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WSTĘP 

Transformacja gospodarek postsocjalistycznych od planu do rynku stawia 
szczególnie trudne i złożone zadania przed polityką finansową. Dotychczasowy 
przebieg transformacji w krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz w państ
wach powstających z byłego Związku Radzieckiego koncentruje się głównie na 
wysiłkach zmierzających do stabilizacji makroekonomicznej oraz na 
przekształceniach instytucjonalnych. W takiej perspektywie gubione są po części 
z pola widzenia procesy realne. W szczególności niezwykle dotkliwa i długotrwała 
recesja, która ogarnęła cały region, okazuje się trudniejsza do przezwyciężenia, niż 
to w wielu przypadkach uprzednio zakładano. 

Ale tak zmiany instytucjonalne, jak i polityki stabilizacyjne mają w końcu 
sprzyjać wyzwalaniu i wzmacnianiu pozytywnych tendencji właśnie w sferze realnej. 
W pierwszej kolejności chodzi tutaj o wprowadzenie gospodarki na ścieżkę 
zrównoważonego i trwałego wzrostu gospodarczego, z dobrodziejstw którego 
mogłyby szeroko korzystać społeczeństwa transformowanych gospodarek. W innym 
bowiem przypadku cały sens transformacji mógłby zostać podany w wątpliwość. 

Poszukiwaniu odpowiedzi na to właśnie pytanie - jak prowadzić polityki 
finansowe w warunkach systemowej transformacji od planu do rynku, aby w 
możliwie szybkim tempie przejść w fazę trwałego i stabilnego rozwoju 
ekonomicznego - poświęcona jest zasadniczo ta praca. Powstała ona w wyniku 
konferencji zorganizowanej już po raz czwarty w Wildze przez Instytut Finansów 
przy współpracy Ministerstwa Finansów i życzliwym wsparciu sponsorów, których 
listę zamieszczamy z wdzięcznością na ostatniej stronie. 

Punktem wyjścia do rozważań są uwagi byłego ministra finansów, obecnie 
doradcy Prezydenta RP, dr Andrzeja Olechowskiego pt. Co dalej? oraz rozdział 
mego autorstwa pt. Stabilizacja, recesja i wzrost w gospodarce postsocjalistycznej. 
Rozdziały pogrupowane są wpięciu częściach: w kierunku wzrostu, przekształcenia 
instytucjonalne, rola sektora zewnętrznego, budżet i polityka fiskalna a procesy 
realne oraz doświadczenia światowe, z tych ostatnich bowiem zawsze dobrze jest 
wyciągać właściwe lekcje. Każda z czterech części zawiera komentarze 
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przygotowane przez zaproszonych przez Instytut Finansów dyskutantów, co 
znakomicie - jak sądzę - poszerza i wzbogaca argumentację poglądów głoszonych 
w odniesieniu do roli polityk finansowych w transformacji i stymulowaniu wzrostu. 

Praca Polityka finansowa - transformacja - wzrost jest czwartym już 
przedsięwzięciem naukowym Instytutu Finansów na taką skalę w ostatnich latach. 
Poprzednio wydane zostały prace: Polityka finansowa — nierównowga -stabiliza
cja 1 (1989), Polityka finansowa - nierównowaga - stabilizacja II (1990) oraz 
Polityka finansowa -stabilizacja - transformacja(1991). 

Ostatnia praca z tej serii kładzie akcent na wzrost, co też w jakiejś mierze 
ilustruje pewną ewolucję myślenia o transformacji, a także oddaje przesunięcie 
akcentów w podstawowych problemach, przed jakimi stoimy w obecnej fazie 
transformacji. Sądzę, że wyjście takie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom 
Czytelników. Za ich krytyczne uwagi będę wdzięczny, tym bardziej, że studia z tego 
zakresu będą kontynuowane 

Warszawa, lipiec 1992 
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Część I 

W KIERUNKU 
WZROSTU 





Andrzej Olechowski 

CO DALEJ? 

Spóźnione uchwalenie budżetu na 1992 r. oraz zmiana rządu postawiły na 
porządku dziennym istotne pytanie — co dalej? Debata wydaje się koncentrować 
wokół dylematu: czy w gospodarce potrzebny jest "pakiet przełomu" - inflacyjnych, 
niekonwencjonalnych środków nakierowanych na szybkie pobudzenie produkcji, 
czy też należy kontynuować dotychczasową "ortodoksyjną" politykę. Jak zwykle, 
właściwa odpowiedź znajduje się pośrodku - w polityce makroekonomicznej 
należy nadal kierować się rygorem i ostrożnością, zaś zdynamizować i urozmaicić 
działania praktyczne i interwencyjne. 

Rozwinięcie tej tezy rozpoczniemy od stwierdzenia, że sytuacja gospodarcza 
wydaje się być obiecująca, społeczna spokojna, zaś polityczna fatalna. Jeśli gdzieś 
zatem jest potrzebny pakiet przełomu - to w polityce. 

Po trzech latach silnej recesji w bieżącym roku pojawiły się oznaki wzrostu: 
produkcja wyraźnie wzrosła w marcu, kwietniu i maju, w handlu zagranicznym 
osiągnięta została nadwyżka, ceny wzrosły mniej niż oczekiwano, wzrost oficjal
nego bezrobocia uległ zahamowaniu. Powodem tych pozytywnych zjawisk są: 
dewaluacja, poprawa konkurencyjności niektórych gałęzi w wyniku zmian 
strukturalnych (np. przemysł spożywczy), utrzymanie się płac realnych na niskim 
poziomie, szybki rozwój sektora prywatnego, który zatrudnia już ponad połowę 
pracowników, przejściowe ożywienie w budownictwie mieszkaniowym (związane 
ze zmianami systemowymi) oraz przejściowo niski deficyt budżetowy. W ubiegłym 
roku wzrosły płace realne i konsumpcja. Stąd, mimo ogólnego niezadowolenia, 
brak jest oznak zniecierpliwienia grożącego protestami. O ile większość opinii 
publicznej ocenia sytuację gospodarczą jako złą i pogarszającą się, ponad połowa 
określa swoją osobistą sytuację jako dobrą lub ani dobrą, ani złą. Protesty 
pojawiały się w ostatnich miesiącach jedynie w zakładach o stosunkowo wysokich, 
wyższych niż średnie, płacach. Można oczekiwać, że jeśli nie nastąpią świadome, 
celowe działania polityczne, sytuacja gospodarcza, szczególnie jeśli będzie 
poprawiać się, nie spowoduje napięć społecznych. Wyjątkiem mogą być nastroje 
społeczne w małych miejscowościach dotkniętych wysokim bezrobociem oraz 
niektórych wielkich, będących już w zasadzie bankrutami zakładach, które winny 
być przedmiotem szczególnej troski. 
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Najgorsza jest sytuacja polityczna. Dramatyczne okoliczności odejścia rządu 
Jana Olszewskiego mogą spowodować drastyczne polaryzacje społeczeństwa, 
podział na część "antykomunistyczną, narodową, czystą" i część "postkomu
nistyczną, kosmopolityczną, niejasną moralnie". Może to mieć negatywny wpływ 
na gospodarkę i takiej perspektywie należy przeciwdziałać np. przez energiczne 
i konsekwentne działania polityczne (koalicyjne), społeczne (pakt społeczny), 
moralne (uczciwe ujawnianie "teczek") i etyczne (wyjaśnienie afer i ich kontekstów 
politycznych). 

W powyższym kontekście za najważniejszy cel polityki gospodarczej należy 
uznać — wsparcie przejawów ożywienia i ich utrwalenie. Osiągnąć to można 
podejmując działania nakierowane na sześć następujących celów: 

— ostrożność i rygor w polityce makroekonomicznej, 
— porządkowanie i dyscyplinowanie działalności gospodarczej, 
— poprawę skuteczności zarządzania majątkiem państwowym, 
- szybka, otwarta dla wszystkich, prywatyzacja, 
— możliwie szeroki konsensus społeczny, 
- odbudowę wiarygodności międzynarodowej. 

1. Wobec pojawiających się oznak ożywienia zasadą polityki makroekono
micznej winna być ostrożność, a nie przełom - należy unikać niesprawdzonych, 
"odważnych" posunięć, które byłyby może uzasadnione w sytuacji depresji, a które 
dziś mogą zaszkodzić ożywieniu. Głównym zadaniem w 1992 r. winno być znaczne 
obniżenie stopy procentowej (do 25-30%). W tym celu należy: 

- przeciwdziałać wzrostowi płac (tylko niewielkie zmiany w "popiwku", 
bezpośrednie ograniczenia w spółkach Skarbu Państwa), 

— ograniczyć do minimum zmiany cen urzędowych i podatków, 
- utrzymać deficyt budżetowy w planowanej wysokości, 
- dostosować podaż pieniądza do zwiększonego popytu. 
Drugim zadaniem jest wsparcie eksportu netto.Służyć temu będą wymienione 

wyżej polityki oraz niewielka dewalucja złotego, po której należy zmniejszyć 
miesięczne zmiany kursu pełzającego. Celowe byłoby też uruchomienie kredytów 
dewizowych dla eksporterów w oparciu o część rezerw NBP. 

W 1993 r. należy dążyć do obniżenia stopy procentowej do 18-25% przez 
obniżenie deficytu budżetowego, wzrost wydajności, nasilenie dopływu kapitału 
zagranicznego, eliminację niektórych ograniczeń dewizowych. Na przełomie roku 
należy zminimalizować typowe dla naszej gospodarki skokowe zmiany cen, 
podatków i płac. W związku ze wzrostem wydajności i poprawą zarządzania 
w sektorze państwowym można będzie dopuścić do wzrostu płac realnych przez 
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znaczącą liberalizację "popiwku"(po wprowadzeniu planowanych w Ministerstwie 
Finansów zmian dotyczyć on będzie już tylko ok. 25% zakładów) i jego zniesienie 
z końcem roku. W polityce kursowej należy związać złotego z ECU, stopniowo 
dążąc do stabilizacji tego związku. 

2. W dziedzinie porządkowania gospodarki palącym problemem jest ułom
ność przepisów gospodarczych i ich mała skuteczność. Zjawiskiem powszechnym 
są korupcja i nieuczciwość. Powoduje to między innymi trzy ważne skutki: 

- osłabia konkurencyjną rzetelność przedsiębiorców (wg. niektórych sza
cunków ok. 60% importowanych wyrobów tytoniowych, alkoholowych 
i elektronicznych sprzedawanych jest bez opłacenia cła i podatków), 

- naraża na znaczne straty Skarb Państwa, 
- osłabia wiarygodność administracji państwowej. 
Przeciwdziałanie tym zjawiskom winno objąć: 
- zatrzymanie (w "wojskowym stylu") przemytu, 
- intergację służb fiskalnych, ich gruntowną przebudowę i modernizację, 
- unowocześnienie i zaostrzenie ustawodawstwa, 
- nawiązanie przez służby celne szerokiej i ścisłej współpracy między

narodowej. 
Drugim obszarem pilnych porządków winny być procedury i kryteria decyzji 

w administracji państwowej wszystkich szczebli. Zlikwidować trzeba powszechną 
niejasność kompetencji (pomiędzy instytucjami i stanowiskami) oraz, równie 
powszechny, brak przejrzystych kryteriów podejmowania decyzji. 

Trzecim obszarem porządków winna być ochrona konsumentów przed 
nierzetelnymi praktykami handlowymi i działaniami monopolistycznymi. 

3. Skuteczność zarządzania. Wzrost gospodarczy w krótkim okresie może 
nastąpić jedynie w wyniku wzrostu wydajności istniejących aktywów. Potrzebny 
jest więc program skutecznego zarządzania majątkiem państwowym. Adminis
tratorem własności publicznej winien być Zarząd Skarbu Państwa (projekt 
przygotowany w Ministerstwie Finansów). Winien on przekształcić wszystkie 
przedsiębiorstwa państwowe w jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, imiennie 
określić przedsiębiorstwa, które będą przedmiotem prywatyzacji w ciągu trzech 
lat, większość pozostałych zgromadzić w kilkunastu konkurujących grupach 
przemysłowych (funduszach kapitałowych), zezwolić niektórym silnym finansowo 
przedsiębiorstwom państwowym na zakup innych zakładów w celu utworzenia 
własnych grup przemysłowych. Poprawa skuteczności zarządzania wymaga też 
reformy administracji publicznej, w szczególności określenia zasad i sposobów 
wydatkowania pieniędzy publicznych i odpowiedzialności za gospodarność. 



4. Prywatyzacja to sposób na trwałą poprawę wydajności gospodarki. Aby to 
osiągnąć musi zostać otwarta - ma być szansa dla każdego i wszyscy chętni muszą 
mieć szansę w niej wziąć udział. Konieczne jest pilne uruchomienie programu 
prywatyzacji masowej oraz tzw. programu "100 milionów", rozumianego jako 
zestaw przedsięwzięć, w których może wziąć udział każdy obywatel (prywatyzacja 
mieszkań i ziemi, zakup akcji "na hipotekę", akcje pracownicze). Należy przys
pieszyć prywatyzację przedsiębiorstw (uproszczona wycena, przymus sprzedaży 
niektórych składników mierna komunalnego) oraz określić zakres i zasady 
reprywatyzacji. Wreszcie należy uruchomić system wsparcia przedsiębiorczych 
przez program Kredyt Publiczny dla Rozwoju (ubezpieczanie części kredytów dla 
nowych przedsiębiorstw, instytucje wspierające mały i średni biznes, fundusz 
przedsiębiorczości wiejskiej). 

