrostu PKB w cenach stałych pokazuje, że nasili się proces 
tworzenia kapitału. Tylko w Czechach, Słowacji, Turkmenistanie i Uzbekista
nie wartość wskaźnika C będzie mniejsza niż 1,000, czyli konsumpcja będzie 
tam rosnąć szybciej niż inwestycje. Takie zjawisko przejadania owoców przy
szłości może spowolnić tempo wzrostu po 2002 roku. Generalnie, nasilenie in
westowania będzie efektem większej skłonności do oszczędzania, a zatem 
spadającej marginalnej skłonności do konsumpcji, co pokazują wskaźniki D 
i E. Jeśli wartość tego ostatniego jest mniejsza niż 1,000, to krajowy kapitał 
będzie się tworzyć szybciej niż wzrastać konsumpcja i PKB. Powinno to stwo
rzyć silne fundamenty dla dalszego trwałego i szybkiego wzrostu. 

Drugą przyczyną rosnącego optymizmu co do trwałego wzrostu gospoda
rek posocjalistycznych są równoległe prognozy szybszego tempa wzrostu 
w gospodarkach rozwijających się. W roku 1997 BŚ przewidywał na następne 
25 lat średnie tempo wzrostu w tej grupie na poziomie 5-6%, podczas gdy 
gospodarki rozwinięte miały wzrastać jedynie o 2,5% (World Bank, 1997c). 
Wśród krajów rozwijających się tempo wzrostu PKB dla tzw. „wielkiej piątki" 
(Brazylia, Chiny, Indie, Indonezja i Rosja) prognozowano na 5,8% rocznie133. 
W tej grupie najważniejszą rolę będą odgrywać Rosja i Chiny, biorąc pod uwa
gę zarówno ich tempo wzrostu, jak relatywnie duże i stale rosnące znaczenie 
w gospodarce światowej. Według prognoz Banku Światowego łączny udział 
gospodarek „wielkiej piątki" w produkcji globalnej wzrośnie z 8% w połowie 
lat 90. do ok. 16% w roku 2020. Jeszcze większego postępu spodziewać się 
można w eksporcie; zakłada się, że „wielka piątka" zwiększy w nim swój udział 
w granicach między 9 a 22%, z czego niemal połowa (ok. 10%) pochodziłaby 
z Chin. Szczegóły zawiera tabela 39. 

Lecz znów minęło trochę czasu i wszystkie te - przygotowane w 1997 r. -
prognozy muszą zostać skorygowane. Co gorzej, w wątpliwość należy podać 
nie tylko optymistyczne przewidywania, ale również metodologiczne założe
nia, według których prognozy przygotowano. W roku 1998 optymizm przygasł 

1 Jest to ciekawy i niefortunny zbieg okoliczności, że wkrótce po tym, jak BŚ poświęcił 
tak wiele uwagi tym wielkim nowo powstającym rynkom, okazało się, że niektóre są - więk
szymi niż uprzednio - sprawcami kłopotów na światowej scenie gospodarczej i politycznej. 
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z powodu kryzysu w Azji Południowo-Wschodniej i jego globalnych implika
cji oraz ciągnącej się depresji w Rosji. Sankcje gospodarcze narzucone przez 
G-7 pod naciskiem Stanów Zjednoczonych, a także w pewnym stopniu Banku 
Światowego na Indie po testach nuklearnych - spowalniają tamtejsze tempo 
wzrostu. Największe szanse na zajęcie pierwszoplanowej pozycji w „wielkiej 
piątce" uzyskała zatem Brazylia, ale z powodu napięć strukturalnych i nega
tywnego wpływu zamieszania na s'wiatowych rynkach kapitałowych, kraj ten 
również nie osiągnął spodziewanego wzrostu. 



Ale to nadal nie wszystko. Jeszcze w roku 1997 oczekiwano, że silny wzrost 
w Indonezji będzie się utrzymywał, a już w roku 1998 BŚ prognozował głębo
kie załamanie (10 do 15%). Szacuje się, że w Indonezji aż 50 mln ludzi zeszło 
poniżej granicy ubóstwa (określonej jako dochód na osobę mniejszy niż 1 dolar 
dziennie), między innymi na skutek zwiększenia się liczby bezrobotnych o osza
łamiającą liczbę 20 mln osób. Zakładano, że jeśli przeprowadzi się tam odpo
wiednie reformy i zastosuje właściwe środki dostosowania strukturalnego, 
uzgodnione z organizacjami Bretton Woods, to powstanie szansa na ożywienie 
gospodarcze rzędu 2-4% w roku 2000 (po dwuprocentowej recesji w 1999 r.). 
Lecz w Azji Południowo-Wschodniej - ze względu na niekontrolowane szerze
nie się kryzysu i bezprecedensowy odpływ kapitału - załamanie może trwać 
dłużej, a ożywienie - przyjść później. Nie tak długo i późno, jak w gospodar
kach transformacji, ale nie tak szybko, jak w Meksyku. 

W stosunku do gospodarek transformacji BŚ (World Bank, 1997c) prze
widywał pięcioipółprocentowe średnie tempo wzrostu między rokiem 1992 
a 2020, tzn. mniejsze niż w Indonezji (6,9%) oraz w trzech innych krajach 
ASEAN, tj. Malezji, Filipinach i Tajlandii (7,1%). Mimo, że jest to faktycznie 
prognoza długookresowa już w 1998 r., tzn. zaledwie po upływie jednego roku, 
gospodarki transformacji zajęły czołową pozycję na liście „regionów" rozwi
jających się najszybciej. Niestety, stało się tak nie z powodu wzrostu szans na 
przyspieszenie rozwoju w przyszłości, lecz dlatego, że gospodarki „wielkiej 
piątki" i państwa ASEAN obniżyły swoją pozycję na tej liście134. 

Lecz prognozy dla gospodarek transformacji również wydają się od po
czątku nazbyt optymistyczne. W latach 1992-95 kurczyły się one rocznie 
o minus 5,4%, a w latach 1997-98 ich PKB rósł w ciągu roku o 2,0% (por. tab. 8). 
Na lata 1999-2020 przewidywano, że PKB całej tej grupy krajów powinien 
wzrastać średnio o 7,6% rocznie. Zwiększyłoby to Produkt ponad czterokrotnie 
i niemal podwoiło udział tych krajów w globalnym PKB (od skromnych 3,2% 
obecnie do 6,0%) pod koniec tego okresu135. Ale czy można osiągnąć i utrzy
mać przez dłuższy czas tak wysokie tempo wzrostu, by podwajać PKB w każ
dej kolejnej dekadzie? Ponieważ nie jest możliwe, by podobne tempo wzrostu 
miało miejsce we wszystkich krajach oznacza to, że w niektórych będzie ono 
musiało być jeszcze wyższe (powiedzmy rzędu 10% średniorocznie), a w nie
których innych - dużo niższe. 

Nie trzeba skomplikowanych naukowych analiz, by przewidzieć, że wię
cej będzie przypadków niższego niż wyższego (od przeciętnego) tempa wzro
stu. BŚ i MFW już kilkakrotnie w przeszłości padały ofiarą nadmiernego opty
mizmu, ale nie pomne nauk znowu wydają się budować przesadnie jasną wizję 

Oczywis'cie Indonezja należy do obu tych grup - „wielkiej piątki" i ASEAN, podobnie 
jak Rosja - do gospodarek transformacji i „wielkiej piątki" 

L Należy pamiętać, że spadek dochodu narodowego o około 1/3 w czasie załamania trans
formacyjnego w latach 1990-96 obniżył ten wskaźnik o blisko 1 punkt procentowy - z ponad 
4,0% w 1989 r., do 3,2%, po siedmiu chudych latach. 
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przyszłego wzrostu. Optymizm to dobra rzecz, lecz jego nadmiar może być 
mylący, szczególnie w przypadku polityki rozwojowej. Oczekiwanie - nawet 
w odniesieniu do krajów najlepiej prosperujących - średniego tempa wzrostu 
przez kilkadziesiąt różnych krajów rzędu 8% rocznie przez ponad 20 lat bez 
przerwy mieści się poza granicami realizmu. To się może spełnić najwyżej 
w kilku krajach. 

Jest zrozumiałe, że zazwyczaj kraje grupuje się według kryteriów geopo
litycznych lub ustrojowych, lecz w długookresowej perspektywie - biorąc pod 
uwagę wszystko to, co zostało powiedziane o gospodarkach transformacji -
kraje posocjalistyczne z perspektywy ich przyszłego wzrostu nie mogą być 
postrzegane jako grupa homogeniczna. Wejdą one w kapitalizm XXI w. różny
mi drogami (złośliwie można by powiedzieć, że nie tylko trzecią, gdyż od róż
nych wydań socjalizmu do różnych postaci rozwiniętej gospodarki rynkowej 
prowadzi wiele dróg). Dla niektórych może to być trwała stagnacja, dla innych 
szybszy wzrost, dla jeszcze innych utrzymujący się i zrównoważony rozwój. 
Który z krajów i jak wykorzysta swoją szansę w decydującym stopniu będzie 
zależało od prowadzonej polityki. 