5. Wydaje się, że istnieje celowość i możliwość zainicjowania Paktu 
społecznego wokół idei Zgoda dla Reform. Stronami paktu (np. pod patronatem 
Prezydenta) byłby rząd, koalicja parlamentarna, związki zawodowe, reprezen
tacja pracodawców. Przedmiotem paktu byłyby: 

— Sprawiedliwe i wykonalne świadczenia socjalne: minimalny próg świadczeń 
socjalnych (emerytur, rent, zasiłków), kierunki reformy instytucji 
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo socjalne (ZUS, biur pracy i pomocy 
społecznej), formy zwalczania bezrobocia, program poprawy świadczeń 
wraz z poprawą finansów państwa; 

— Kierunki reformy gospodarczej: restrukturyzacja przemysłu (zasady 
pomocy państwa, zobowiązania załogi, tryb likwidacji nierentownych 
zakładów, priorytetowe sektory), system stanowienia wynagrodzeń 
(odejście od "popiwku" na rzecz układów zbiorowych lub komisji 
parytetowej), warunki dla produkcji rolnej; 

— Reforma sektora publicznego: zakres bezpłatnych usług świadczonych 
przez państwo, program poprawy wydajności sfery budżetowej; 

— Warunki dla skutecznego rządzenia: specjalne uprawnienia dla rządu 
przyznawane na określony czas i na określone czynności (po przyjęciu 
sprawozdania z wykonaniamogą byćudzielone nowe uprawnienia), szybka 
ścieżka legislacyjna dla ustaw nie objętych uprawnieniami, odstąpienie od 
obowiązku konsultacji w sprawach objętych paktem i specjalnymi 
uprawnieniami, regularne spotkania stron paktu dla usunięcia 
ewentualnych nieporozumień lub sprzeczności. 

6. Nasza wiarygodność międzynarodowa jest dziś w szczególnie niskim 
i niebezpiecznym punkcie. Najważniejszym krokiem w kierunku jej odbudowy 
będzie stabilizacja polityczna. Inne działania to: 
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- zawarcie porozumienia z Funduszem Walutowym - zależy od niego 
redukcja zadłużenia oraz uruchomienie inwestycji zagranicznych, 

- zawarcie porozumienia z Klubem Londyńskim — bez takiego porozumienia 
banki nie będą chciały angażować się w inwestycje w Polsce, 

- ratyfikcja Układu o Stowarzyszeniu z EWG i nawiązanie szerokiej i ścisłej 
współpracy z instytucjami Wspólnoty, 

- usprawnienie procedur decyzyjnych w sprawie inwestycji zagranicznych, 
powołanie specjalnego urzędu (np. doradcy Premiera) do tej sprawy, 
otwarcie możliwości zakupu ziemi, 

- oświadczenie polityczne (ew. uchwała sejmu, oświadczenie Prezydenta) 
zmieniające zły klimat wokół inwestycji zagranicznych w kraju. 



Grzegorz W. Kołodko 

STABILIZACJA, RECESJA I WZROST 
W GOSPODARCE POSTSOCJALISTYCZNEJ 

Podsumowanie 

Proces transformacji systemowej od gospodarki planowej do rynkowej obejm uje 
trzy płaszczyzny: makroekonomiczną stabilizację, zmiany instytucjonalne oraz 
mikroekonomiczną restrukturyzację potencjału wytwórczego. Aczkolwiek analizując 
transformację systemową chodzi nam przede wszystkim o organizację tego procesu 
i sterowaniejegoprzebiegiem, to jest oczywiste, że w długim okresie nadrzędnym celem 
całego przedsięwzięcia jest stworzenie takich warunków politycznych, instytucjonalnych 
i strukturalnych, które przyczynią się do podniesienia efektywności gospodarczej, 
a tym samym umożliwią trwały i zrównoważony wzrost gospodarczy. 

Szczególne znaczenie ma tutaj przejście odstabilizacjiiprocesówjej towarzyszących 
w warunkach rynkowej transformacji -w tym zwłaszcza znaczącego obniżenia poziomu 
aktywności gospodarczej, objawiającego się spadkiem produkcji i narastającym 
bezrobociem — do fazy wzrostu gospodarczego. Wskazanie mechanizmu i uwa
runkowań tego przejścia wymaga wszakże dogłębnego rozpoznania natury procesów 
recesyjnych w gospodarce postsocjalistycznej, ich uwarunkowań, mechanizmu 
i skutków, a zwłaszcza długotrwałości. Dopiero na tym tle formułować należy propozycje 
co do kierunków dalszych działań transformacyjnych, które powinny być kompatybilne 
ze stymulowaniem i podtrzymywaniem tendencji rozwojowych. 

Wszczegówości przedmiotem rozważań musi być zagadnienie poziomu i stuktury 
oszczędnościi mechanizmu ich przeksztakania w kapitał oraz sposobów jego efektywnej 
alokacji w warunkach rodzących się instytucji rynkowych. Powstaje także pytanie 
o rolę zewnętrznych źródeł Snansowania rozwoju. 

W takim ujęciu można naświetić zagrożenia i perspektywy wzrostu gospodarczego 
w dłuższym okresie. Niepowinno ulegać wątpliwości, że tak skala spadku produkcji, 
jaki perspektywy jej wzrostu są nie tylko funkcją istniejącego i radykalnie zmienianego 
system u gospodarczego i politycznego, ale przede wszystkim polityki gospodarczej. Jej 
charakter wydaje się mieć znaczenie decydujące. 

14 



1. Przyczyny i skala recesji w gospodarce postsocjalistycznej 

Przez gospodarkę postsocjalistyczną rozumiem gospodarkę, w której dokonuje 
się proces - w moim przekonaniu nieodwracalny - transformacji od planowego 
do rynkowego mechanizmu alokacji i związana z nim budowa demokratycznego, 
pluralistycznego społeczeństwa. Objęte tym procesem jest już ponad dwadzieścia 
państw, licząc kraje poradzieckie. Formułowane tutaj uwagi i wnioski odnoszą się 
zasadniczo do całej tej grupy krajów, aczkolwiek w wielu przypadkach nie ma 
jeszcze dostatecznie wiarygodnego materiału empirycznego, który umożliwiałby 
formułowanie ocen uogólniających. Co więcej, proces, o którym mowa, znajduje 
się in statu nascendi i dlatego też wszelkie zbyt daleko idące uogólnienia niosą 
w sobie ryzyko wykraczania poza granice profesjonalizmu. Zupełnie inne bowiem 
jest doświadczenie w zakresie transformacji azjatyckich republik poradzieckich, 
zupełnie inne Polski czy Węgier. Z całego ogromu różnic podkreślić wystarczy 
tylko dwie: w pierwszym przypadku znajdujemy się dopiero na początku procesu 
rynkowej transformacji i to przy punkcie wyjścia w postaci tradycyjnej gospodarki 
radzieckiej, choć dalece zdezintegrowanej i uwikłanej w niezwykle rozległy kryzyzs 
polityczny, instytucjonalny i strukturalny. 

W drugim przypadku proces rynkowej transformacji jest już jakościowo dość 
znacznie zaawansowany, a punkt wyjścia też był istotnie różny ze względu na 
znaczny postęp w rynkowo zorientowanych reformach gospodarki socjalistycznej 
w tych krajach. Bez względu na stosunek do tych reform nie powinno ulegać 
wątpliwości, że ułatwiają one przebieg procesu rynkowej transformacji (Nuti, 
1992). Będąc świadom tych i wielu innych różnic (Bożyk, 1992), jednak warto 
podjąć próbę odpowiedzi na pytanie o uwarunkowania, wzajemne związki 
i perspektywy stabilizacji i wzrostu gospodarczego w gospodarce postsocja
listycznej. 

O ile w ujęciu przestrzennym zakres pojęciowy gospodarki postsocjalistycznej 
ulega w ciągu ostatnich lat poszerzaniu,1 o tyle w ujęciu historycznym określenie 
to odnosić można do okresu od 1990 r. począwszy,2 chociaż znowu nie w każdym 
przypadku. Mówiąc zatem dalej o gospodarce postsocjalistycznej mam na myśli 
zwłaszcza ten okres i przede wszystkim europejskie kraje postsocjalistyczne. 

1 Można oczekiwać, że proces ten nie jest jeszcze zakończony. W monografii poświęconej 
stabilizacji w gospodarce postsocjalistycznej (Kołodko.Gotz-Kozierkiewicz, Skrzeszewska-Paczek, 
1991) omówiony jest m.in. interesujący przypadek Wietnamu, który jednak traktowany jest jako 
reformowana gospodarka socjalistyczna. Wiele wskazuje jednak na to, że i ten kraj dołączy do 
grupy państw postsocjalistycznych. Aczkolwiek jeszcze w kwietniu 1992 r. w nowo ustalonej 
konstytucji, mowa jest o okresie przejściowym od kapitalizmu do socjalizmu, a nie na odwrót, o 

czym raczej świadczy kierunek i tempo dość konsekwentnie realizowanych reform ekonomicznych. 
Nie są one jednak wsparte odpowiednimi reformami politycznymi. 

2 Przez proces transformacji rozumiem przechodzenie do gospodarki kapitalistycznej od 
socjalistycznej, a nie jej reformowanie czy doskonalenie (Brus, Laski, 1989). Chodzi zatem o okres 
po fazie socjalizmu (Kamiński, 1991). 
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Zanim postawimy pytaniadotyczącewspółczesności,wartospojrzećna wskaź
niki ilustrujące dynamikę procesów rozwojowych w epoce gospodarki planowej. 
Jest to potrzebne także i z tego względu, że można spotkać się obecnie ze zjawiskiem 
swoistej amnezji przejawiającej się w zapominaniu faktu, że przez zdecydowaną 
większość lat okresu tzw. realnego socjalizmu mieliśmy do czynienia z dość wysoką 
- jak na współczesne standardy międzynarodowe - dynamiką wzrostu dochodu 
narodowego. Obecne wyobrażenia co do tej dynamiki3 są - z jednej strony - pod 
wpływem niskiego tempa wzrostu gospodarczego uzyskiwanego w schyłkowej 
fazie realnego socjalizmu, z drugiej zaś strony są one - jak można domniemywać 
- formułowane celowo z motywacji politycznej i ideologicznej. Bagatelizowanie 
i negowanie bowiem wzrostu gospodarczego w przeszłości stawiać może na innej 
płaszczyźnie współczesne procesy i ich polityczną ocenę. Nie sądzę, aby taki 
psychologiczny efekt mógł starczać na długo, niemniej jest on często stosowany — 
od Warszawy po Ułan Bator. 

Jedną z cech charakterystycznych procesu wzrostu gospodarczego w gospo
darce centralnie planowanej była jego cykliczność rozumiana jako endogeniczne 
wahania tempa wzrostu wokół długookresowego pozytywnego trendu (Kołodko, 
1975 i 1986). Przemiennie zatem występowały okresy wyższej i niższej dynamiki, 
co ilustruje tabela 1. 

Wyraźne słabnięcie dynamiki rozwojowej w końcu lat 80-ych jest bezsprzecz
nym faktem. Co więcej, towarzyszy temu narastająca destabilizacja przejawiająca 
się m.in. w przyspieszaniu procesów inflacji cenowej, zwiększaniu się niedoborów 
i pogłębianiu nierównowagi zewnętrznej. Jest zrozumiałe, że pomiędzy tymi 
procesami występowało negatywne sprzężenie zwrotne, którego skutki dająo sobie 
znać do dzisiaj. Słabnąca dynamika gospodarcza wzmacniała tendencje destabili
zacyjne, z kolei postępująca destabilizacja przyczyniała się do tendencji 
spowolniania wzrostu, a w końcu do stagnacji (Kołodko, 1989). Ze spadkiem 
produkcji wszakże nie mieliśmy jeszcze w tych krajach do czynienia (tabela 2). 

Poza przypadkiem Rumunii oraz - na mniejszą skalę - Węgier spadek 
produktu globalnego występuje dopiero począwszy od 1990 r.4. Wyraźne załamanie 
daje o sobie znać w tym i w dwu następnych latach, przy czym równocześnie 
słabnie także dynamika wzrostu w rozwiniętych gospodarkach rynkowych 
(tabela 3). 

3 Oczywiście, trzeba mieć świadomość co do przekłamania i metodologicznej nierzetelności 
wielu oficjalnych danych statystycznych obrazujących wzrost gospodarczy w latach 1950-1989, 
jednak nie sądzę, aby przeinaczenia stąd wynikające miały znaczenie jakościowe. 