Pomijając nadmierny optymizm, są inne podstawy, by mieć poważne wąt
pliwości co do przyszłości. Ledwie BŚ ogłosił najbardziej optymistyczną oce
nę gospodarki światowej i najbardziej obiecujące prognozy na przyszłość 
w całej swojej historii, a już były sekretarz ds. pracy w pierwszej administracji 
Clintona, Robert Reich widział sprawy inaczej. Komentując sposób, w jaki or
ganizacje Bretton Woods, międzynarodowe kręgi finansowe oraz jego byli ko
ledzy z Departamentu Skarbu USA zareagowali na kryzys w Azji Południowo-
Wschodniej, ostrzegał, że przyszłe wydarzenia mogą przybrać całkiem inny, 
mniej pomyślny obrót. 

Popatrzmy na cały obraz: upadek walut i niewypłacalność banków w Azji 
Południowo-Wschodniej; rosnące bezrobocie w największej gospodarce Ame
ryki Łacińskiej i spadek płac realnych w całym regionie; stagnacja i bezrobocie 
w Europie; szybko kończące się możliwości dalszego zaciągania długów przez 
konsumentów w USA. W miarę jak gospodarka światowa zwalnia, niepokoje 
społeczne rosną (Reich, 1998). 

Ciekawe, że w ostrzeżeniu tym nie ma w ogóle mowy o kryzysie w Chi
nach, zaś brak wzmianki o Europie Środkowo-Wschodniej i WNP nie wynika 
z przekonania, że tamtejsze gospodarki odniosą sukces, lecz jest efektem trady
cyjnego (i błędnego) amerykańskiego przekonania o ich ciągle niewielkim zna
czeniu w gospodarce światowej. 

Rozważając czarny scenariusz dla światowej gospodarki, nie powinno się 
a priori i bezwarunkowo wykluczać niekorzystnego przebiegu wypadków 
w krajach przechodzących transformację. Gdyby do niego doszło, wzmocnie
niu uległyby negatywne tendencje w gospodarce światowej, choć nie w takim 
stopniu, jak to miało miejsce po kryzysie w Azji Południowo-Wschodniej. Szcze
gólnie w roku 1998 dość często wskazywano na ten kryzys ostrzegając, że coś 
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podobnego mogłoby się też wydarzyć w gospodarkach transformacji. Wyol
brzymiano przy tym podobieństwa oraz ignorowano i pomijano różnice. Takie 
ostrzeżenia można było usłyszeć na dorocznym spotkaniu EBOR, w maju 1998 
roku w Kijowie. 

Kilku mówców zwróciło uwagę na podobieństwa między Azją a krajami 
Europy Środkowo-Wschodniej oraz byłego Związku Radzieckiego (...). Podo
bieństwa te obejmowały rosnące deficyty handlowe w kilku krajach oraz pro
blemy z korupcją i zarządzaniem przedsiębiorstwami. W szczególności, mówcy 
zachęcali kraje z tego regionu do szybkich działań w celu wzmocnienia syste
mów finansowych. Pełniący funkcję Prezesa EBOR Charles Frank stwierdził, że 
inwestorzy spotykają się w tym regionie z nadmierną biurokracją, źle skonstru
owanymi i funkcjonującymi systemami podatkowymi, z wysokim poziomem prze
stępczości i korupcji. W spółkach działających w regionie panowało lekceważe
nie dla praw udziałowców, brak przejrzystości finansowej, niewrażliwość na 
konflikty interesów oraz gotowość do dawania i brania łapówek (MFW, 1998b). 



Nie należy lekceważyć tych opinii i analogii, lecz nie powinno się ich 
również wyolbrzymiać. Przed kryzysem salda rachunków bieżących i budże
tów prezentowały się znacznie lepiej w Azji Południowo-Wschodniej niż 
w gospodarkach transformacji, ale gospodarki Azji Południowo-Wschodniej 
mają za sobą 2-3 dekady imponująco szybkiego wzrostu, natomiast kraje poso
cjalistyczne prawie dekadę Wielkiej Depresji. Może się zdarzyć, że mimo tak 
różnej przeszłości kraje z obu regionów staną w obliczu bardzo podobnej przy
szłości, a mianowicie szybkiego wzrostu, który nastąpi po opanowaniu kryzysu 
w Azji Południowo-Wschodniej i po dalszych postępach reform instytucjonal
nych i strukturalnych w krajach przechodzących transformację. 

Oczywiście, kryzys finansowy i gospodarczy może się również zdarzyć 
w gospodarkach transformacji. Daleko idąca liberalizacja w okresie rozwoju 
globalnej gospodarki nie tylko stwarza szansę na rozwój, ale także naraża kraje 
posocjalistyczne na liczne niebezpieczeństwa wynikające z zamieszania na sce
nie światowej. Żadna grupa krajów w XX wieku nie zmierzała tak szybko do 
otwartej gospodarki, jak kraje posocjalistyczne. W wielu przypadkach - po nie
spełna dekadzie transformacji - są one teraz bardziej zliberalizowane i otwarte 
na interesy ze światem zewnętrznym, niż cały szereg mniej rozwiniętych go
spodarek rynkowych z Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej. 

Los większości krajów przechodzących transformację zależy teraz od czyn
ników, które nie pozostają pod ich wyłączną kontrolą, jeśli w ogóle poddają się 
jakiejś kontroli. Jest to efekt współwystępowania transformacji i globalizacji. 
Następstwem liberalizacji i otwarcia gospodarek posocjalistycznych jest bo-
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wiem to, że zachodzą w nich procesy, które nie zależą od decyzji podejmowa
nych przez krajowe władze fiskalne i monetarne. Co więcej, często wzbudzają 
one zaskoczenie tych władz. Wydarzenia na rynkach kapitałowych w Moskwie 
czy Pradze, Taszkiencie czy Lubljanie, coraz mniej zależą od decyzji tamtej
szych parlamentów, prezydentów, rządów czy banków centralnych, a coraz bar
dziej od tego, co dzieje się na globalnych rynkach finansowych w Londynie, 
Nowym Jorku, Frankfurcie czy Tokio. Jeśli rynki te nie będą deregulowane 
pod auspicjami międzynarodowych organizacji finansowych w sposób uwzględ
niający interesy gospodarek relatywnie słabszych, to te ostatnie mogą nie być 
w stanie sprostać piętrzącym się przed nimi wyzwaniom, ze wszystkimi tego 
konsekwencjami dla stabilności i rozwoju. 

Z pewnością od czasu do czasu dojdzie do kryzysów finansowych i gospo
darczych w krajach posocjalistycznych. Ich skutki będą zależeć nie tylko od 
skali, lecz bardziej jeszcze od miejsca i czasu, w którym wystąpią. Jeśli kryzys 
będzie miał miejsce w małej Albanii czy Estonii, problem nie będzie tak ciężki 
nie tylko ze względu na niewielką populację, lecz głównie na skutek niewiel
kiego ryzyka „zarazy". Lecz jeśli kryzys wystąpi w Polsce, Rosji czy na Ukra
inie, to będzie to również problem dla innych krajów. Konsekwencje zależały
by również od kolejności zdarzeń. Kryzys w wielkiej gospodarce transformacji 
następujący wkrótce po wydarzeniach w Południowo-Wschodniej Azji miałby 
dużo większe znaczenie dla całego regionu i gospodarki światowej niż kryzys, 
który by nastąpił w okresie bardziej spokojnym. Kryzysy w gospodarkach 
posocjalistycznych wystąpią z pewnością i chociaż nie wiemy gdzie i kiedy, to 
sama świadomość też jest bardzo ważna, gdyż daje szansę przeciwdziałania136. 

Niemniej nawet hipotetyczny zamęt gospodarczy lub następny kryzys fi
nansowy i produkcyjny w Europie Środkowo-Wschodniej i WNP nie jest 
w stanie wywołać kryzysu światowego czy globalnej deflacji. Mimo rosnącego 
zaangażowania sektora prywatnego, wzrastającego napływu inwestycji portfe
lowych i bezpośrednich oraz szybko rozwijającego się handlu, wrażliwość świa
towej gospodarki na sytuację w byłym Związku Radzieckim i Europie Środko
wo-Wschodniej jest nadal niewielka. Co innego Chiny. Gdyby ten kraj został 
dotknięty przez kryzys konsekwencje dla globalnej gospodarki byłyby znacz
nie bardziej poważne137. Powiązania Chin z resztą świata są duże i wciąż rosną, 
a więc kraj ten stał się już znaczącym rynkiem dla produktów eksportowanych 
przez kraje uprzemysłowione i jest ważnym celem zagranicznych inwestycji 

'' Tego rodzaju czarny scenariusz istniał w Polsce w latach 1994-97 i byl okresowo uak
tualniany. Niewątpliwie, realizacja „jasnego" scenariusza i sukces polskiej polityki gospodar
czej sformułowanej w „Strategii dla Polski" byl przynajmniej w pewnym stopniu efektem ta
kiego zapobiegliwego podejścia. 

137 W istocie, nie ma sposobu na to, by Chiny w ogóle nie ucierpiały na skutek kryzysu 
wschodnioazjatyckiego, ze względu na duży zasięg handlu z krajami dotkniętymi tym kryzy
sem. W pierwszej połowie 1998 r. chiński eksport wzrósł tylko o 7,6%, podczas gdy w tym 
samym okresie roku 1997 skoczył aż o 26,2%. Taka zmiana to następstwo spadającego popytu 
na chińskie towary w Południowo-Wschodniej Azji. 



bezpośrednich. Nikt nie może zlekceważyć nowego rynku obejmującego jedną 
piątą całej populacji świata i nikt nie może ignorować konsekwencji potencjal
nego kryzysu w tak ogromnym kraju. 

Tak wygląda sytuacja pod koniec lat 90., lecz w następnej dekadzie względ
na pozycja poszczególnych gospodarek socjalistycznych i posocjalistycznych 
ulegnie zmianie. Kluczowe znaczenie będzie miało to, co się stanie w najwięk
szych gospodarkach poradzieckich, szczególnie w Rosji i na Ukrainie, a także 
w Kazachstanie, Uzbekistanie i Turkmenistanie. Ćwierć miliarda ludzi wypro
dukuje oraz kupi/sprzeda więcej niż kiedykolwiek przedtem. Nie tylko wchło
nie większy import, lecz będzie w stanie umieścić na rynku światowym więcej 
wyprodukowanych przez siebie towarów. Ogromne zasoby naturalne w tych 
krajach będą nadal przyciągać uwagę ponadnarodowych korporacji. Rosnący 
popyt na kapitał przyniesie masę inwestycji portfelowych i bezpośrednich. 
Możliwa do przewidzenia przyszłość tych krajów przypominać będzie niedaw
ną przeszłość Chin i Wietnamu, lecz w gospodarkach krajów Azji zmiany będą 
zachodzić relatywnie szybciej. A zatem względne znaczenie poszczególnych 
krajów może się zmienić na korzyść niektórych republik poradzieckich. Nieza
leżnie od faktycznego tempa wzrostu, kraje WNP pozostaną źródłem poważ
nych kłopotów gospodarczych w całym regionie przez następne pokolenie. 

Kryzys globalny i światowa deflacja (podobnie jak stagflacja) wywołały
by ponowny kryzys w gospodarkach transformacji, z uwagi na zwiększające 
się otwarcie krajów posocjalistycznych. Ale odwrotna zależność nie zachodzi. 
Upadek socjalistycznego systemu centralnego planowania i towarzyszący mu 
wielki kryzys nie spowodowały światowej recesji, lecz stanowiły dodatkowy 
bodziec dla przyspieszonej ekspansji kapitalizmu i całej gospodarki światowej. 
Gdyby byłe gospodarki centralnego planowania w późnych latach 80. i wcze
snych 90. były tak ściśle związane z gospodarką światową, jak Chiny pod ko
niec lat 90., to upadek socjalizmu spowodowałby recesję na całym świecie. 
W takiej sytuacji kraje uprzemysłowione straciłyby część swoich rynków i nie
co przestrzeni dla swoich inwestycji. W następstwie upadłby eksport do tych 
krajów oraz zmniejszyłaby się produkcja i zatrudnienie, podobnie jak dochody 
uzyskiwane przez międzynarodowych inwestorów. Przykład Finlandii silnie 
związanej gospodarczo z ZSRR, choć a rebours jest znamienny i wart refleksji. 

Generalnie rynki socjalistyczne były niemal całkiem zamknięte dla zachod
niej penetracji. Wcześniejszy brak wymienialności i reform rynkowych sprawił, 
że zagraniczne banki, międzynarodowe korporacje i inni inwestorzy nie chcieli 
się nadmiernie angażować w interesy z krajami socjalistycznymi. A więc, gdy 
załamała się produkcja w tym regionie, to była to produkcja należąca do kogo 
innego, w innej części świata, bez powiązań finansowych, handlowych i pro
dukcyjnych. Natomiast zwiększyły się od razu możliwości sprzedawania wła
snych produktów i inwestowania kapitału na nowo powstających rynkach. Ca
łkowity popyt i produkcja kurczyły się przez kilka kolejnych lat, zaś zmiana 
struktury popytu i ogólna liberalizacja (w tym wprowadzenie wymienialności 
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walut) zwiększały import i zagraniczne inwestycje w całym regionie. Z szansy 
tej skorzystało wiele firm z całego s'wiata. Mieliśmy wtedy niezwykłą sytuację, 
gdy największy kryzys jednych, stał się jednocześnie wielką szansą drugich. 
I ponownie polityka okazała się sztuką korzystania z szans, jakie przynosi życie. 

W końcu lat 90. panuje powszechne przekonanie, że gospodarki posocja
listyczne wchodzą na drogę szybkiego rozwoju i długiego pościgu za krajami 
rozwiniętymi. Będąc na zdecydowanie niższym poziomie rozwoju (mierzonym 
PKB p/c) mają szansę na znacznie szybszy wzrost niż kraje bogate. Niektórzy 
uważają, że kraje posocjalistyczne należy traktować jak klasyczne gospodarki 
rozwijające się, jak robią to w swych klasyfikacjach ONZ, OECD i WTO. Obie 
grupy łączą rosnące inwestycje w infrastrukturę i kapitał ludzki, liberalizację 
handlu i rynku kapitałowego, dostosowania strukturalne i otwarcie na napływ 
zagranicznych inwestycji. Charakter wzrostu oraz potencjalne jego tempo są 
funkcją wszystkich tych cech. Dlatego nie jest przypadkiem, że długookresowe 
tempo wzrostu PKB w pierwszych dwóch dekadach XXI wieku prognozowane 
jest dla obu grup krajów na podobnym poziomie, tj. 6,0% dla krajów rozwijają
cych się i 7,0% dla gospodarek transformacji. 

Są to prognozy oparte na założeniu, że zasoby kapitału będą się zwiększać 
w latach 1992-2020 o 7,0%, zaś ogólny poziom efektywności podnosić się bę
dzie o 1,7% rocznie. W „Scenariuszu na rok 2020" opublikowanym przez BŚ 
zakłada się, że siły napędzające globalną integrację w latach 80. i wczesnych 
90. będą swobodnie działać przez następne trzydzieści kilka lat. Nastąpi znacz
na liberalizacja handlu, przekraczająca granice nakreślone przez Rundę Uru
gwajską. (...) W coraz bardziej otwartym środowisku handlowym i inwestycyj
nym większość krajów i regionów rozwijających się osiągnie stały postęp 
w swoich reformach strukturalnych i makroekonomicznych, co doprowadzi 
w roku 2020 do zagregowanego wzrostu na poziomie o 2-3 punkty procentowe 
wyższym niż w ciągu ostatnich 25 lat (World Bank, 1997c). 

W realizacji tego trudnego scenariusza kraje transformacji muszą dostrzec 
swoją szansę - podobnie jak świat - w rozwoju eksportu jako głównym nośniku 
wzrostu. Przewiduje się, że długookresowe tempo wzrostu eksportu przekroczy 
tempo wzrostu PKB o 0,7 punkta procentowego i będzie większe od tempa wzro
stu handlu światowego o 0,8 punkta procentowego. W przypadku wzrostu im
portu różnice te mają wynosić odpowiednio, 0,4 i 0,5 punkta procentowego. Dla 
gospodarek transformacji prognozy BŚ dotyczące rozwoju światowego handlu, 
pokazane w tabeli 40 są - inaczej niż to było z prognozą wzrostu PKB - chyba 
jednak zbyt ostrożne. 

Jest możliwe, że eksport i import kilku krajów będzie się rozwijał znacz
nie szybciej niż w ostatnich latach. Sekwencja dostosowań w gospodarkach 
transformacji jest taka, że najpierw spada wielkość obrotów handlowych (i to 
bardziej niż całkowita produkcja), potem następuje ożywienie handlu, następ
nie zaczyna dźwigać się produkcja, aż wreszcie handel zaczyna zwiększać swoje 
obroty szybciej niż rośnie dochód narodowy, stając się jednym z motorów na-
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pędowych wzrostu. Można zatem oczekiwać, że do roku 2020 udział gospoda
rek transformacji w światowym handlu wzros'nie nawet w większym stopniu 
niż w przedziałach 3,0-3,6% (eksport) i 3,4-3,9% (import). 

Biorąc pod uwagę cały zespól czynników geopolitycznych, finansowych 
i kulturowych, wydaje się, że wielkim błędem tej z kolei prognozy jest założe
nie jednakowego wzorca wzrostu we wszystkich gospodarkach transformacji. 
Chociaż byłoby niezręcznie, szczególnie dla organizacji międzynarodowych, 
wskazywać z góry komu konkretnie się uda, a kogo spotka niepowodzenie, to 
jednak w rozważaniach modelowych niwelowanie tak ogromnych rozpiętości 
w grupie 28 gospodarek Europy i Azji nie jest poprawne i ponownie nasuwa 
pytanie, czy zrozumienie specyfiki tych gospodarek jest wystarczająco pełne. 