4 Mówiąc dokładniej - w niektórych przypadkach zwrot dokonuje się już w trakcie 1989 r. W 
Polsce na przykład produkcja sprzedana przemysłu uspołecznionego, tj. podstawowa wielkość 
makroekonomiczna decydująca o dynamice produktu globalnego, bezwzględnie obniża się 
począwszy od maja 1989 r. Można m.in. dlatego przyjąć, że PKB spadł już w drugiej połowie tego 
roku. 
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Faktem jest, że recesja pojawia się dopiero wraz z wkroczeniem w fazę 
systemowej transformacji. Nasuwać to mogłoby wniosek, że obniżenie się po
ziomu aktywności gospodarczej jest z tym bezpośrednio związane. Powstaje przeto 
pytanie, czy tak jest w rzeczywistości i do jakiego stopnia spadek produkcji 
w gospodarce postsocjalistycznej jest funkcją transformacji i jej trzech kompo
nentów, tj. makroekonomicznej stabilizacji, zmian instytucjonalnych i mikro
ekonomicznej restrukturyzacji zdolności wytwórczych. W jakim stopniu natomiast 
można ten spadek wyjaśnić innymi czynnikami? Dopiero bowiem w obliczu 
poprawnej odpowiedzi na te pytania można poszukiwać dróg wyjścia w postaci 
wkroczenia na ścieżkę wzrostu gospodarczego. 

Przedtem warto postawić jeszcze jedno pytanie: czy przebieg procesów 
realnych w gospodarce postsocjalistycznej na początku lat 90-ych można określić 
mianem recesji? Są autorzy, którzy negują zasadność użycia takiego określenia dla 
jakości zjawisk, w które jesteśmy uwikłani w Europie Środkowej i Wschodniej, 
podkreślając specyficzny czy wręcz unikatowy ich charakter. Pojęcie recesja 
rezerwowane jest przy takim podejściu w zasadzie wyłącznie dla fazy cyklu 
koniunkturalnego w gospodarce rynkowej. Gospodarka postsocjalistyczna -
z istotyi definicji - gospodarką rynkową nie jest; nie jest ona także już gospodarką 
planową (Kołodko, 1990a). Wówczas przez recesję rozumiemy fazę obniżonej 
aktywności gospodarczej, podczas której bezwzględnie spada poziom dochodu 
narodowego (produktu krajowego brutto, PKB). W zależności od tego, czy mówimy 
o klasycznym, czy tezo zmodyfikownym (współczesnym) cyklu koniunkturalnym, 
faza ta następuje bądź po rozkwicie (prosperity), bądź też po ożywieniu. Z kolei 
poprzedza ona fazę depresji w cyklu klasycznym albo też fazę ożywienia w cyklu 
współczesnym. Z tej perspektywy akcent położony jest na pewną regularność 
procesu, choć daleko mu ostatnio do regularności występującej np. w cyklach 
przyrodniczych czy astronomicznych. 

Ważniejszy jednakże od względnej regularności jest tutaj mechanizm 
przechodzenia z jednej fazy do drugiej. Otóż w cyklu koniunkturalnym5 mechanizm 
ten ma jednoznacznie endogeniczny charakter. W fazie ożywienia tkwią już 
przesłanki przegrzania koniunktury i względnego lub absolutnego obniżenia 
poziomuprodukcjiw przyszłości. I odwrotnie — w fazie recesji zawarte są przesłanki 
przejściado fazy ożywienia, co w cyklu klasycznym poprzedzone było fazą depresji. 
Otóż w przypadku gospodarki postsocjalistycznej z pewnością nie mamy do 
czynienia ani z takim charakterem, ani też z taką sekwencją, chociaż nasuwać się 
może tutaj pewne porównanie z cyklem klasycznym. 

Najważniejsza wszakże konstatacja, którą trzeba w tym miejscu sformułować, 
dotyczy braku automatyzmu przezwyciężenia fazy niskiej aktywności gospodarczej 
w gospodarce postsocjalistycznej. A mechanizm taki zawarty jestw cyklu koniunktu
ralnym właściwym gospodarce rynkowej. Z takiej wobec tego perspektywy rzeczy-

5 Podobnie jest także we wspomnianych wcześniej cyklach wzrostu w gospodarce centralnie 
planowanej. 
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wiście nie należałoby mówić o recesji, ale inaczej nazwać ten proces. Jednak nie 
widzę takiej konieczności. Rzecz bowiem nie tyle w mnożeniu nowych określeń, 
ile we właściwej interpretacji zjawisk, w które jesteśmy uwikłani. Zatem mamy do 
czynienia z recesją, ale jej charakter jest inny niż klasyczna recesja jako faza cyklu 
koniunkturalnego w kapitalistycznej gospodarce rynkowej. 

Recesja typowa dla gospodarki postsocjalistycznej charakteryzuje się nastę
pującymi cechami: 

— po pierwsze, następuje ona po fazie niskiej aktywności gospodarczej 
(z tendencją do stagnacji) typowej dla cykliczności wzrostu gospodarki 
socjalistycznej, 

— po drugie, przejawia się ona m.in. w absolutnym spadku poziomu produkcji 
i inwestycji (choć niekoniecznie innych wielkości makroekonomicznych, 
np. eksportu), 

— po trzecie, nie działa w tym przypadku mechanizm automatycznego przejścia 
w fazę ożywienia porecesyjnego, 

— po czwarte, nie jest przesądzona sekwencja faz następujących po recesji. 
Może okazać się, że będzie to sekwencja bardziej przypominająca 
współczesny cykl koniunkturalny w rozwiniętej gospodarce kapitalistycznej, 
tzn. że po spadku produkcji następuje wejście bezpośrednio w fazę 
ożywienia. Może też zdarzyć się - co jest bardziej prawdopodobne, 
a symptomy tego są już dość widoczne w niektórych przynajmniej 
gospodarkach postsocjalistycznych - że po recesji następuje depresja, 
która po przejściu przez ożywienie doprowadzi do prosperity. Potem 
dopiero nastąpi wzrost przebiegający w sposób mniej czy bardziej 
przypominający współczesny cykl koniunkturalny w kapitalizmie. 

Uważam, że rzeczywistość potoczy się — a w zasadzie już przebiega — według 
tego ostatniego scenariusza, za czym przemawia wiele faktów. W niektórych 
krajach Europy Środkowej i Wschodniej - np. w Bułgarii, Czecho-Słowacji i Polsce 
- bardzo niska aktywność produkcyjna utrzymuje się już na tyle długo, że można 
mówić o wystąpieniu fazy porecesyjnej depresji. Charakteryzuje się ona brakiem 
jakiejś wyraźniejszej tendencji tak do dalszego spadku produkcji, jak też brakiem 
przejawów tendencji wzrostowych. Innymi słowy ma miejsce stagnacja na bardzo 
niskim poziomie, przy czym towarzyszy temu dalsze narastanie bezrobocia. Jest to 
już cecha specyficzna depresji w gospodarce postsocjalistycznej odróżniająca to 
zjawisko od ich klasycznego przebiegu (Kołodko, Rutkowski, 1991); tendencje 
występujące na tym polu przedstawia tabela 4. 

W ostateczności jednakże o sekwencji i sile przejawiania się poszczególnych 
faz zadecyduje polityka gospodarcza prowadzona w poszczególnych krajach, w tym 
przede wszystkim polityka transformacji systemowej we wszystkich trzech jej 





i mikroekonomicznej polityki państwa na tym polu, ponieważ recesji występującej 
w gospodarce postsocjalistycznej przezwyciężyć nie można bez aktywnego 
zaangażowania się państwa w ten proces. Dowodzi tego m.in. doświadczenie 
w latach 1990-1992. 

Recesja w krajach postsocjalistycznych jest faktem. Skala tej recesji jest tak 
spektakularna, że często mówi się o załamaniu gospodarki. Ubytek produkcji jest 
tak znaczący, że nawet w optymistycznym wariancie przewidywań co do przyszłości 
Bank Światowy zakładał, że poziom produkcji sprzed tego załamania zostanie 
osiągnięty nie wcześniej niż w 1996 r. dla tzw. północnej części regionu (Czecho
słowacja, Polska i Węgry) oraz w 2000 r. dla tzw. części południowej (Bułgaria, 
Jugosławia i Rumunia) (Transformation, 1991). Z drugiej strony można spotkać 
oceny negujące tak rozmiary samej recesji, jak i jej znaczenie. 

Dostrzec można, że tego typu oceny są formułowane z tym większym 
nasileniem, im bardziej długotrwała okazuje się recesja i im trudniej jest ją 
przezwyciężyć. Początkowo negowano adekwatność oficjalnych danych 
statystycznych odzwierciedlających skalę spadku produkcji przemysłowej 
decydującej o poziomie dochodu narodowego, sugerując, że kategoria "produkcja 
sprzedana" jest niewłaściwa (Rostowski, 1990). Następnie - już w dużo 
poważniejszych opracowaniach - silnie akcentowany jest wątek kompensacyjnego 
wpływu gospodarki równoległej na ogólny poziom produkcji. Początkowo, 
a dokładniej wówczas, kiedy to spodziewano się jeszcze szybkiego pojawienia się 
tendencji pozytywnychw sferze realnej,podkreślano niewielkie znaczenie sektora 
równoległego (nierejestrowanego przez oficjalne statystyki). Międzynarodowy 
Fundusz Walutowy słusznie podkreślał, że we wszystkich krajach ubytki produkcji 
skoncentrowane były w sektorze państwowym; aktywność w sektorze prywatnym, 
który nie jest adekwatnie odzwierciedlony w oficjalnych statystykach produkcji, 
rozwijała się szybko, zwłaszcza na Węgrzech, w Polsce i Jugosławii, ale ocenia się, 
że miało to znikomy wpływ na ogólny poziom aktywności, zważywszy mały zakres 
tego sektora (World, 1991, s. 27). Nawet gdyby przyjąć, że w punkcie wyjścia był on 
dwukrotnie większy niż wykazuje to oficjalna statystyka i gdyby założyć, iż rośnie 
on dwukrotnie szybciej niż jest to wykazane w tejże statystyce - to i tak nie 
spowodowałoby to jakościowej zmiany obrazu. Oczywiście, w przypadku Polski 
i Węgier sektor prywatny odgrywał już niebagatelną rolę w chwili wejścia w fazę 
transformacji systemowej, ale nawet i w tych przypadkach skrajnie pozytywne 
tendencje rozwojowe w odniesieniu do sektora prywatnego nie byłyby w stanie 
skompensować olbrzymiego spadku produkcji w sektorze państwowym. W innych 
gospodarkach postsocjalistycznych natomiast sektor prywatny był i pozostaje tak 
skromny, że dla jego ilustracji w Rosji amerykański "Time" musi fotografować 
nadal kobiety sprzedające swetry na ulicach centralnej Moskwy. 

Można zauważyć, że gdy oczekiwano niewielkiej recesji, to przypisywano 
niewielkie znaczenie gospodarce równoległej, gdy zaś recesja ta okazała się 
i głębsza, i bardziej długotrwała, to następuje przesunięcie akcentów i ma miejsce 
nadmierne eksponowanie rozmiarów i roli nierejestrowanej gospodarki (Poland, 
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1992). Nie ulega wątpliwości, że jej rozmiary są znaczne, ale - z istoty - nieznane 
i dlatego też niektóre opracowania nie potrafią ustrzec się pokusy opisywania 
rzeczywistości w bardziej optymistycznych barwach niż ona na to faktycznie 
zasługuje. 

Wysiłki zatem na rzecz umniejszenia skali spadku produkcji przez karkołomne 
często zabiegi i wątpliwe założenia metodologiczne trwają nadal. Przykładowo, 
Berg i Sachs (1992) usiłują sugerować daleko mniejszy niż rzeczywisty spadek 
produktu krajowego brutto w Polscew 1991 roku(3,8%.miast7-8%), wyjaśniając 
go przy tym w zasadniczej mierze przez ubytek produkcji wskutekspadku produkcji 
uprzednio eksportowanej do Związku Radzieckiego. Takie podejście ma charakter 
jednoznacznie apologetyczny, służyć ma ono bowiem upięknianiu rzeczywistości 
ze względów natury politycznej, a nawet ideologicznej. Tutaj chodzi o ocenę 
dotychczasowego przebiegu procesu transformacji i jego kosztów. Są osoby 
i instytucje, które zainteresowane są wyolbrzymianiem pozytywnych efektów 
transformacji i towarzyszących jej procesów, a zarazem umniejszaniem jej kosztów. 
W skrajnym przypadku mówi się o tzw. błędzie percepcji - otóż jest lepiej, tylko 
społeczeństwa krajów postsocjalistycznych nie potrafią tego dostrzec. 

Ale są także — co oczywiste - osoby i instytucje, które także z motywów 
politycznych i ideologicznych dokonują ocen przekłamanych w odwrotną stronę. 
Cały bowiem proces transformacji systemowej i przebiegających przy jej okazji 
procesów realnych i finansowych uwikłany jest w olbrzymią redystrybucję tak 
zasobów (majątku), jak i strumieni (dochodów). Narusza się całą dotychczasową 
tkankę i strukturę interesów politycznych i ekonomicznych, co nie może nie 
pozostawać bez wpływu na formułowane oceny. Ale wówczas takie oceny mają 
właśnie charakter polityczny, a nie naukowy. 