W rzeczywistości, inaczej niż w prognozach, będziemy mieć do czynienia 
z krajami, subregionami i okresami cechującymi się mizernym rozwojem go
spodarczym. Dlatego w roku 2020 PKB całego regionu nie będzie czterokrot
nie większy niż w połowie lat 90. Będzie dobrze, jeśli uda się osiągnąć połowę 
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tej prognozy. Innymi słowy, realistyczna prognoza dla 28 krajów WNP, Europy 
Środkowo-Wschodniej i Mongolii138 na następne dwie dekady to podwojenie 
ich całkowitego PKB. 

Lecz jest jeszcze jedna interesująca zależność, na którą należy zwrócić 
uwagę. Jeżeli tempo wzrostu w przyszłości będzie takie samo, jak tempo zała
mania w przeszłości, to wcale nie znaczy, że efekty wzrostu zrekompensują skutki 
załamania w jednakowym okresie. Przejście od poziomu rozwoju sprzed trans
formacji do wzrostu po tym okresie to kręta i pnąca się stromo ścieżka, którą 
wyznaczają dość proste zależności arytmetyczne. Jeśli na przykład PKB Rosji 
obniżył się w latach 1990-97 o ok. 50%, to powrót do poziomu z roku 1989 
wymaga podwojenia PKB, co oznacza konieczność osiągnięcia średnioroczne
go tempa wzrostu na przestrzeni całej dekady rzędu 7,2%. 

Jeśli więc PKB spadał przez osiem lat (tj. od 1990 do 1997 r.) średnio 
o 8,3%, to w sumie obniżył się o ponad 50%. Aby z tego poziomu dojść ponow
nie do 100%, potrzebne jest średnie tempo wzrostu na poziomie 9,1% rocznie 
przez kolejne osiem lat lub odpowiednio wyższe przez mniejszą liczbę lat (np. 
ponad 12% przez sześć lat). Jeśli zaś tempo wzrostu miałoby być takie samo 
jak wcześniej tempo załamania, to powrót do poziomu sprzed kryzysu będzie 
wymagał dziewięciu lat. Zależność jest podobna jak przy schodzeniu i wcho
dzeniu. Pokonanie takiej samej drogi po schodach w dół jest łatwe, w górę -
wymaga wysiłku. 

Oczekiwania dotyczące tempa wzrostu gospodarek posocjalistycznych 
powinny więc być bardziej racjonalne. Jeżeli w krajach przodujących w trans
formacji, cieszących się korzystnymi warunkami zewnętrznymi i mających szczę
ście do mądrej polityki można sobie (chociaż z pewnym trudem) wyobrazić przez 
następne ćwierć wieku przeciętne roczne tempo wzrostu w granicach 7-8%, to 
nie trzeba mieć wiele wyobraźni, aby dopuścić jako prawdopodobniejszy mniej 
optymistyczny przebieg zdarzeń. Oceniając więc bardziej realistycznie, trzeba 
zakładać, że średnie (ważone) roczne tempo wzrostu gospodarek transformacji 
w ciągu następnych dwudziestu pięciu lat wyniesie 4-5% i tak wyprzedzając 
tempo wzrostu gospodarki światowej. W tym skromniejszym wariancie progno
zy udział gospodarek transformacji w światowym produkcie globalnym pod ko
niec pierwszego ćwierćwiecza być może zbliży się do poziomu 6,0%. 

Zwróćmy jednak uwagę, że już na początku okresu objętego prognozami 
BŚ, tzn. w latach 1997 i 1998 tempo wzrostu PKB jest znacznie wolniejsze, niż 
szacowano dla całego okresu 1992-2020. Przewidziano, że wyniesie ono 
w tych latach 5,5% średniorocznie, tymczasem w roku 1997 wyniosło (mowa 
o 25 krajach znajdujących się w orbicie EBOR) jedynie 1,6% i szacuje się, że 
w 1998 r. nie było większe niż 2,5% (por. tab. 8). W tej sytuacji prognozę BŚ 
trzeba od razu skorygować w dół, jak to się już wielokrotnie zdarzało. 

Wraz z Bośnią/Hercegowiną i Jugosławią, które nie zostały uwzględnione w danych 
przedstawionych w tab. 8, 13, 38 i 39. 
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Lecz realne tempo wzrostu będzie zależeć od wielu różnych ścieżek rozwoju 
poszczególnych krajów. Chociaż dobrze jest cieszyć się dynamicznym rozwo
jem, w latach 1995-97 tylko kilka krajów doświadczyło tak wysokiego tempa 
wzrostu, jak to przewidywano w optymistycznych prognozach BŚ. Nawet 
Polska w latach 1994-97 odnotowała „tylko" 6,4% realnego wzrostu PKB 
i byłoby dobrze, gdyby taka sytuacja utrzymała się dłużej. Niestety, już w la
tach 1998-99 zapowiada się wzrost zauważalnie słabszy. 

Znaczenie poszczególnych gospodarek transformacji jest różne. Ich pozy
cja w gospodarce światowej zależy od całkowitego wkładu do światowego PKB. 
Z tego punktu widzenia Rosja jest oczywiście najważniejsza. Mimo głębokiej 
recesji nadal wnosi ona do całkowitego PKB „regionu" aż 43%. Następnym 
krajem pod względem tak rozumianego znaczenia jest Polska, z udziałem 14%. 
Na skutek wielkiego kryzysu w Rosji i bardzo szybkiego wzrostu w Polsce, 
znacząco zmieniły się proporcje tych dwóch gospodarek, decydujących o wzro
ście w całym „regionie" posocjalistycznym. W roku 1990 stosunek PKB Rosji 
(w dolarach według PPP) do PKB Polski wynosił prawie 7:1, a w roku 1998 już 
najwyżej 3:1. 

A zatem zmieniła się względna pozycja gospodarcza Polski i Rosji, 
a w ślad za tym - także ich (również wzajemna) sytuacja geopolityczna. Nie 
tylko z punktu widzenia racji stanu Polski, ale także dla równowagi środkowo
europejskiej jest to ogromna co do skali i znaczenia zmiana strategiczna, której 
nie powinno przesłaniać wejście Polski do NATO. Tym bardziej, że podobne 
zmiany zaszły w relacjach Polski i Ukrainy, a więc drugiej pary spośród trzech 
największych państw regionu. W roku 1989 PKB Polski stanowił ok. 8% całko
witego PKB Europy Środkowo-Wschodniej i ZSRR, zaś Ukrainy - 12%. Nato
miast w 1998 r. PKB Polski wynosi ok. 14%, zaś Ukrainy ok. 8%. Proporcje 
odwróciły się więc z ok. 5:3 na korzyść Ukrainy na 5:3 na korzyść Polski. 

Wzajemne pozycje innych gospodarek posocjalistycznych także uległy zna
czącym zmianom i w przyszłości nie powinno się oczekiwać „ruchów" na po
dobną skalę. Wahania jakie wystąpią będą zależeć głównie od sytuacji kształtu
jącej się na rynku pracy. Bezrobocie będzie bowiem utrzymywać płace na nis
kim, a zyski na wysokim poziomie w ten sposób generując akumulację, która 
z kolei będzie obniżać poziom bezrobocia, chociaż z cyklicznymi wahaniami 
(Blanchard, 1997). Dlatego też ze względu na cały szereg czynników - zarów
no zewnętrznej, jak wewnętrznej natury - będą miały miejsce okresy przyspie
szonego i spowolnionego wzrostu, a nawet stagnacji, jeśli nie krótkotrwałego 
załamania. 

Sztuka zarządzania transformacją i prowadzenia polityki gospodarczej to 
podróż pomiędzy Scyllą społecznych oczekiwań poprawy poziomu życia 
a Charybdą wymagań ludzi interesu. Jedynie w dłuższym okresie i przy wielkich 
staraniach, te dwie tendencje mogą się wspierać i wtedy dochodzi do trwałego 
wzrostu. Podążanie właściwym kursem i sharmonizowanie różnych celów oraz 
interesów to rola polityki gospodarczej. Taką politykę prowadzić jest bardzo trudno. 
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Transformacja rynkowa jest w równym stopniu zadaniem o charakterze eko
nomicznym, jak problemem z dziedziny zarządzania. Proces jest bardzo dyna
miczny, a zatem nie ma ani potrzeby, ani konieczności rozwiązywania identycz
nych zadań i odpowiadania na takie same pytania po kilka razy. Pokusa typowa 
dla ekonomistów zajmujących się badaniem gospodarki (by uogólniać wnioski 
i budować teorie wyjaśniające złożone procesy w całej ich rozciągłości) niesie ze 
sobą wielkie ryzyko. Odpowiedniejsze wydaje się podejście menedżera, który 
wciąż styka się z nowymi problemami i musi odpowiadać na inne pytania. 