Przy okazji tych uwag - poczynionych niejako na marginesie głównego wątku 
rozważań — dotknęliśmy już jednego z zasadniczych zagadnień, a mianowicie 
przyczyn recesji i depresji towarzyszącej rynkowej transformacji gospodarki 
postsocjalistycznej. Są one złożone. Początkowo nadmiernie eksponowano pewne 
zjawiska jednorazowe, usiłując w nich dopatrzeć się źródeł nieoczekiwanego dla 
autorów tych ocen załamania gospodarczego. Stąd też przesadne, jak sądzę, 
akcentowanie znaczenia zakłóceń w dostawie ropy naftowej z ZSRR do byłych 
krajów RWPG czy też przecenianie wpływu konfliktu na Bliskim Wschodzie na 
przełomie lat 1990—91 (World, 1991). Nieco później - w obliczu przedłużającej 
się nadal ponad pierwotne oczekiwania recesji i jej następstw - ogromny nacisk 
kładziono na konsekwencje rozwiązania RWPG6 i rozpad Związku Radzieckiego. 

6 Najczęściej rozwiązanie RWPG przedstawiane jest jako szok zewnętrzny. Nie jest to 
podejście w pełni uzasadnione, ponieważ to wolązainteresowanychkrajów(araczej ich rządzących 
polityków) w taki, anie inny sposóbzlikwidwano to ugrupowanie. A że był to sposóbchyba najgorszy 
z możliwych, dowodzi m.in. to, że już wkrótce potem ponownie stanęła kwestia współpracy 
regionalnej, do której można było przejść w dużo bardziej rozważny sposób niż miało to miejsce w 
rzeczywistości. Propozycji - niestety zlekceważonych przez politykę - było wiele (van Brabant, 1990; 
Rosati, 1992). 
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Ale jedno i drugie nastąpić może tylko raz; Związek Radziecki raz tylko powstał 
i jeden raz upadł, stąd też argumenty te szybko ulegają erozji. Trudno przecież 
wyjaśniać spadek produkcji w 1922 r. w Rumunii czy Albanii (która nota bene 
pozostawała przez bez mała trzydzieści lat poza tą organizacją) likwidacją RWPG 
dokonaną kilkanaście miesięcy wcześniej czy też rozkładem Związku Radzieckiego, 
a raczej nieprzygotowanym przejściem na rozliczenia wolnodewizowe we 
wzajemnych stosunkach handlowych. 

Cow zamian? Otóż w zamian pojawiają się następne "odkrycia", a mianowicie 
częściowe uznanie znacznego spadku produkcji odzwierciedlonego przez oficjalne 
statystyki jako faktu, ale zarazem sugerowanie, że nie ma to ujemnego znaczenia, 
a wręcz odwrotnie. Szczególnie oryginalna - a raczej kuriozalna - jest tutaj idea 
o swoistym przeindustrializowaniu gospodarki socjalistycznej i stąd konieczności 
jej dość drastycznej de-industrializacji na początku epoki postsocjalistycznej 
(Berg, Sachs, 1992). Przy czym proces ten dokonać ma się przez nie tyle szybszy 
rozwój sfery usług (szeroko pojętego sektora tercjalnego), ile przez głębokie 
obniżenie produkcji przemysłowej i przesunięcie wyzwolonych przy okazji zasobów 
do sektora usług. W takim świetle recesja nie jest zjawiskiem negatywnym, ale 
przede wszystkim oczyszczającym gospodarkę i poprawiającym strukturę produktu 
globalnego. 

W myśl innej interpretacji - a jej niemniej apologetyczny kontekst jest 
absolutnie oczywisty — baza, od której liczony jest spadek produkcji, była nieustannie 
zawyżana w przeszłości, stąd też faktyczny niby jej spadek jest mniejszy niż 
wykazywany przez dane statystyczne. Z drugiej zaś strony - nie da się przecież do 
końca zaprzeczyć faktom - tam, gdzie produkcja spadła w sposób niekwe
stionowany, mamy do czynienia zasadniczo z eliminowaniem produkcji, która 
w ogóle nie powinna mieć miejsca ze względu na jej nieopłacalność (Winiecki, 
1991). 

Otóż częściowo słuszne — i to w ograniczonym zakresie, który niezwykle 
trudno precyzyjnie określić ze względów metodologicznych - jest nienowe zresztą 
spostrzeżenie, że część utraconej produkcji nie musi oznaczać rzeczywistego 
spadku bogactwa narodowego, a w szczególności poziomu życia.7 Chodzi tutaj 
o dwa zjawiska. 

Po pierwsze, część spadku produkcji w gospodarce postsocjalistycznej jest 
efektem wychodzenia z gospodarki niedoborów. Mechanizm tego ubytku działa 
w ten sposób, że wyeliminowanie niedoborów wymaga takiego sterowania 
zagregowanym popytem, iż obniża się on poniżej poziomu, który hipotetycznie 

7 Jest to jeszcze bardziej skomplikowane, ponieważ podczas transformacji następuje m.in. 
pewne obniżenie się poziomu konsumpcji (m.in. właśnie w wyniku recesji gospodarczej), ale 
równocześnie ma miejscewychodzeniezgos podarki niedoborów. Tak więc mamy dwa przeciwstawne 
z punktu widzenia wpływu na stopę życiową procesy, których wypadkowa jednak jest ujemna w 
krótkim okresie. 



równoważyłby strumienie popytu i podaży. Występuje bowiem z reguły w tej fazie 
działań nawis inflacyjny (w przeddzień wkroczenia w transformację systemową 
największe rozmiary miał on w Polsce i w Rosji, najmniejsze w Czecho-Słowacji 
i na Węgrzech), który musi być zneutralizowany (zabieg równoważenia zasobów). 
Wymaga to większej skali redukcji popytu niż ta niezbędna tylko dla zamknięcia 
luki inflacyjnej (zabieg równoważenia strumieni). W rezultacie zagregowany 
popyt obniża się w takim stopniu, że w obliczu nowo powstałych makroproporcji 
część istniejących mocy wytwórczych nie jest wykorzystana, ponieważ ich 
potencjalna produkcja nie znajduje zbytu na rynku ze względu na ukształtowany 
poziom efektywnego popytu. Wyjście z tej sytuacji bez ponownego nasilenia 
procesów inflacyjnych to właśnie poszukiwanie odpowiedzi na jedno z pytań 
o drogi prowadzące do wzrostu. 

Po drugie, część ubytku produkcji wiąże się z eliminowaniem produkcji 
o ujemnej wartości dodanej. Możemy mieć tutaj do czynienia z dwoma 
przypadkami. W pierwszym z nich następuje spadek produkcji w obliczu wycofania 
dotacji, które podtrzymywały jej dotychczasowy poziom. Jeśli jakiś produkt był 
wytwarzany, ponieważ znajdował zbyt na rynku tylko dlatego, że jego niska cena 
była subwencjonowana przez państwo, natomiast w nowych warunkach po 
wycofaniu (ograniczeniu) dotacji jego cena ustaliła się na poziomie, przy którym 
część (a w określonych przypadkach nawet całość) produkcji nie może znaleźć 
zbytu, to jest oczywiste, że produkcja musi się obniżyć. Równocześnie wyzwalane 
są zasoby. O ile są one w krótkim okresie użyte do innych, bardziej efektywnych 
zastosowań, to wówczas mamy do czynienia z pozytywnym efektem alokacyjnym 
i występujący w jednym miejscu ubytekprodukcji jestkompensowany pojawieniem 
się produkcji (bądź wzrostem jej dotychczasowe go poziomu) gdzie indziej. W końcu 
o to chodzi przy tych zmianach. Problem wszakże w tym, że pożądany efekt 
alokacyjny nie pojawia się ani natychmiast, ani samodzielnie, a to ze względu na 
niewykształcone jeszcze dostatecznie mechanizmy alokacji rynkowej. 

Inny aspekt ograniczania i eliminowania produkcji o negatywnej wartości 
dodanej związany jest ze stopniem i tempem otwarcia gospodarki na zewnątrz 
i zakresem jej wyeksponowania na konkurencję zagraniczną oraz stosowania cen 
światowych. Przedsiębiorstwa, które w poprzednich warunkach były zdolne do 
opłacalnego dla nich eksportu, w nowych realiach stają przed koniecznością 
zmniejszenia produkcji, ponieważ nie jest ona dostatecznie konkurencyjna i nie 
znajduje już zbytu zagranicą. Przedsiębiorstwa takie bowiem wcześniej wytwarzały 
- mierząc w cenach światowych - negatywną wartość dodaną. Wobec znacznych 
dotacji, zwłaszcza do cen energii i wielu surowców i materiałów, co było dość 
typowe dla gospodarki planowej, przedsiębiorstwa zużywały te środki do produkcji, 
która była sprzedawana za granicą po cenach niższych, niż mogłyby one uzyskać, 
gdyby sprzedały bezpośrednio właśnie po cenach światowych surowce użyte do tej 
produkcji (McKinnon, 1991; Akerlof, Rose, Yellin, Hessinus, 1991). Zrozumiałe 
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jest zatem, że przy jednoczesnej daleko posuniętej liberalizacji cen i handlu 
w pewnych określonych przypadkach produkcja dotychczas opłacalna została 
zaniechana. Ale w skali makroekonomicznej w dłuższym okresie z tego powodu 
płyną raczej korzyści niż straty. Tych wszakże w krótkim okresie także uniknąć nie 
było można. 

Tak więc wskazałem tutaj na cztery grupy przyczyn recesji w gospodarce 
postsocjalistycznej. Są to, po pierwsze, spuścizna systemowa i strukturalna 
gospodarki realnego socjalizmu, który stopniowo wytracał impet, aż do tendencji 
stagnacyjnych w swej schyłkowej fazie. Można przyjąć - choć udowodnić tego nie 
sposób - że gdyby kraje Europy Środkowej i Wschodniej nie wkroczyły w fazę 
transformacji systemowej, to i tak uwikłane zostałyby w recesję, aczkolwiek jej 
natura, a przede wszystkim głębokość i długotrwałość byłyby znacznie mniejsze. 

Po drugie, szoki zewnętrzne, przy czym niektóre z nich mają specyficzny 
charakter, nie były bowiem one egzogeniczne w pełnym znaczeniu tego słowa, ale 
- po części przynajmniej - samonarzucone przez decyzje polityki. 

Po trzecie, skutki wychodzenia z gospodarki niedoborów w warunkach 
postsocjalistycznej makroekonomicznej stabilizacji. Każda w zasadzie stabilizacja 
pociąga za sobą przjściowe obniżenie się poziomu aktywności gospodarczej 
(Bruno, DiTella,Dornbusch, Fischer, 1989) wskutek tłumienia strumienia popytu. 
Tym bardziej było to nieuniknione podczas stabilizacji ukierunkowanej nie tylko 
na obniżenie stopy inflacji cenowej, ale także na wyeliminowanie niedoborów 
i wdrożenie mechanizmu cen oczyszczających rynek. 

Po czwarte, eliminowanie produkcji o ujemnej wartości dodanej wskutek 
ograniczania i wycofywania dotacji do deficytowej produkcji oraz przez liberaliza
cję handlu i otwieranie gospodarki na konkurencję zewnętrzną. 

Alejesti piąta przyczyna — w moim przekonaniu najważniejsza — w niektórych 
krajach w sposób najbardziej znaczący przyczyniająca się do recesji i depresji 
w gospodarce postsocjalistycznej. Jest nią polityka gospodarcza, a dokładniej jej 
błędy polegające przede wszystkim na niewłaściwej sekwencji działań 
i przestrzeleniu makroekonomicznej stabilizacji (Kołodko, 1992a). O ile można 
zgodzić się z ocenami, że kraje z dobrą polityką gospodarczą rozwijają się 
dwukrotnie szybciej (Development, 1992),o tyle można zaryzykować stwierdzenie, 
iż kraje o złej polityce gospodarczej brną w recesję dwakroć większą niż było to 
obiektywnie nieuniknione i tkwią w depresji dłużej niż jest to konieczne. 

Skutków błędnej polityki w tym zakresie usunąć już nie można. Ale można 
i należy wyciągnąć właściwe wnioski z dotychczasowego doświadczenia i na tej 
płaszczyźnie poszukiwać odpowiedzi na pytania o uwarunkowania wzrostu 
w gospodarce postsocjalistycznej. 
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2. Oczekiwania i rzeczywistość 

Uderzająca jest duża luka pomiędzy oczekiwaniami co do charakteru 
i dynamiki procesów realnych podczas transformacji systemowej a rzeczywistością. 
Najczęściej spodziewano się — z jednej strony - płytkiej i krótkotrwałej recesji, 
z drugiej natomiast strony przewidywano szybkie wejście w fazę dynamicznego 
wzrostu. Taki błąd popełniały tak różne instytucje - w tym Bank Światowy 
i Międzynarodowy Fundusz Walutowy - jak i wielu indywidualnych badaczy 
i ekspertów. We wszystkich takich przypadkach można mówić o błędzie skracania 
perspektywy i nadmiernego optymizmu. Z czego to się brało? 