Sytuacja w gospodarkach transformacji zmienia się tak szybko i tak czę
sto, że teoretyczne generalizowanie często przestaje mieć znaczenie już w mo
mencie formułowania. Przypomina to robienie zdjęć przez okno szybko jadą
cego pociągu i omawianie uzyskanych fotografii w chwilę później. Zanim go
towe zdjęcie opuści aparat, co trwa przecież zaledwie moment - krajobraz za 
oknem będzie już całkowicie różny od tego na fotografii. Polityka wypracowa
na na podstawie takiego obrazu może być teoretycznie świetna, ale do niczego 
dobrego nie doprowadzi. Bowiem teoretycznie najlepsza polityka w niewłaści
wym czasie, to po prostu zła polityka. 

Istnieje również coś takiego, jak polityka faktów dokonanych. Zdarzenia 
mają miejsce tylko raz i jeśli nie podejmie się właściwych kroków, to teore
tyczne konkluzje wyciągane na ich podstawie mogą już nie mieć adresata. Naj
lepszym przykładem jest prywatyzacja. Jeśli sprywatyzowano majątek, to nie 
tylko podjęto pewne działania finansowe i gospodarcze, ale również dokonały 
się nieodwracalne fakty prawne. 

W polityce taka zależność bywa wykorzystywana jako argument dla sto
sowania kontrowersyjnych środków. Kiedy już zostały wprowadzone w życie, 
nie ma żadnego politycznego i ekonomicznego sposobu, aby przywrócić status 
quo antę. Jeśli przeprowadzi się później badania i wyciągnie słuszne teoretycz
nie wnioski, często jest za późno, aby zmienić kierunek polityki, ponieważ 
w rzeczywistym świecie nie da się zmienić przeszłości (choć można zmieniać 
jej opisy). 

W takiej sytuacji wielu ekonomistów oraz podążających za ich radą decy
dentów politycznych chętnie korzysta z już istniejących teorii i środków zarad
czych, chociaż często nie pasują one do specyficznych wyzwań, którym chce 
się sprostać. Badacze poszukują punktów orientacyjnych czy punktów odnie
sienia. Eksperci próbują wykorzystać wiedzę zdobytą w jednym miejscu na 
zupełnie nowym terenie. Lecz zarządzanie posocjalistyczna transformacją -jak 
z czasem przekonują się wszyscy eksperci i doradcy - nie opiera się na ogól
nych zasadach znanych skądinąd, niezależnie od tego, czy jest to doświadcze
nie odbudowy po II Wojnie Światowej, czy ortodoksyjna doktryna neoliberal
na, czy stary konsensus waszyngtoński, czy też staro-nowy styl biurokratycz
nych interwencji rządowych. 

Polityka prowadzona w czasie transformacji musi być twórcza i elastycz
na. Może i powinna opierać się na wiedzy, doświadczeniu i zaleceniach pocho-
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dzących z innych systemów i regionów, lecz po pierwsze musi uczyć się na 
własnych błędach, a po drugie - korzystać z osiągnięć innych krajów przecho
dzących transformację. 

Korzystanie z nieodpowiednich teorii i wynikające z tego błędne zalece
nia doradców politycznych wpływają negatywnie na prowadzoną politykę oraz 
jej skuteczność. W rezultacie brak dobrej strategii transformacji i rozwoju, 
a także niekonsekwentna, pełna meandrów polityka zaprowadziła niektóre kra
je posocjalistyczne w ślepą uliczkę. Po kilku latach transformacji, mimo wiel
kich trudów, jakich doświadczyły społeczeństwa nie widać światełka w tunelu 
w Albanii, w Bośni/Hercegowinie, na Białorusi, w Turkmenistanie i Jugosła
wii. Dwa największe kraje, tj. Rosja i Ukraina, również należą do tej grupy. 
Każdy czeka na takie zmiany w polityce transformacji, które mogłyby wprowa
dzić go na drogę wzrostu gospodarczego. Mimo to, nie bez wpływu doradców 
i nacisków niektórych państw oraz organizacji międzynarodowych, nadal kon
tynuowane są próby podążania niewłaściwą drogą zamiast wykorzystywania 
lekcji polskiej (lub słoweńskiej i kirgiskiej, przydatnych zwłaszcza dla mniej
szych krajów w swoich regionach). 

Lecz jakkolwiek można by krytykować politykę transformacji i rozwoju 
prowadzoną w niektórych krajach Europy Środkowo-Wschodniej i byłego 
Związku Radzieckiego trzeba uznać istotne osiągnięcia tych krajów na drodze 
do gospodarki rynkowej i ożywienia gospodarczego. Mimo przykładów utrzy
mującej się depresji i nieładu instytucjonalnego jest wiele oznak zmian na lep
sze. Ziarna gospodarki rynkowej zostały już zasiane i wyłącznie od klimatu 
oraz od polityki zależy czy i kiedy zaczną wschodzić, a kiedyś zamienią się 
w plony. 

Już wszystkie ważniejsze organizacje międzynarodowe mocno podkre
ślają kluczowe znaczenie polityki rządu (World Bank, 1997b; OECD, 1997a; 
EBRD, 1997b; IMF, 1998a) zapomniawszy o niedawnej niezachwianej wierze 
w sprawczą moc żywiołowych sił rynku, jako jedynym skutecznym narzędziu 
transformacji i trwałego wzrostu. W roku 1996 stało się jeszcze bardziej jasne, 
Że sukces transformacji bardzo silnie zależy od wiarygodności i spójności po
lityki państwa (OECD, 1997a). Nasuwa się jednak kilka pytań: Jak zapewnić 
taką wiarygodną i spójną politykę? W czym leży istota jakości? Dlaczego je
den rząd działa dobrze, a inny źle? 

Otóż jakość uprawianej przez rząd polityki nie zależy ani od politycznych 
barw, ani od jakości wykształcenia, ani od żadnego - czarnego, czerwonego, 
białego czy zielonego etosu. Doświadczenie transformacyjne podpowiada jed
noznacznie, że dobry rząd to taki rząd, który potrafi wykorzystać działanie 
twórczych sil rynku na rzecz celów, nakreślonych jasno i poprawnie w sensie 
metodologicznym. Nie można osiągnąć trwałego wzrostu bez równowagi mię
dzy rynkiem a państwem, a właśnie takiej równowagi brakowało w pierwszych 
latach transformacji. I nadal jej brakuje w wielu krajach albo wciąż, albo po
nownie borykających się z transformacyjną recesją. 
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Dlatego trzeba stale monitorować prowadzoną politykę z punktu widzenia 
harmonii celów i narzędzi; harmonii będącej akceleratorem wzrostu. Dotych
czasowe niepowodzenia transformacji w wielu krajach nie są przecież związa
ne z niczym innym, jak z brakiem właściwej reakcji na pojawiające się oznaki 
dysharmonizacji celów i narzędzi. 



Pomijając Pierwszą i Drugą Wojnę Światową, trzy wielkie procesy wpły
nęły w decydujący sposób na bieg historii w XX wieku: dekolonizacja III Świata 
oraz powstanie i upadek systemu socjalistycznego, tzn. „II Świata". Wbrew 
pozorom, socjalistyczny epizod nie przeminie bez echa, lecz będzie miał ogrom
ny wpływ na bieg historii XXI wieku. 

Dość powszechnie uważa się, że w dłuższym okresie urynkowienie musi 
iść w parze z demokratyzacją. Niemniej, może się zdarzyć, że niedemokra
tyczny, lecz przyjazny dla rynku reżim przeprowadzi reformy strukturalne oraz 
zmiany instytucjonalne w stopniu kwalifikującym dany kraj do tego, by go 
uznać za gospodarkę rynkową. Istnieją przecież systemy polityczne, które ani 
nie są demokratyczne, ani autokratyczne - swego rodzaju „demokratury" -jak 
np. niektóre mniej rozwinięte gospodarki, w których udało się wprowadzić 
system rynkowy, choć nie ma w nich w pełni rozwiniętej demokracji i dobrze 
funkcjonującego społeczeństwa obywatelskiego. Jeśli w niektórych krajach po
socjalistycznych powstaną takie systemy - co jest całkiem możliwe w kilku 
republikach poradzieckich, szczególnie w Azji środkowej - bez pełnej zachod
nioeuropejskiej demokracji, transformacja gospodarcza zostanie tam zakończo
na. Na jakim to się stanie etapie zaawansowania - zależeć będzie od udziału 
sektora prywatnego w gospodarce oraz od stopnia jej otwarcia i zintegrowania 
ze światem. 

Finalny rezultat procesów transformacyjnych będzie zapewne tak rozma
ity w różnych krajach i grupach krajów, jak rozmaitymi drogami podążają one 
od socjalizmu do kapitalizmu. Kraje tak różne, jak Węgry i Słowacja z jednej 
strony, lub Turkmenistan i Mongolia z drugiej, łączy niewiele więcej, jak wspólna 
przeszłość związana z członkostwem w RWPG. Chociaż Polska, środkowoeu-
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ropejski członek OECD negocjujący już wstąpienie do Unii Europejskiej, i Ta
dżykistan, środkowoazjatycka republika poradziecka uwikłana w lokalny kon
flikt zbrojny, były razem w RWPG i Układzie Warszawskim, a obecnie należą 
do tej samej klienteli MFW i BŚ, to ich dalsza historia przebiegać będzie ina
czej, zarówno z ustrojowego, jak rozwojowego punktu widzenia. W przyszło
ści mogą się jeszcze bardziej różnić od siebie, niż różniły się w przeszłości, 
ponieważ transformacja pociąga za sobą różnorodność dróg instytucjonalnego, 
gospodarczego i kulturowego rozwoju. Z procesów transformacji wyłonią się 
tam nowe rodzaje gospodarki rynkowej, gospodarki o szczególnym posocjali-
stycznym lub poradzieckim posmaku. 