I tym razem przyczyny są złożone. Widzę wszakże ich co najmniej pięć grup. 
Pierwsza wiąże się z nadmiernym urzędowym optymizmem nowych elit i ich 
rządowej biurokracji. To rządy (a także parlamenty) formułowały często 
niedorzeczne plany i prognozy, które zdominowane były myśleniem życzeniowym 
i brakiem dostatecznej dozy realizmu. Brak dostatecznego profesjonalizmu, 
niedostatek wyobraźni i odpowiedzialności - to wszystko po trochu przyczyniało 
się do formułowania nieosiągalnych celów, jak np. w Polsce założenie tylko 3,1% 
spadku dochodu narodowego i 5% obniżenia się produkcji przemysłowej w 1990 r., 
czy też oczekiwanie przejścia w fazę ożywienia w Rosji już w końcu 1992 r. Politycy 
tych krajów częstokroć świadomie głosili - jak można domniemywać - cele 
ilościowe, co do osiągnięcia których mieli co najmniej wątpliwości. Podyktowane 
to było względami taktycznymi i ich strategią polityczną. W pewnej mierze jest to 
zrozumiałe, choć nadal trudne do usprawiedliwienia. Można bowiem zrozumieć, 
że rząd tego czy innego kraju - nawet gdyby to mógł przewidzieć8 - nie chce, 
a nawet nie może ogłosić, że jego polityka doprowadzi do spadku dochodu 
narodowego podczas dwu lat o około 20% przy 40% skali redukcji produkcji 
przemysłowej i powstaniu kilkunasto procentowego bezrobocia. Głoszenie bowiem 
takich programów gospodarczych powodowałoby upadki rządów jeszcze zanim 
one sobie na to zdołają zasłużyć. 

Druga grupa przyczyn leżących u podstaw błędnych prognoz i nierealistycznych 
oczekiwań wiąże się z niewłaściwym rozpoznaniem i zdiagnozowaniem realiów 
gospodarki postsocjalistycznej. Dzisiaj już stan ten jest nieporównanie lepiej 
zbadany, opisany i rozpoznany niż dwa — trzy lata wcześniej. Wówczas jednakże 
oceny co do przyszłości formułowane były w oparciu o wyobrażenia i dość umowne 
raczej założenia niż o rzetelną analizę i diagnozę. W szczególności warto tutaj 
wspomnieć uproszczenia w rodzaju porównywania sytuacji Środkowej i Wschodniej 
Europy postsocjalistycznej z Zachodnią Europą powojenną (Transition, 1991; 

8 W niektórych przypadkach istniały ku temu przesłanki. W Polsce ostrzegano przed 
możliwością takiego załamania, jakie potem mniej więcej nastąpiło (Kołodko, 1989b; Łaski, 1990), 
ale ostrzeżenia te zostały zlekceważone i potem już czynniki rządowe mówiły raczej wyłącznie o 
błędzie prognozy, a nie błędach polityki, o które tutaj w istocie chodzi. 
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Wolf, 1992) i - na tym tle - oczekiwania szybkiego wzrostu na zasadzie pozornej 
analogii do odbudowy ze zniszczeń okresu poprzedniego. Reminiscencje takiego 
podejścia — zwłaszcza w niektórych ośrodkach zachodnich — nadal istnieją, choć 
są one coraz słabsze. 

Większy ciężar gatunkowy wszakże ma podejście do transformowanej 
gospodarki postsocjalistycznej jako do systemu i struktury typowych dla krajów 
rozwijających się. Ujęcie takie rzutowałow istotnej mierze na stosunek do procesu 
transformacji Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego 
oraz amerykańskiej administracji i słanych przez nią w ramach pomocy dla Europy 
Środkowej i Wschodniej ekspertów, z których większość po raz pierwszy w życiu 
przekraczała granice tej części kontynentu. I o ile można zrozumieć, że ta grupa 
krajów w oficjalnych materiałach międzynarodowych organizacji finansowych 
przeszła z zanikającej pozycji gospodarek planowych do europejskich krajów 
rozwijających (no bo przecież nie rozwiniętych), o tyle wątpliwości, a nawet 
sprzeciw budzić musi traktowanie ich jako niewiele odbiegających swą 
charakterystyką społeczno-gospodarczą od tzw. krajów rozwijających się (LDC). 
W myśl bowiem takiego podejścia - a jemu w końcu w dużej mierze pod
porządkowany jest całokształt polityki transformacyjnej - specyfika problemów 
strukturalnych i instytucjonalnych stojących do rozwiązania przed światem 
postsocjalistycznym wynika raczej tylko z różnic ilościowych co do zniekształceń 
cenowych i niedorozwoju instytucji rynkowych, zwłaszcza finansowych. 

W rzeczywistości zaś mamy do czynienia z zasadniczymi różnicami jakoś
ciowymi. Polegają one przede wszystkim na odmiennej strukturze własnościowej, 
przy czym trzeba podkreślić, że zupełnie innym problemem jest zmniejszenie skali 
własności państwowej o połowę, jeśli redukuje się jej zakres ze 100% (co było 
punktem wyjścia w większości krajów postsocjalistycznych) do 50%, a innym, gdy 
zmniejsza się ją też o połowę, ale np. z 60 do 30% W tym drugim bowiem 
przypadku w punkcie startu istniała już infrastruktura instytucjonalna rynku, 
aczkolwiek niedostatecznie rozwinięta. Inny zestaw problemów do rozwiązania 
stoi przed społeczeństwem, które osiąga - przykładowo - 16% pułap bezrobocia 
w ciągu dwu lat startując od zera, inny zaś gdy bezrobocie osiąga ten sam wskaźnik 
podwajając się od poziomu 8%. W pierwszym przypadku trzeba stworzyć od 
podstaw odpowiedni system zabezpieczenia społecznego, w drugim natomiast -
jaki by nie był - już on istnieje. Olbrzymie są różnice w odniesieniu do wielkości 
przedsiębiorstw i koncentracji w nich produkcji. Kraje socjalistyczne słynęły 
z wielkich przedsiębiorstw zatrudniających tysiące ludzi i pod tym względem 
faktycznie Rosja zawsze wyprzedzała Stany Zjednoczone, Polska Niemcy, 
a Czechosłowacja Austrię. Nastręcza to jednak jakościowo odmienne wyzwania 
co do restrukturyzacji zdolności wytwórczych i ich implikacji niż w okresie 
powojennym w Europie Zachodniej albo w Japonii (Kiyono, 1992), czy też 
współcześnie w Ameryce Południowej. 
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Różnic jakościowych można wskazać wiele więcej, nie jest to wszakże 
konieczne.9 Trzeba tylko podkreślić, że gospodarka postsocjalistyczna ma swoją 
odrębną jakość, którą wpierw trzeba zrozumieć, aby potem dopiero formułować 
polityki gospodarcze ukierunkowane na jej zmiany na lepsze. W innym bowiem 
przypadku - a proces taki jest już zaawansowany — będziemy mieli do czynienia 
z tzw. latynizacją gospodarek postsocjalistycznych (Kołodko, 1990b) i wspom
nianych różnic pomiędzy krajami postsocjalistycznymi i rozwijającymi się faktycznie 
będzie coraz mniej, ale problemów do rozwiązania przez to nie ubędzie. 
Reasumując,takie podejście analityczne wywarło istotny wpływ na urzeczywistnianą 
politykę gospodarczą (głównie odnośnie do dostosowań strukturalnych), w tym 
także na jej skutki. Miały one objawić się w szybkim przejściu do wzrostu 
gospodarczego w wyniku poprawy efektywności alokacyjnej uzyskanej zwłaszcza 
poprzez szybką i daleko idącą liberalizację ekonomiczną10. 

Trzecia przyczyna mylnych oczekiwań i niespełniających się prognoz bierze 
się z ich wadliwości metodologicznej i merytorycznej. Wiele bowiem prognoz — 
zwłaszcza ekonometrycznych - zostało opartych na wątpliwych i często trudnych 
do uzasadnienia założeniach. Przykładowo Borensztein i Montiel (1991), przyjęli 
- w oparciu o dokonaną analizę regresji - że aż około 75% nakładów 
inwestycyjnych w gospodarce planowanej było nieefektywnych. Tak oczywista 
wydaje się niedorzeczność takiego założenia, jak i oczywiste jest, że przy takim 
samym poziomie inwestowania w warunkach rynkowej alokacji osiągnięto by 
wyższą efektywność11. Skala tej różnicy jednak jest trudna - jeśli w ogóle możliwa 
- do wyszacowania (Kołodko, 1991). Kierunek myślenia jest tutaj wszakże 
słuszny. Im więcej było marnotrawstwa w przeszłości (Femming(1992) przyjmuje, 
że sięgało ono 25%), tym szybszego wzrostu należy oczekiwać w przyszłości. Błąd 
natomiast polega na tym, że nie są w pełni zrozumiałe i doceniane warunki, od 

9Niekiedy różnice te dają o sobie znać w dość nieoczekiwany sposób. W rajach rozwijających 
się relacja płac elit rządzącej biurokracji do produktu globalnego brutto na mieszkańca kształtuje 
sięnawet jak 130:1 wNigerii (w USA jak 8:1 - Abernethy, 1988),co powoduje przepływ wykształconych 
kadr z sektora prywatnego do administracji państwowej. W krajach postsocjalistycznych jest 
odwrotnie. Proporcje dochodów są takie,że sektor rządowy wręcz wysysanyjest przez rozkwitający 
sektor prywatny z fachowców z wszystkimi tego negatywnymi konsekwencjami dla sprawności 
funkcjonowania sfery usług społecznych, a w dłuższym czasie także i dla wzrostu gospodarczego. 
Zdrugiej strony sprzyjać to może rozwojowi sektora prywatnego i oddziałuje korzystnie na wzrost. 
Trudno ocenić wypadkową tych kontrtendencji w krótkim okresie. 

10 Taki punkt widzenia jest dominujący - jak sądzę - w zachodniej myśli ekonomicznej w 
odniesieniu do perspektyw wzrostu po każdej stabilizacji (Dornbusch, 1991), aczkolwiek spotyka 
się on także z uzasadnioną krytyką (Pegatienan, 1991), wskazującą na specyfikę uwarunkowań 
politycznych, instytucjonalnych i strukturalnych, która wymaga niekiedy innych działań. 

11 Podkreśla się przy tym, że w warunkach nowego systemu powinno mieć miejsce lepsze 
rozmieszczenie środków w odniesieniu do eksportowalnych dóbr konsumpcyjnych, pozostawiając 
inwestycje głównie zagranicznym firmom oraz przesiębiorstwom stosującym importowane dobra 
kapitałowe tam, gdzie jest to ekonomicznie uzasadnione (Flemming, 1992). Pogląd ten jest 
dyskusyjny,nie widzę bowiem dostatecznej argumentacji do uzasadnienia takiego właśnie podziału 
zadań pomiędzy kapitał krajowy i zagraniczny. Ten pierwszy bowiem w pewnych sytuacjach może 
okazać się także bardziej konkurenyjny na rynku inwestycyjnym. 
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zadośćuczynienia którym zależy faktyczne uruchomienie proefektywnościowych 
czynników wzrostu. Jest ich tak wiele, że przejście do fazy wzrostu okazuje się 
daleko bardziej długotrwałe niż to się często przyjmuje. Wzrost ten nie przychodzi 
ani szybko, ani tym bardziej samoistnie. Wyeliminowanie nieefektywności 
właściwych dla gospodarki centralnie planowanej nie usuwa ich całkowicie, lecz 
tylko zmienia ich charakter podczas transformacji systemowej. Dopiero w dalszej 
perspektywie mogą one zostać zasadniczo zredukowane, przy czym perspektywy 
tej - raz jeszcze - nie należy skracać. A została ona skrócona m.in. także ze 
względu na naiwne założenia co do możliwości szybkiego sprywatyzowania 
gospodarek postsocjalistycznych i dynamizującego sferę realną wpływu takich 
przekształceń własnościowych. Założenia te nie zostały spełnione takw pierwszym 
(tempo prywatyzacji), jak i w drugim (zakres prywatyzacji) przypadku. Ostatnio 
wszakże dostrzec można więcej sceptycyzmu czy też racjonalizmu co do oczekiwań 
w tej sferze12. 