W poprzednim ustroju, który cechowała dominacja Związku Radzieckie
go nad niemal całą grupą krajów socjalistycznych oraz Rosji nad pozostałymi 
republikami ZSRR, zachodził powoli proces ustrojowej uniformizacji. Nie tyl
ko ład instytucjonalny i polityka stawały się coraz bardziej podobne, lecz rów
nież struktury realnej gospodarki. Jedynie Chiny w Azji i Jugosławia, a także 
Polska i Węgry próbowały iść nieco inną, choć również socjalistyczną drogą. 
W rezultacie historycznego procesu transformacji dochodzi teraz do drugiej 
bardzo ciekawej konwergencji. Gospodarki posocjalistyczne upodabniając się 
do kapitalizmu, nasycają go wartościami wyniesionymi ze starego systemu. 
Poczucie sprawiedliwości społecznej, troska o kapitał ludzki, lojalność wobec 
społeczeństwa, jako całości, solidaryzm społeczny, duże oczekiwania wobec 
rządu odpowiedzialnego za poziom życia narodu - wszystko to są cechy odzie
dziczone po systemie socjalistycznym, które przez lata będą kształtować obli
cze kapitalizmu posocjalistycznego. Podobnie jak imigranci, którzy asymilują 
treści nowej kultury, lecz zachowują elementy starej, tak kapitalizm rynkowy 
zbudowany na gruzach socjalizmu przejmie niektóre jego wartości, jak zresztą 
przejmował i w okresie zimnej wojny i pierwszej konwergencji. 

Cechy nabywane w okresie transformacji przypominają cechy geograficz
nie najbliższych gospodarek kapitalistycznych. Opierając się na doświadcze
niach i radach sąsiadów, jak również ze względu na silny efekt demonstracji, 
kraje posocjalistyczne przejmują cały szereg specyficznych rozwiązań i nawy
ków rynkowej kultury z najbliższej zagranicy. Doprowadzi to do jeszcze więk
szych różnic między takimi krajami, jak Mongolia i Bułgaria czy Tadżykistan 
i Litwa. Uzbekistan będzie za jakiś czas bardziej przypominał Turcję niż Buł
garię, która z kolei może stać się bardziej podobna do Grecji niż do Rosji. Esto
nia pod wieloma względami już teraz bardziej przypomina Finlandię niż Azer
bejdżan, który upodabnia się do zachodniego Iranu. Wszystkie byłe kraje so
cjalistyczne przechodzące proces rynkowej transformacji przechodzą od 
wspólnej przeszłości do różnej przyszłości. 

Rosja i Chiny rozwiną zapewne nowe odmiany gospodarki rynkowej i będą 
się między sobą różnić jeszcze bardziej niż różniły się w przeszłości. Chociaż 
te ogromne i bardzo ważne kraje będą miały więcej cech charakterystycznych 
w ostatnich czasach dla Brazylii, Indii czy Indonezji, to tak dalece, jak tylko 
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może sięgnąć wyobraźnia, nadal pozostaną nowymi Chinami i nową Rosją. 
Nawet po transformacji. Po czterdziestu latach rywalizacji o lepszy sposób 
budowania ustroju socjalistycznego, być może s'wiat będzie obserwował rów
nie długą epokę rywalizacji o lepszy sposób budowania gospodarki rynkowej -
a w konsekwencji - ustroju kapitalistycznego. 

Można oczekiwać, że pojawią się glosy dowodzące, że transformacja już 
się zakończyła; przyjdą tym łatwiej, że nie ma jasnego, ostrego kryterium koń
ca tego procesu i pozostanie kwestią subiektywnego osądu, czy już dany kraj 
przeistoczył się w gospodarkę rynkową (Aslund, 1996), czy dopiero przestał 
być gospodarką centralnie planowaną? 

Pewne organizacje międzynarodowe w badaniach nad gospodarką global
ną (oraz w polityce) rozróżniają gospodarki zaawansowane, rozwijające się oraz 
będące w okresie transformacji. Jest możliwe, że niektóre kraje posocjalistycz
ne, szczególnie te, które należą do OECD lub CEFTA, zostaną po pewnym cza
sie zaliczone do grupy gospodarek rozwiniętych, inne zostaną uznane za kraje 
rozwijające się, a jeszcze inne za szczególną grupę gospodarek rynkowych, okre
ślaną jako „gospodarki transformacji". 

Warto zauważyć, że dopiero w roku 1997, po ćwierćwieczu szybkiego wzro
stu gospodarczego i solidnej przebudowy, cztery kraje o wysokim poziomie 
PKB - Hong Kong, Singapur, Korea Południowa i Tajwan - zostały zaliczone 
przez MFW i BŚ do grupy „gospodarek rozwiniętych" (IMF, 1997). Stało się 
tak bardziej ze względu na czynniki polityczne (powrót Hong Kongu do Chin 
w roku 1997), niż z powodu imponującego wzrostu, jakim cieszyły się od dłuż
szego czasu. W odróżnieniu od nich, jeszcze w roku 1998 niektóre kraje OECD, 
a nawet członkowie Unii Europejskiej (np. Grecja i Portugalia) traktowane są 
przez pewne organizacje, szczególnie banki inwestycyjne i agencje ratingowe, 
jako rynki nowo powstające. 

Niektóre kraje Europy Wschodniej bardzo szybko nadrabiają zaległości. 
Nawet w ich obecnym stanie transformacji, gospodarki posocjalistyczne nie 
wydają się gorzej zarządzane niż Grecja i nie bardziej licho niż Wiochy. Ich 
rynki pracy nie są mniej elastyczne niż w Hiszpanii, a podatki nie bardziej sprzy
jają bezrobociu niż w Belgii. Wyniki nauczania są tam lepsze niż w Wielkiej 
Brytanii. I pomijając inflację (...) ich finanse publiczne bardziej spełniają kry
teria z Maastricht niż finanse publiczne wielu członków pierwszej rundy Euro
pejskiej Unii Monetarnej. Rolnictwo w Polsce jest nieefektywne z tych samych 
kulturowych i historycznych powodów, co we Francji. Jakościowo-efektywno-
ściowy skok, na jaki wiele byłych przedsiębiorstw komunistycznych musi się 
zdobyć jest ogromny, lecz tak samo było np. w Portugalii, gdy przyłączała się 
do Unii Europejskiej" (Economist, 1997f). 

Być może zatem dla części krajów posocjalistycznych formalnym kryterium 
zakończenia procesu transformacji będzie pełne członkostwo w Unii Europej
skiej. Dla innych te kryteria będą mniej jednoznaczne, a czas trwania transforma
cji - zapewne dłuższy, być może nie krótszy niż horyzont jednego pokolenia. 
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Wielu analityków poszukuje niczym kamienia filozoficznego przyczyny, 
która sprawiła, że ogromna grupa krajów weszła na drogę transformacji. Próż
ny trud. Nie ma jednej takiej przyczyny. Transformację od socjalizmu państwo
wego do gospodarki rynkowej umożliwiła bardzo szczególna kombinacja bar
dzo rozmaitych przyczyn, które równocześnie trafiły na swój czas - stosunko
wo rzadki przypadek w dziejach. 

W wymiarze h i s t o r y c z n y m przesądzająca była niższa efektywność 
gospodarki centralnie planowanej od gospodarki rynkowej. 

W wymiarze s t r a t e g i c z n y m o wejściu na drogę transformacji 
przesądziła ustrojowa niezdolność imperium radzieckiego przystosowania się 
do zmieniających się warunków gospodarki globalnej. 

W bezpośrednim wymiarze p o l i t y c z n y m transformacja została 
zainicjowana odważną decyzją gen. W. Jaruzelskiego i sukcesem polskiej poli
tyki „Okrągłego Stołu" oraz upadkiem Muru Berlińskiego. 

Pierwszy czynnik zadecydował o tym, że transformacja nastąpić musiała. 
Drugi - że nastąpić mogła. 
Trzeci - że rozpoczęła się właśnie u progu lat 90. 





Na aneks składa się 27 tablic zawierających wybrane wskaźniki ekono
miczne w latach 1990-98 dla 27 krajów posocjalistycznych, przechodzących 
transformację oraz 26 tablic zawierających prognozę rozwoju na lata 1999-2002 
(bez Bośni/Hercegowiny). 

Dane dotyczące lat 1990-98 pochodzą z oficjalnych publikacji rządów po
szczególnych państw, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Banku Świa
towego, OECD, Międzynarodowej Organizacji Pracy, PlanEcon, oraz Instytutu 
Finansów Międzynarodowych. Są to dane najlepsze z osiągalnych, aczkolwiek 
niekiedy przygotowywane wedle różnych metodologii i na różne potrzeby. 
Jeśli źródła danych nie były w pełni wiarygodne - rezygnowano z ich za
mieszczania. Niektóre informacje liczbowe, szczególnie dotyczące byłych re
publik Związku Radzieckiego, byłych republik Jugosławii oraz Albanii trzeba 
jednak traktować z pewną dozą sceptycyzmu. 

Dane za rok 1997 są danymi nieostatecznymi, a za rok 1998 odzwiercie
dlają prognozy i szacunki EBOR (EBRD, 1998), oparte o dane częs'ciowe. 

Dane o liczbie zarejestrowanych bezrobotnych pochodzą z końca każdego 
roku (o ile nie podano inaczej). 

Dane o procentowych zmianach płac realnych pochodzą z EBOR (EBRD, 
1998), PlanEcon (1998a i 1998b) oraz z własnych rachunków autora, wykorzy
stujących informacje o płacach nominalnych pochodzące z państwowych źró
deł w odpowiednich krajach i dane o inflacji z opracowań statystycznych MFW 
i Banku Światowego. 

Dane o bilansie handlowym oraz eksporcie i imporcie dóbr zaczerpnięte 
są z bilansów płatniczych. 

Dane o rezerwach walutowych odzwierciedlają rezerwy władz walutowych, 
z wyłączeniem złota. 

PPP (purchasing power parity) oznacza parytet siły nabywczej. Szacunki 
przytaczane w Aneksie wyrażone są w wartościach dolara USA w 1995 r. 
i pochodzą z PlanEcon (1997d; o ile nie podano inaczej). Obliczono je w nastę
pujący sposób: nominalny PKB p/c danego kraju, w miejscowej walucie, po
dzielono przez PPP, zdefiniowany jako liczba jednostek waluty danego kraju 
potrzebna do nabycia na krajowym rynku takiej samej ilości dóbr i usług, jaką 
zakupiono by za jednego dolara w Stanach Zjednoczonych. 

Ze względu na znaczne różnice w porównaniu z oszacowaniami PlanEcon 
- dla państw bałtyckich podano także inne oszacowanie PKB według PPP 
(w dolarach USA), pochodzące ze źródeł OECD (1997d). 

Prognoza na lata 1999-2002 oparta jest na przewidywaniach PlanEcon 
(1998a i 1998b) oraz w niektórych przypadkach (dotyczących okresu 1999-2000) 
- na przewidywaniach autora. 
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Above all other reasons, the conviction - that the centrally planned econo
my has spent its development opportunities - have formed the grounds for trans
formations. Further, additional vital factor was provided by the lack of capabili
ties for significant inner changes that could have contributed to the economic 
system effectiveness increase. The majority of the socialist countries have not 
even tried to implement reforms, however few of them (Yugoslavia, Hungary and 
Poland) ventured such attempts. Poland (due to its historical fate) was a reform 
laboratory testing consecutive versions of the systematic changes; starting in the 
mid fifities, through late sixties, early seventies and the early and late eighties. 

The evolution effect resulted in the situation that from mid eighties on
wards, market system mechanisms were not regarded as auxiliary tools, but 
more as the instruments equal and parallel to the central planning. As early, as 
in the mentioned period, some economy experts prognosed that the next crisis 
might bring about the turn in the proportions and overtones. This prognosis 
came true in the course of the following years, particularly in Poland, where 
from the beginning of 1989, socialist authorities initiated the transformation 
process aimed at creating social market economy, as it was defined in the inau
guration speech in the fall of 1989, by Tadeusz Mazowiecki, first non-socialist 
Prime Minister. The evolution, however, was neither oriented towards the rene
wal of socialism, nor towards the „populist capitalism" but towards the restora
tion of capitalism. The controversial problem of transformations pace emerged 
against this background. 

Nevertheless, both liberalization and stabilization processes can be imple
mented either in a radical, or gradual manner, determined by the specific cir
cumstances and realities of a given economic system; with particular conside
ration to the hiperinflation range, financial chaos and price control scope. The 
two remaining areas leave no option margin for the choice between the radical 
and gradual approach since the institutional and structural transformations can 
be implemented only gradually, with the passing time bringing about change of 
attitude and behavior. One is faced, however, with completely different alterna
tive - whether the economic system transformations should be conducted follo
wing the scenario planned in advance or should they rather go spontaneously? 
Should the system be transformed by means of the prepared set of instruments 
or rather by means of the set of instruments selected at random? 
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Various countries followed various paths, achieving varying results. Apart 
from numerous other factors, the final outcome was determined by geopolitical 
aspects. The transformations geopolicy, however, causes significant former struc
tures shift within the past relations. 

The economic results achieved by the transformation implementing coun
tries (with the exception of the countries that had earlier attempted socialist 
economy reforms) justify a statement about the whole area being bogged down 
in the Ten Years Great Depression - the longest crisis of this nature in the eco
nomic history of the latest century. One of the vital reasons behind this pheno
menon is an excessive suppression of the economic system being in the stabili
zation - liberalization stage. The above resulted from the academic assumption 
that the economic destabilization nature in the post-socialist states is identical 
to the condition of the less developed market economy systems. This was parti
cularly visible in the budget balancing policy, where the recession mechanism, 
the so called reverse fiscal adjustment - which is not recognized in the market 
economy states - coincided with the lack of coordinating, on the part of the 
governments, various liberalization-stabilization instruments. Though the trans
formations recession was not to be avoided; the errors of the adopted political 
course - instead of neutralizing the recession factors - pushed into the Great 
Transformation Depression most of the economic systems. 

The demand reduction should be limited to eliminate excessive liquidity 
created by the lack of balance between flows and resources; while the Interna
tional Monetary Fund and orthodox economic circles supported the policy of 
stricter reductions, conducted in advance. 

Due to the above, consecutive states experienced the phenomenon of over
shooting the liberalization-stabilization tools (excessive devaluation, too dra
stic demand supression, poorly prepared and thus not needed balancing the 
budget, premature liberalization of trade exchange) which was admitted even 
by the IMF itself in 1992. 

The states that succeeded in overcoming the recession relatively fast and 
were fortunate not to suffer the depression (Poland, Slovenia, Hungary) owe it 
to the comparatively quick shift from the total shock policy to the after shock 
treatment policy. The case of Poland is a very clear example proving that the 
success has been achieved not due to the shock therapy, but in spite of the shock 
therapy, since the political course change allowed for a relatively fast control of 
the system and capital vacuum. The vacuum, in the former of the mentioned 
areas, was replaced with the functional policy of creative construction and gra
dual therapy; and the vacuum, in the latter of the mentioned areas, was filled 
with market competition and property management policy; while chaotic priva
tization had been this policy surrogate in the period of the creative destruction. 

In the first transformation period, particularly oriented on stabilization, 
significant part was played by the international financial institutions; especial
ly the World Bank and International Monetary Fund. For stabilization procedu-
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res, these bodies applied the standards compiled in 1989, by John Williamson, 
into the 10-paragraph set of guidelines, known under the name of Washington 
Consensus. These specific Ten Commandments for stabilization included the 
rules subject to no argument, according to economists (in that period of time 
and with regard to market economy). In the early nineties, influeneced by the 
experience of the Latin American states transforming their economic systems, 
the Decalogue was modified and supplemented. 

Both versions were applied to the countries under economic system trans
formations, that is to all the states that had developed the conceptual founda
tions for the market oriented culture and the institutional foundations for the 
market infrastructure. 

New consensus draft should facilitate putting in place the zone of econo
mic policy objectives and tools. In the transformation zeal, quite frequently, the 
means were mistaken with the objectives which was also a typical weakness of 
the socialist economic system. This confusion resulted from the political con
troversies that reflected the conflicting interests, particularly acute in the area 
of the liberalization pace and property transformations. The economic policy 
assessment criterion should neither be the pace of reforms implementation, nor 
the pace of privatization process, but exclusively effectiveness measured in terms 
of the existence or lack of the following development sequence: competitive
ness growth - production growth - growth of tax inflow to the budget - natio
nal income growth - living standards growth for the whole society (not only for 
the priviledged groups). The final element of this sequence throws a new light 
on the social justice aspects. 

The transformation driving force relies on the conviction that the market 
allocation, contrary to the central planning system, ensures higher effective
ness and higher living standards. Thus, the transformation concept is based on 
handing over the state property into the private sector. There are two ways of 
activating private sector in the economic sphere: one is natural, development 
oriented and the other is linked to the ownership rights transfer. 

The former is typical for market economic systems, the latter - prevails in 
the etatistic systems. 

One can move along the second path with varying speed: carefully, with 
consideration to sell the property at the maximum profit for the state budget or, 
putting more attention to the quantity than to the quality - this is typical way of 
thinking for the denationalization supporters who are not always motivated with 
noble purposes. 

Denationalization (run very strongly in some countries) has never resulted 
in the quick and distinctive improvement of the allocation effectiveness, the 
positive demand response and the economic growth. It has always been a huge 
battlefield for sharing the wealth. 