Czwarta przyczyna nadmiernego optymizmu wymaga już krótszego 
komentarza. Otóż chodzi tutaj o naiwne często oczekiwania co do skali zagranicznej 
(tzn. zachodniej) pomocy gospodarczej i jej zbawiennego, ożywczego wpływu na 
produkcję w gospodarkach postsocjalistycznych. Co ciekawe, ta naiwna wiara nie 
tyle polegała na nieuzasadnionych oczekiwaniach co do bezwzględnej skali pomocy 
zagranicznej13 (we wszystkich jej postaciach), ile na iluzjach co do zdolności 
absorbcyjnych korzystających z zasilania zewnętrznego gospodarek i efektywności 
tego zasilania (Palmer, 1992). Wiele opracowań wskazuje na fakt, że do połowy 
1992 r. skala pomocy zachodniej dla europejskich krajów postsocjalistycznych 
(bez byłego Związku Radzieckiego)14 już przekroczyła wielkość pomocy udzielonej 
(w warunkach porównywalnych) przez USA Europie Zachodniej po II wojnie 
światowej w ramach Planu Marshalla (Eichengreen, Uzan, 1992; Summers, 1992). 
Skutki tego nadal są jednak mizerne, a wyjaśnić tego nie sposób bez wniknięcia 
w mechanizmy dystrybucji i alokacji dopływającego kapitału oraz prowadzoną 
w tym zakresie politykę zainteresowanych państw. 

12 Londyński "The Economist", przykładowo, zauważa, iż ...nawet w przypadku, gdy masowa 
wyprzedaż (majątkuprodukcyjnego)zakończy się sukcesem,to korzyści z niej nie będą widoczne przez 
miesiące, a może nawet przez lata. Bez wątpliwości pierwsze rezultaty masowej prywatyzacji to będą 
bankructwa, zamykane fabryki i wzrost bezrobocia (Economist, 1992, s. 13). Jest to słuszny, choć na 
tych łamach zgoła nowy i bardzo spóźniony pogląd. Wcześniej bowien sugerowano, że szybka 
prywatyzacja jest panaceum bez mała natychmiastowo przynoszącym korzyści ekonomiczne, w tym 
także w odniesieniu do wzrostu produkcji. 

13 W Polsce głośny był latem 1989 roku tzw. plan Trzeciakowskiego, który zakładał dopływ 
podczas trzech lat 10 miliardów dolarów, licząc w tym redukcję długu zagranicznego. Wówczas 
propozycje tamte nie zostały dostatecznie poważnie potraktowane - tak w kraju, jak i za granicą -
jako rzekomo nierealistyczne. Minęły trzy lata, skala pomocy była nawet większa, ale jej skutki 
niepomiernie mniejsze niż oczekiwane i zapowiadane. 

14 Warto uświadomić sobie, że udzielenie w warunkach porównywalnych byłemu Związkowi 
Radzieckiemu takiej samej pomocy, jaką uzyskała była NRD w 1991 r., kosztowałoby około 
1 biliona (milion milionów) dolarów. Oczywiście nie zapobiegłoby to załamaniu produkcji, czego 
dowodzi przykład bardziej konkurencyjnej gospodarki byłej NRD. 
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I wreszcie piąta grupa przyczyn fałszywych prognoz. Mają one charakter 
wybitnie subiektywny i wiążą się z celowym manipulowaniem opinią publiczną 
w celu wprowadzenia jej w błąd. Opinia ta jest przy tym rozdygotana, chwiejna 
i niekiedy dość łatwowierna. Panoszy się przy okazji szarlataneria ekonomiczna, 
kreśląca całkowicie nierealistyczne wizje przyszłości, w tym także w odniesieniu 
do perspektyw rozwojowych. Trudno inaczej zakwalifikować obietnice jedno
cyfrowej inflacji w miesiąc po wdrożeniu pakietu stabilizacyjnego czy też 
gwarantowanie wzrostu gospodarczego już po pół roku. Wizje takie padają na 
podatny grunt i kształtują oczekiwania, które spełnione być nie mogą. Motywy 
leżące u podstaw niekiedy wręcz kłamstw są rozliczne, najczęściej mają one 
jednakże charakter polityczny czy ideologiczny. I to można byłoby zrozumieć, 
problem wszakże w tym, że demagogia tego rodzaju nie pozostaje bez wpływu 
także na faktyczne wybory polityczne. Zatem nie jest to tylko sprawa szarlatanów, 
ale także plemion, które przy pomocy ich sztuczek mają być leczone. A to jest już 
bardzo poważny problem. 

Tak można scharakteryzować przyczyny nadmiernie optymistycznych 
oczekiwań co do wzrostu w gospodarce postsocjalistycznej. Ale pamiętać trzeba, 
że pewne oczekiwania miały swoje uzasadnienie. W szczególności można i należało 
się spodziewać lepszych efektów niektórych zmian instytucjonalnych (np. 
związanaych zderegulacją i polityką rozwoju konkurencji oraz ogólną liberalizacją 
i reformami finansowymi) i efektywnościowych skutków makroekonomicznej 
stabilizacji. Zawód, jaki na tym polu nastąpił, jest wynikiem niewłaściwej sekwencji 
zmian instytucjonalnych - z jednej strony - oraz przestrzelenia polityki 
stabilizacyjnej (w niektórych przynajmniej krajach regionu) - z drugiej strony 
(Kołodko, 1992c; Nuti, 1992; Poznański, 1992c). 

Zatem w sytuacji polityki gospodarczej obarczonej w mniejszym stopniu 
błędami można było osiągnąć lepsze rezultaty niż ma to miejsce w rzeczywistości. 
Sądzę, że z takiej perspektywy spojrzeć można na prognozy Międzynarodwego 
Funduszu Walutowego formułowane w porozumieniu z zainteresowanymi rządami 
na wiosnę 1991 r., chociaż były one także w jakiejś mierze obarczone niektórymi 
wypaczeniami wyżej omówionymi (zwłaszcza ich drugą i trzecią grupą). Wybrane 
wskaźniki makroekonomiczne w tym zakresie ilustruje tabela 5. 

W późniejszym okresie Międzynarodowy Fundusz Walutowy formułuje już 
bardziej sceptyczne oceny, przede wszystkim w odniesieniu do tempa wzrostu 
gospodarczego. Podobne stonowanie prognoz dostrzec można także w opra
cowaniach Banku Światowego, OECD i EWG. Po prostu wyciągane są wnioski 
z nabywanego stopniowo doświadczenia. 

Wcześniej jednak dość szeroko można było spotkać bardzo optymistyczne 
niekiedy przewidywania. W czasie, gdy Międzynarodowy Fundusz Walutowy 
zakładał spadek produktu krajowego brutto w sześciu krajach Europy Środkowej 
i Wschodniej w 1991 r. tylko o 1,5% i następnie wzrost w 1992r. o 2,8% (tabela 5), 
to Borenszteini Montiel (1991) prognozowali wzrost dla Polski i Węgier o 6-7% 
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oraz dla Czecho-Słowacji o 3,25% i to średnio rocznie w latach 1991-1995. 
W tym samym mniej więcej czasie Bank Światowy posługując się innymi metodami 
prognozowania (Summers, 1992) także oczekiwał szybszego wejścia w fazę wzrostu 
i jego zdynamizowania w drugiej połowie dekady (tabela 6). 

Według tych przewidywań dochód narodowy (PKB) miałby - przykładowo -
w Polsce zwiększyć się w 1992 r. aż o 6% po uprzednim wzroście o 2%. 
W rzeczywistości spadł on o blisko 8% w 1991 r. i należy spodziewać się jego 
dalszego obniżenia o około 4% w 1992 r. Ale można wskazać na jeszcze większą 
skalę błędu, w zasadzie dyskwalifikującą zastosowane metody prognozowania 
i przyjęte założenia. Jak bowiem inaczej ocenić zapowiedź wzrostu dochodu 
narodowego w Polsce o blisko 14% w latach 1991-1992 (Gomułka, 1990b) 
w sytuacji, gdy faktycznie spada on prawie w takim stopniu w tym czasie? 
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Warto pokusić się o pewne ćwiczenie i przyjrzeć się, do czego doprowadziłoby 
urzeczywistnienie niektórych ze wspomnianych scenariuszy rozwojowych 
w gospodarce postsocjalistycznej. Jest to też potrzebne i po to, aby widzieć we 
właściwej perspektywie ścieżkę poruszania się i dystans, jaki dzieli — i będzie 
dzielił nie przez lata czy nawet pokolenie, ale przez całe życie - kraje Europy 
Środkowej i Wschodniej od społeczeństw rozwiniętego kapitalizmu (Kołodko, 
1990c; Summers, 1992). Różnice te i hipotetyczne wskaźniki ilustrujące poziom 
dochodu narodowego dla sześciu krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz 
w celach porównanwczych dla wybranych krajów OECD ilustruje tabela 7. 

Prognozy te są także ciekawe i z tego względu, że przewidywały one w latach 
1991—2000 znacznie szybsze tempo wzrostu (średnia nieważona) dla trzech tzw. 
północnych krajów regionu, tj. Czecho-Słowacji, Polski i Węgier (2,2% średnio 
rocznie) w porównaniu z mniej rozwiniętymi już w punkcie startu tzw. 
południowymi krajami regionu (Bułgaria, Jugosławia i Rumunia), których PKB 
miałby zwiększać się tylko według mizernej średniej rocznej stopy 0,6%. Z jednej 
strony przyjmuje się - czy nawet sugeruje - wzrost gospodarczy w przyszłości 
o tempie, które miałoby sprzyjać zmniejszaniu rozpiętości różnic poziomów 
gospodarczych pomiędzy Europą Wschodnią a Zachodnią, z drugiej natomiast 
strony prognozuje się wręcz dalsze rozwarstwianie się tych poziomów nawet 
w obrębie europejskich krajów postsocjalistycznych (tabela 6 i 7). Ten ostatni 
punkt widzenia wydaje się - niestety - bardziej realistyczny. Z kolei spójrzmy na 
rozstrzelenie i zmienność pewnych prognoz na przykładzie założeń co do 
perspektyw rozwojowych polskiej gospodarki, co obrazuje tabela 8. 

Obawiać się można, czy Polska osiągnie prognozowany w niektórych 
wariantach poziom dochodu narodowego w 2000r.w dolarach liczonych w cenach 
bieżących, a cóż dopiero w stałych cenach roku 1990. Najbardziej oczywistym 
wnioskiem, jaki stąd można by wyciągnąć, powinna być niechęć do opracowywania 
prognoz co do perspektyw wzrostu w gospodarce postsocjalistycznej, ponieważ 
poruszamy się tutaj zaiste po ruchomych piaskach. Tym bardziej pora spojrzeć na 
kwestie dotyczące stabilizacji makroekonomicznej i jej związków z procesami 
zachodzącymi w sferze realnej. Tej ostatniej bowiem nie można właściwie 
zinterpretować w oderwaniu od polityki stabilizacyjnej. 

3. Stabilizacja makroekonomiczna 

Powszechnie przyjmuje się, że po załamaniu produkcji towarzyszącemu 
systemowej transformacji gospodarki postsocjalistycznej przejście do wzrostu 
gospodarczego powinno być poprzedzone i skoordynowane z makroekonomiczną 
stabilizacją. Co więcej, trzeba ją wręcz uznać za jeden z istotnych komponentów 
samego procesu transformacji od planu do rynku. Powstają wobec tego pytania: 
jak należy rozumieć pojęcie stabilizacji i jakie ma ona cechy specyficzne 
w gospodarce postsocjalistycznej? (Calvo, Coricelli, 1992; Kołodko, 1992b). 
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W węższym ujęciu stabilizacja pojmowana jest jako sprowadzenie inflacji do 
niskiego poziomu15 i poddanie jej skutecznej kontroli władz monetarnych przy 
równoczesnym skonsolidowaniu mechanizmu cen oczyszczających rynek. Tutaj 
już dostrzec można specyfikę stabilizacji w gospodarce postsocjalistycznej 
odróżniającą ją od klasycznych stabilizacji latynoamerykańskich, w tym pierwszym 
bowiem przypadku chodzi także o wyeliminowanie na stałe zjawiska niedoborów. 
Zatem stabilizacja musi wiązać się z odpowiednimi zmianami instytucjonalnymi 
(Kornai, 1990; Edwards, 1992). Innymi słowy, stabilizacja oznacza przezwyciężenie 
tzw. syndromu shortageflation, strukturalnej cechy charakteryzującej reformowane 
gospodarki planowe (Kołodko, 1992a). 

W szerszym ujęciu stabilizacja oznacza dynamiczny układ makroekonomiczny 
charakteryzujący się zrównoważeniem tak strumieni, jak i zasobów. Dornbusch 
i Fischer (1990) ujmują stabilizację bardziej jako proces gospodarczy niż stan, 
który to proces powinien się charakteryzować brakiem nadmiernych fluktuacji 
zatrudnienia i właśnie niską inflacją, przy czym między tymi dwoma kategoriami 
występują określone związki. Winnym miejscu podkreśla się, że stabilizacja 
obejmuje nawet pewne elementy instytucjonalne i strukturalne, wskazując nie 
tylko na jej takie cechy, jak surowy system podatkowy czy konkurencyjny kurs 
walutowy, ale także na solidne rynki finansowe i deregulację (Dornbusch, 1991). 

Przy szerokiej interpretacji odnośnie do stabilizacji makroekonomicznej 
chodzi o stworzenie takich warunków politycznych, instytucjonalnych i struk
turalnych, w których nie tylko płynnie działa mechanizm cen oczyszczających 
rynek - i to przy możliwie jak najniższym wskaźniku wzrostu ich ogólnego 
poziomu - ale także umożliwienie jak najpełniejszego wykorzystania istniejących 
mocy wytwórczych przy w miarę pełnym zatrudnieniu siły roboczej. Oczywiście, 
mówiąc o pełnym zaangażowaniu siły roboczej chodzi o minimalizowanie skali 
odchylenia od naturalnej stopy bezrobocia, a nie o politykę pełnego zatrudnienia 
typową dla socjalistycznej gospodarki planowej. 

Takie określenie stabilizacji nie jest jednak że dostatecznie operacyjne. Przede 
wszystkim przy takim podejściu pozostaje poza nią wzrost gospodarczy. Innymi 
słowy, możliwa jest stabilizacja bez wzrostu, ale możliwy jest także wzrost 
w zdestabilizowanym otoczeniu. Należy mówić także o wzroście gospodarczym 
w warunkach stabilizacji. I w istocie rzeczy poszukujemy właśnie odpowiedzi na 
pytanie o uwarunkowania takiej konfiguracji w gospodarce postsocjalistycznej. 

Makroekonomiczna stabilizacja powinna odzwierciedlać się w pięciu 
następujących cechach, które zagwarantować powinny jej trwałość. I tak, po 
pierwsze, nie sposób osiągnąć i utrzymać stabilizację ekonomiczną w obliczu 

15 Określenie takie nie jest precyzyjne. Przykładowo, w Nowej Zelandii sformułowano cel w 
postaci inflacji nie większej niż 2% rocznie (co udało się osiągnąć już w 1991 r.). W wielu krajach 
postsocjalistycznych często cel ten określa się jako jednocyfrowy wskaźnik inflacji rocznej czy też 
stopę wzrostu cen poniżej 1% miesięcznie. 
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długotrwałych tendencji stagnacyjnych, nie mówiąc już o recesji. Dlatego też 
konieczne są procesy rozwojowe w sferze realnej m.in. po to, aby możliwe było 
uzyskiwanie niezbędnych nadwyżek budżetowych i handlowych oraz właściwego 
poziomu zaangażowania siły roboczej. Procesy te muszą odzwierciedlać się 
w odpowiednim wskaźniku zmian poziomu produktu krajowego brutto. 

Po drugie, możliwie jak najmniejsza powinna być stopa bezrobocia. Jest ona 
sprzęgnięta zwrotnie ze stopą inflacji, a także z innymi wskaźnikami eko
nomicznymi, ale nie ulega wątpliwości, że stabilizacja musi uwzględniać stan 
zatrudnienia także i z tego względu, że jej zbyt niski poziom negatywnie oddziałuje 
zwrotnie na inne sfery, w tym na sytuację budżetową oraz stabilność polityczną. 

Po trzecie, stopa inflacji cenowej musi być sprowadzona do poziomu, który nie 
powoduje redystrybucji majątku i dochodów w skali nieakceptowalnej społecznie 
i nie obraca się przeciwko wzrostowi produkcji. Obniżenie tej stopy do takiego 
poziomu musi mieć charakter trwały, co powinno się odzwierciedlać m. in. 
w opanowaniu oczekiwań inflacyjnych i usunięciu strukturalnych pierwotnych 
przyczyn procesów inflacyjnych. 

Po czwarte, budżet państwa powinien być zrównoważony, a nawet wykazywać 
pewną nadwyżkę dochodów nad wydatkami. Nadwyżka ta — zważywszy na z reguły 
występujące przed stabilizacją deficyty fiskalne16 - powinna kształtować się na 
poziomie gwarantującym utrzymanie wewnętrznego długu publicznego 
w wysokości takiej, która może być finansowana w sposób w miarę bezinflacyjny. 
Pewną kierunkową wskazówką mogą być tutaj wymagania stawiane przed krajami 
EWG w kontekście zamierzanej unii monetarnej. Przyjmuje się, że saldo budżetu 
powinno gwarantować sprowadzenie całego długu publicznego poniżej 60% 
produktu krajowego brutto podczas 10 lat17. Miarą sytuacji na tym polu powinna 
być relacja tak określonego salda do PKB. 

Po piąte, bilans obrotów bieżących uwzględniać powinien potrzeby pełnej 
i sprawnej obsługi zadłużenia zagranicznego, a zarazem stwarzać szansę na jego 
stopniową redukcję i eliminację w określonym horyzoncie czasu (na przykład 10 
czy 25 lat). Oczywiście, można trwać w umiarkowanym zadłużeniu przez poko
lenia. Nie ma jednak pozytywnych doświadczeń w tym zakresie, a w przypadku 

16 Deficyty te występują także już po wdrożeniu pakietu stabilizacyjnego, choć niekoniecznie 
bezpośrednio potem. Jest to szczególnie widoczne na przykładzie tak polskiej gospodarki, która 
zastosowala szokowe podejście do makroekonomicznej stabilizacji jak i wodniesieniu do gospodarki 
węgierskiej,która obrała drogę stopniowej stabilizacji.w tym także gradualistycznego dostosowania 
fiskalnego. Należy raczej spodziewać się wieloletniego okresu nierównowagi fiskalnej w 
początkowym okresie transformacji (Gotz-Kozierkiewicz, Kołodko; 1992, Fiscal, 1992), a stan 
równowagi budżetowej -taki jakwPolsce w 1990 r. czy też w Czecho-Slowacji wroku 1991 - stanowi 
sytuacje raczej przejściowe. 

17 Przykładowo, w Polsce dług publiczny w 1992 r. szacuje się na nieco ponad 900 bilionów 
złotych (około 64 miliardów USD), co stanowi 69% PKB. W innych gospodarkach post
socjalistycznych jest on mniejszy. Problem wszakże tkwi w tym, że coraz silniejsza jest tendencja do 
narastania tego zadłużenia. 



krajów postsocjalistycznych - może z wyjątkiem Rumunii - konieczność bez
względnej redukcji długu w przyszłości jest oczywista. Dług ten bowiem sam 
z siebie jest czynnikiem destabilizującym (tabela 9). I tutaj miarą sytuacji jest 
utrzymywanie określonej relacji wobec produktu globalnego. 

Tabela 9 
Zadłużenie brutto krajów Europy Środkowej i Wschodniej w walutach 
wymienialnych 

Ponadto stabilny (co nie oznacza ani stały, ani też sztywny) powinien być kurs 
walutowy (Eschange, 1991). Jest on z jednej strony wyrazem stabilności na wcześniej 
wymienionych odcinkach, z drugiej strony warunkuje osiągnięcie tamże 
niezbędnego postępu. Jeśli jednak wcześniej wymienione warunki byłyby 
zachowane, to powinno to zapewnić realizację również tego kryterium stabilizacji 
makroekonomicznej. 

Specyfika tych kryteriów w odróżnieniu od stabilizacji w gospodarkach 
rynkowych polega głównie na konieczności wdrożenia mechanizmu cen oczysz
czających rynek. Najczęściej bowiem problem ten - poza ekstremalnymi sytuacjami 
- jest rozwiązany tak w krajach wysokorozwiniętych (OECD),jaki w rozwijających 
się (LDC). Natomiast ostateczne i nieodwracalne wyeliminowanie niedoborów 
nie zostało jeszcze przesądzone we wszystkich krajach postsocjalistycznych 
podejmujących wysiłki stabilizacyjne. Co do pozostałych natomiast kryteriów, to 
w przypadku państw rozwiniętych nie stwarza większych problemów kryterium 
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trzecie (zadłużenie zewnętrzne), natomiast - co ciekawe - w niektórych 
przypadkach mają one większe trudności niż kraje posocjalistyczne (w obecnej 
fazie swego funkcjonowania) z utrzymaniem w ryzach wielkości swojego 
wewnętrznego długu publicznego18. 

Kryteria te można przedstawić w sposób syntetyczny19 w oparciu o model 
pięciokąta stabilizacji makroekonomicznej - PSM. Jego wierzchołki stanowią 
odpowiednio wyskalowane parametry pięciu powyższych kryteriów. Zakładamy 
tutaj, że niedobór nie istnieje, tzn. 

SH = 0 (1) 
Jeśli wszakże tak nie jest - a zdarza się to jeszcze m. in. w niektórych 

gospodarkach poradzieckich czy też w tzw. południowej strefie europejskich 
krajów postsocjalistycznych - to należałoby zamiat stopy inflacji na odpowiedniej 
osi pięciokąta uwzględnić stopę inflacji cenowo-zasobowej, czyli stopę tzw. 
shortageflation, aczkolwiek jej odpowiednie wyliczenie nastręcza wiele problemów 
metodologicznych (Nuti, 1986; Kołodko, McMahon, 1989). 

W odniesieniu do inflacji cenowej, najczęściej mierzonej indeksem cen 
konsumpcyjnych (CPI) - chociaż w niektórych przypadkach bardziej uzasadnione 
mogłoby być posłużenie się deflatorem produktu krajowego brutto, zwłaszca że tą 
ostatnią kategorią posługujemy się także w tej analizie - zastosowana została 
skala logarytmiczna. Jest to podyktowane nie tylko względami prezentacyjnymi 
(zmienność stopy inflacji w omawianym okresie przebiega w granicach od 10 do 
blisko 600%), ale także założeniem, że postęp osiągnięty przez obniżenie stopy 
inflacji z na przykład 600% do 60% jest współmierny z jej redukcją z 60% do 6% 
W obu bowiem przypadkach stopa inflacji spada 10-krotnie. 

Przyjmujemy także, iż nie ma nadwyżek niezrealizowanej produkcji 
i niezbywalnych zapasów. Ponadto pięciokąt ten nie zawiera bezpośrednio 
informacji o kształtowaniu się kursu walutowego i stopniu jego stabilności. 
Zmienność kursu jest wszakże funkcją kształtu i pola pięciokąta. 

Wierzchołki pięciokąta stabilizacji makroekonomicznej (PSM) są tak 
wyskalowane, że im lepsza jest sytuacja w danym zakresie, tym dalej konkretny 
punkt położony jest od centrum.Stąd teżraz jest to skala rosnąca i zapoczątkowana 
wartościami ujemnymi (na przykład tak jest w odniesieniu do salda obrotów 
bieżących, budżetu państwa czy też procesów realnych mierzonych stopą zmian 
PKB), innym razem jest to skala malejąca i podążająca do zera (w przypadku stopy 

18 Wyższy poziom długu publicznego niż Polska w 1991 r. miały m.in. Włochy (103,8% PKB), 
Belgia (131,5%) czy też Irlandia (113,2%). Mniejszy natomiast dług ten był w Japonii (63,4%), w 
USA (584%), w RFN (43,9%), w Wielkiej Brytanii (36,7%) oraz w Hiszpanii (453%) i w Finlandii 
(18,6%) (Sytuacja, 1992, s. 28). 

19 Podejmowano już - w innych kontekstach - próby takiego syntetycznego porównywania 
sytuacji ekonomicznej, m. in. w odniesieniu do badania koniunktury (Marczewski, Zagoździńska, 
1990) czy też długookresowych tendencji gospodarczych (Economy, 1991). 
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bezrobocia albo stopy inflacji)20. Przy oczywistej nieaddytywności tych pięciu 
kryteriów interpretacja informacji zawartych w pięciokącie jest jednak klarowna: 
im większe jest pole PSM, tym korzystniejsza jest sytuacja w zakresie stabilizacji 
makroekonomicznej. Taki bliski pożądanemu ideałowi pięciokąt makrostabilizacji 
przedstawia wykres 1. 

Pięciokąt ten składa się z pięciu trójkątów. Pole pierwszego z nich — trójkąta 
a, który nazwać można trójkątem sfery realnej - ograniczają odpowiednie para
metry odnośnie do tempa zmian produktu realnego i stopy bezrobocia. Pole 
trójkąta b, który określić można jako trójkąt stagflacji (lub slumpflacji), jest 
funkcją zmian stopy bezrobocia i stopy inflacji. Obszar trójkąta c - nazwijmy go 
trójkątem budżetu i inflacji -zależy od dynamiki inflacji i salda budżetu państwa. 
Wielkość czwartego z trójkątów, d - określić go można jako trójkąt równowagi 
finansowej —wynika z wielkości salda budżetu i stanu rachunku obrotów bieżących. 
Wreszcie piąty trójkąt e - trójkąt sektora zewnętrznego - ma pole ograniczone 
zmiennością salda rachunku obrotów bieżących oraz dynamiką produktu 
globalnego. 