With the additional pressure, the property is being sold at a disadvantage, 
not exceptional are the cases of selling the property - due to information availa-
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ble as a result of the position occupied - in the absence of competition (that is, 
paradoxically, so much spoken for by the free market supporters), below its real 
value, and with no debt liabilities that ... remain at the budget account. Thus, 
quickly getting rid of the most valuable property, the state does not earn due 
profits from sale; further the state loses profitable assets while maintaining 
liabilities. 

In this manner, even the most affluent state can be brought to bankruptcy. 
These procedures are clearly illustrated by the Russian privatization processes. 

The experience of the countries involved in the transformation implemen
tation indicates that the better public sector management and the more uniform 
industrial policy, the fastest economic growth has been achieved. The policy of 
proceeding the privatization process with the commercialization stage helped 
the economic boom. It is definitely better to reform effectively the public sec
tor, if it cannot be privatized quickly (in a relative sense of this term; since even 
the immediate Czech privatization took 3 years) than - following the concept 
„the worse, the better" - to discriminate against the public sector for the doctri
ne reasons, thus deepening the recession. 

The far reaching changes in the national income redistribution are visible 
against the transformations background. This is followed by the income map 
changes, generally into the vast areas of poverty and the small size regions of 
wealth. The sense of injustice emerges and grows (this was an important factor 
of people turning away from socialism) though such situation has not been expec
ted. On the contrary, people were promised that the new system is to offer not 
only a larger income to share but the very share is to be better (the concept was 
not presented in more precise terms). 

The data gathered in 18 states - with economic systems undergoing trans
formations - indicate that only in the three countries (Hungary, Slovakia and 
Slovenia - covering the total of 18 million people) the income proportion share 
has not been changed. In the next five states (Bielorussia, the Czech Republic, 
Latvia, Poland and Romania - covering the total of 84 million people) the inco
me proportion share has moderately deteriorated. In the remaining half of the 
examined countries (Russia, Ukraine, Bulgaria,Estonia, Moldova, Lithuania, 
Kirgistan, Turkmenia, Kazachstan, Uzbekistan - covering the total of 250 mil
lion people) considerable increase of stratification has been noted (measured 
by the Ginny coefficient). The mentioned examinations, however, do not inclu
de the grey economic zone. 

The increase of the disparities and the sense of injustice cause the appe
arance of the populist ideas - centered around enfranchising and mass privati
zation - among the elites of the rising capitalistic system. Thus, the post com
munist Russia boasts the larger number of stock owners than the super capitali
stic United States, and in Poland there are more stock owners than in Germany. 
This condition, however is not the solution to the social problems; on the con
trary, it additionally causes economic problems. 
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With respect to the above, the recession time is the most difficult period. 
Since this period does not offer an opportunity to convince people that they are 
better off, one should spare no effort to prevent the spread of the feeling that the 
growing poverty of the majority is the source of few priviledged getting richer. 
The best tool for this policy is cutting short to the maximum the unavoidable 
recession period duration, and the limitation of the recession related costs to 
the truly indispensable minimum. In the growth period, one of the most vital 
longterm objectives of the state policy should include the aspiration to achieve 
the just and socially approved share of income and wealth. This conclusion 
becomes ever closer to the International Monetary Fund and World Bank, par 
excellence, capitalism rooted bodies. 

One can quote numerous examples of the successful development under 
autocratic conditions and, on the other hand, the cases of the deep depression 
under democratic systems. 

In longer perspective, in the global age, however, democratic system fa
vors growth and development. The democratic system provides the best foun
dations for effective economic policy, by the same token, being a complemen
tary factor towards market mechanisms. 

The individual cases of failed decisions and economic policy mistakes com
mitted by the democratically elected governing bodies - in the states undergo
ing the transformation process - do not undermine the rule of positive feedback 
between the democratic system and rational economic guidelines. These are cau
sed by the intensive political struggle and past heritage deeply ingrained in the 
new elites. The above reasons explain why the ailment universally present in 
the centrally planned economic system, namely voluntarism, has survived un
der the new realities and in the new people attitudes towards economic system, 
treated by them as a company in which it is sufficient to owe the majority con
trol package in order to act at a whim, regardless whether one is right or not. 

The strong political battle - (proven by short lives of the elected parlia
ments) in the states under economic systems transformation - is rooted not me
rely in the conflicting interests, but also within deep animosities between the 
left and the right. The latter intimidates the outside neighbours and their own 
people with the ghost of the post communist system, though the communists 
have disappeared in the states undergoing economic transformations long time 
ago and can hardly be spotted even with a torch light. The fact that there is no 
threat of the communism return has been proved by the successfull years of the 
leftist governments in Poland and Hungary, not to mention Bulgaria and Roma
nia where the reforms - following the social protests - have been brought to a 
halt after the first stage implementation, nevertheless, the former system has 
not been reinstated. 

Considering the economic systems structure and its demographic - social 
consequences in the countries undergoing transformations that have not any 
past reforms implementation experience, and at the same time being confronted 

385 



with the depression for many years - there is a danger not of the communism 
revival, but of the etatism and national-social populism come back. 

Departing from the expanded state model is to be achieved in the most 
developed countries where well off societies and strong institutions are capable 
of taking over some public tasks in such spheres as health care, education and 
social insurance. Planting these solutions into the non-developed states envi
ronment is a mistake. This pertains, especially, to the post-socialist states, since 
the societies of these states are poor, the economic systems hardly developed, 
and they lack proper institutions and market culture. The above does not indi
cate that these countries should be the sanctuary of the omnipotent and paterna
listic state traditional model. The new concept of the state is needed, the con
cept based on the state and private sector partnership. 

Regardless of the fact that the structural and institutional transformations 
require good coordination within a given state; these transformations should be 
further coordinated within the whole group. The coordination is lacking due to 
the opposition on the part of the market fundamnetalists who believe that libe
ralization and global attitude replace coordinating mechanisms, while any at
tempt at giving coordination policy an institutional nature would recall the 
COMECON. The coordination tasks - leading to the growth acceleration and 
balancing transforamtion processes, as well as forming the system - along with 
the new Washington Consensus, should be adopted by the International Mone
tary Fund and World Bank that have laready been strongly involved in transfor
mation processes (not following into the COMECON footsteps). This would 
prevent further spread of the Latin America syndrome that had occurred as 
a result of the assistance extended in the early transformation stage. Simultane
ously, it would decrease the still existing fears of wider opening the post socia
list economic systems into the world. 

The mentioned concerns might be of typically local nature, though some 
of them are more universal, partly due to the political factors, partly due to the 
psychological factors, some are even ethics related. These create four dilem
mas in the policy of the countries under transforamtion and socialist reforms 
(China, Vietnam) towards foreign capital. The mentioned dilemmas include the 
following: forming the subordinated capitalism, portfolio investments unstable 
nature, the post socialist countries viewed as the „bumpers" for the richest co
untries development cycles which is - in a sense - favored by global attitude, 
and fears of the capital withdrawal (this has been experienced not only by the 
South-Eastern Asia economic systems but also in Russia, where it is estimated 
that the capital outflow exceeded seven times the capital inflow). 

There are numerous hipothesis on the strength of these trends and on the 
variations of the growth pace to be noted in the particular states. If the average 
(weighed) annual growth rate of the transformed economic systems will amo
unt to 4-5% in the course of 25 years (and not 7-8%, as it is estimated by the 
World Bank); it is still the higher rate then the prognosed - and feasible to reach 
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- world economy development rate. The transformed economic systems share 
in the world global product - after a quarter of a century of such development -
might approach the 6% level. 

The whole „region" (the post socialist states) overall picture, most certain
ly, will be totally different from individual countries pictures, this pertains in 
particular to such countries as Russia, Poland and Ukraine. The relations of the 
mentioned three countries already witnessed the transvalue of key significance, 
not only for the states in question, but also for all geopolitical system in Euro
pe. Its importance should not be overshadowed by the fact of Poland joining the 
Nato and EU. 

Apart from the First and Second World War, three big processes that have 
influenced the twentieth century historical course, include the Third World de
colonization and the socialist system - that is the Second World - rise and fall. 
The second and third of the mentioned factors will still have a significant im
pact on the twenty first century history course. 

The 50-70 years experience period cannot be easily wiped out in any sphere 
of life. 

Thus, quite varying market realities will certainly emerge from the trans
formation processes; including the system that can be defined by the term „de-
mocrature" - characterized by the fully developed market with limited demo
cracy, lacking citizen society. All the countries under transformation, and in the 
future the socialist countries - that today are implementing reforms - will con
tribute to the capitalistic system the values borrowed from their old systems, in 
passing from the common past to their own different futures. Thus, the new 
convergence process will occur - based on the unity within the variety, and not 
on the division into hostile blocks. 

While conducting the analysis of individual cases, theoreticians will undo
ubtedly keep wondering whether a given country has laready been transformed 
into the market economy or merely ceased to be the central planning system. 

than. Malgorzata Korolko-Zipper 
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