Jest oczywiste, że pole całego pięciokąta stabilizacji makroekonomicznej 
zmienia się automatycznie wraz ze zmianami obszaru któregokolwiek z trójkątów. 
Ogólnie biorąc, powiększenie pola PSM oznacza poprawę sytuacji ekonomicznej 
i odwrotnie - jego zmniejszenie informuje o pogorszeniu się stanu gospodarki. 
Z formalnego punktu widzenia zatem jest lepiej, gdy - przykładowo - pole 
a (trójkąt sfery realnej) rośnie w większym stopniu niż spada pole d (trójkąt 
równowagi finansowej). Pamiętać wszakże trzeba o pewnej konwencjonalności 
takiego ujęcia. Nie jest bowiem identyczna sytuacja, w której 

PSM = a + b + c + d + e = l (2) 
i równocześnie wielkości trójkątów są - dajmy na to - ułożone w sekwencję, 
w której 

a > b > c > d > e (3) 
w porównaniu z sytuacją opisaną przez sekwencję odwrotną, tj. taką, w której 

a < b < c < d < e (4) 
Zmiana któregokolwiek z parametrów lokalizujących wierzchołki pięciokąta 

pociąga za sobą natychmiastową zmianę wielkości dwu sąsiadujących ze sobą 
trójkątów. I tak trójkąt sfery realnej (a) rośnie, kiedy spada skala obniżania się 
produkcji lub szybciej rośnie jej bezwzględny poziom i gdy spada stopa bezrobocia. 
Zmiany tej stopy automatycznie pociągają za sobą zmiany wielkości trójkąta 

20 Zakładam, że nie jest realistyczne wystąpienie w jakiejkolwiek stabilizacji postsocjalistycznej 
dysinflacji i spadku ogólnego poziomucen. Nie jest także możliwy niedobórsiły roboczej.Być może, 
miast przyjmować zerowe bezrobocie, należałoby założyć arbitralnie jakąś pożądaną naturalną 
stopę bezrobocia, ale dla uproszczenia pomijam ten wątek w tym miejscu, rozumiejąc przez zerową 
stopę bezrobocia taki jego stan, który odpowiada w zasadzie ekonomicznie uzasadnionej wielkości 
bezrobocia naturalnego. 
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stagflacji (b), którego kształt uzależniony jest także od stopy inflacji. Ta z kolei -
wraz z relacją salda budżetu do produktu krajowego brutto - przesądza o polu 
trójkąta inflacji (c). Saldo to także wpływa na pozycję trójkąta równowagi finansowej 
(d), o której dodatkowo przesądza położenie puktu odzwierciedlającego stan 
rachunku obrotów bieżących. Wreszcie ten ostatni wraz ze wskaźnikiem dynamiki 
sfery realnej, od którego wyszliśmy na początku, orzeka o wielkości trójkąta 
sektora zewnętrznego (e). 

Niestety, rzeczywistość gospodarki postsocjalistycznej jest dużo bardziej 
złożona i mniej korzystna niż ta przedstawiona na hipotetycznym pięciokącie 
makroekonomicznej stabilizacji na wykresie 1. Na tle takiego ujęcia symbolizu
jącego stan bliski optymalnemu faktyczna sytuacja w odniesieniu do pięciu 
europejskiej krajów postsocjalistycznych przedstawiona jest na wykresach 2-621. 

Oczywiście, pojęcie stabilności - tak jak i jego antynomia - jest względne. 
Zawsze wszakże możemy mówić albo o procesie postępującej stabilizacji, albo też 
o destabilizacji. Używając proponowanej tutaj metodologii o tendencjach 
występujących w tym zakresie decyduje zmienność w czasie kształtu i - pamiętając 
o przyjętej konwencji wynikającej z nieaddytywności pięciu stosowanych 
wskaźników - obszaru pięciokąta. Całkowity obszar PSM określa wzór: 

[(r X U) + (U X CPI) + (CPI X G) + (G X CA) + (CA X r)] X k (5) 
gdzie wielkość współczynnika k określona jest jako: 

k = 1/2 sin 72° (6) 
Jest to zatem stały współczynnik 0,475 będący połową sinusa kąta znajdującego 

się przy centralnym wierzchołku każdego z trójkątów. Kąt ten wynosi -z założenia 
- 72 stopnie, tj. piątą część kąta pełnego. 

Dysponujemy, niestety, bardzo krótkim szeregiem czasowym, praktycznie 
uniemożliwiającym formułowanie wniosków o walorach uogólniających. Ze 
względu na brak właściwych danych trudno wykreślić odpowiednie pięciokąty na 
przykład dla sekwencji kwartalnych, co mogłoby już ułatwić uchwycenie ewentualnie 
występujących tutaj tendencji. Ale nawet w oparciu o ten skromny ładunek 
informacji łatwo dostrzec, że postęp w zakresie stabilizacji jest niewielki, a nawet 
dyskusyjny. Przykładowo, w przypadku polskiej gospodarki (wykres 4) — jeśli 

21 Źródła przedstawionych informacji nie są jednorodne. Dla Bułgarii i Rumunii są to głównie 
dane Międzynarodowego Funduszu Walutowego, przy czym w odniesieniu do szacunków inflacji 
w Rumunii obliczono wskaźniki point-to-point w oparciu o informacje uzyskane z PlanEcon 
(Romanian, 1992). Dla Polski dane pochodzą z GUS. W przypadku Czecho-Słowacji informacje 
uzyskane zostały w Ministerstwie Gospodarki, natomiast dla Węgier ich źródłem jest Economic 
Research Institute w Budapeszcie. Niektóre wskaźniki, zwłaszcza obejmujące 1991 rok, mają 
charakter szacunkowy. Wiele z nich budzi poważne wątpliwości metodologiczne (Berg, 1992), stąd 
też nie zawsze są one w pełni wiarygodne. Ale nie dysponuję obecnie lepszymi informacjami. Co 
do prognoz dla roku 1992, to w większości przypadków są to prognozy pochodzące z tych samych 
źródeł, co wykorzystane dane sprawozdawcze. Jeśli przewidywania podawane były w jakimś 
przedziale, to posłużono się wówczas średnią arytmetyczną. Z tych względów prezentowane wyniki 
należy traktować z niezbędną rezerwą, wymagać one bowiem będą weryfikacji w przyszłości. 

44 













odpowiednio potraktować pierwszy kwartał 1990 r. ze względu na jego specyfikę 
związaną z olbrzymią inflacją korekcyjną i ogólnym przestrzeleniem polityki 
stabilizacyjnej22 - postęp na polu makroekonomicznej stabilizacji w następnych 
dwu latach był mizerny. Niewiele lepiej dzieje się w innych krajach post
socjalistycznych, przy czym relatywnie najkorzystniejsza jest sytuacja w Czecho
słowacji (wykres 3) i na Węgrzech (wykres 6). Dodać trzeba, że w niektórych 
innych gospodarkach postsocjalistycznych, zwłaszcza w państwach poradzieckich, 
ma miejsce dalej postępująca destabilizacja. Niestety, brak niezbędnych danych 
uniemożliwia jej zilustrowanie przy użyciu metody PSM, którą się tutaj posługuję. 

Postęp w odniesieniu do szeroko rozumianej stabilizacji (bądź jego brak) 
można przeto usiłować mierzyć w sposób ilościowy. Punktem odniesienia jest 
wielkość wzorcowego pięciokąta stabilizacji makroekonomicznej (wykres 1). 
Przyjmując, że w tym przypadku 

PSM = 1 (7) 
sytuację w czasie (różne lata) i w przestrzeni (różne gospodarki) zilustrowaną na 
wykresach 2-6 można wpierw skwantyfikować według wzoru (5), a następnie 
odnieść do tej właśnie jedności. Tak wyliczone współczynniki - dla odróżnienia 
nazwę je psm - i stanowiące ich części składowe współczynniki trójkątów a, b, c, 
d, e - przedstawia tabela 10. 

Pomiędzy procesami odzwierciedlonymi w informacjach zawartych 
w wierzchołkach pięciokąta makroekonomicznej stabilizacji zachodzą określone 
sprzężenia zwrotne. W szczególności na wzrost gospodarczy wpływ wywierają 
pozostałe analizowane w tym kontekście zjawiska i procesy. Pożądane jest 
wzmocnienie tego oddziaływania po to m. in., aby uruchamiany i intensyfikowany 
tą drogą proces wzrostu gospodarczego miał określone cechy. Zawsze duży, 
a w warunkach transformowanych gospodarek postsocjalistycznychbardzo istotny 
wpływ na charakter tego wzrostu ma polityka gospodarcza. Warto nieco bliżej 
przyjrzeć się jej uwarunkowaniom i implikacjom. 

22 Chodzi o to, że zaindukowany polityką gospodarczą wzrost cen o ponad 140% podczas 
pierwszego kwartału 1990 r. w porównaniu z ich przeciętnym poziomem w grudniu 1989 r. bardzo 
zniekształca - przez statystyczne uśrednianie indeksu cen - obraz inflacji. O ile w skali całego roku 
wyniosła onaokoło 250%, to po pierwszym kwartale CPI wynosił (w ujęciu rocznym) już tylko około 
72%. Z tego pułapu praktycznie nie nastąpiło zejście na niższy poziom w roku 1991, kiedy to inflacja 
wyniosła też ponad 70%. Niewiele też sytuacja poprawiła się w 1992 r. 
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4. Polityka gospodarcza 

Zakres oddziaływania polityki gospodarczej państwa zawsze był przedmiotem 
sporów teoretycznych i praktycznych. Spory te nasilają się szczególnie w okresach 
przełomowych, a do takich bezsprzecznie należy rynkowa transformacja systemowa 
gospodarki postsocjalistycznej. Z pewną dozą uproszczenia można przyjąć, że 
główną osią sporu w dyskusjach nad transformacją systemową jest - z jednej 
strony - spór o stopień szokowości czy też gradualizmu w przekształcaniu 
gospodarki, jej instytucji i struktury, z drugiej natomiast strony jest to spór o rolę 
państwa w tych procesach (Transition, 1991; Drogi, 1992; Lipowski, Kulig 1992). 

Wydaje się, że biorące górę w początkowych fazach dyskusji podejście 
neoliberalne - niekiedy skrajne - powoli mija w obliczu doświadczeń płynących 
z samego procesu transformacji. Jest to wyraźne zwłaszcza na tle kompromitacji 
głoszonej niekiedy koncepcji tzw. kostruktywnej destrukcji, w myśl której przejście 
do fazy wzrostu gospodarczego miałoby dokonać się zasadniczo samoistnie, bez 
konieczności ingerencji państwa, po oczyszczeniu struktury gospodarczej 
z nieefektywnych jednostek poprzez ich liczną i szybką upadłość. Wyzwolone 
w ten sposób aktywa znalazłyby - w oparciu o szokowo wprowadzane mechanizmy 
rynkowe — bardziej efektywne niż uprzednio zastosowania, co skierować powinno 
gospodarkę na ścieżkę wzrostu. W takim ujęciu rola państwa jest raczej ograniczona. 
Ma ono z jednej strony sprzyjać tak pojętej destrukcji, z drugiej zaś strony — 
wspomagać tworzenie infrastruktury rynkowej. Resztę powinien uczynić już sam 
rynek i jego siły. 

W jakimś stopniu podejście takie było zastosowane w niektórych krajach 
postsocjalistycznych, najpełniej w Polsce, ale także w Czecho-Słowacjii częściowo 
w Rosji. We Wschodnich Niemczech natomiast tylko w pierwszej części, pozycja 
bowiem państwa w przebudowie gospodarki byłej NRD jest znacząca. Skutki 
takiej polityki nie są zachęcające, stąd pewna zmiana orientacji teoretycznej, ale 
także i nieco inne podejście międzynarodowych organizacji finansowych 
i gospodarczych oraz Zachodu do ich roli we wspieraniu transformacji. Podejście 
to cechuje się od pewnego czasu większym pragmatyzmem (Transformation, 
1991; Transition, 1991; Preventing, 1992). 

Polityka gospodarcza jest heterogeniczna, stąd też można ją klasyfikować 
wedługwielu kryteriów. Powinny być one podporządkowane przedmiotowi analizy. 
Dlatego z interesującego nas tutaj punktu widzenia - tj. roli polityki ekonomicznej 
w stymulowaniu stabilizacji makroekonomicznej i wzrostu w transformowanej 
gospodarce postsocjalistycznej — warto wyodrębnić cztery nurty tej polityki. 
Pierwszy dotyczy makroekonomicznej stabilizacji, drugi odnosi się do sfery 
infrastruktury usługowej dla sfery produkcji, trzeci obejmuje bezpośrednią 
aktywność produkcyjną państwa, a czwarty dotyczy instrumentacji oddziaływania 
na aktywność produkcyjną sektora prywatnego (Krueger, 1992). 
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Jeśli chodzi o politykę makroekonomicznej stabilizacji to obejmuje ona pięć 
podstawowych wątków. Dostosowanie fiskalne ma na celu trwałe zrównoważenie 
systemu finansów publicznych przy jego równoczesnym rynkowo zorientowanym 
zreformowaniu. W szczególności w gospodarce postsocjalistycznej chodzi o ra
dykalne ograniczenie dotacji do nierentownej produkcji i deficytowych cen oraz 
o zmianę struktury wpływów budżetowych w kierunku większego obciążenia nimi 
sfery konsumpcji. Konieczne jest także przebudowanie sfery ubezpieczeń 
społecznych tak, aby nie stanowiły one nadmiernego obciążenia dla budżetu 
państwa i nie przyczyniały się do chronicznych deficytów fiskalnych. 

Drugi wątek to liberalizacja i dostosowanie cenowe. Chodzi tutaj o stworzenie 
przesłanek działania mechanizmu cen oczyszczających rynek wskutek poddania 
ich kształtowania siłom rynkowym. W uzasadnionych przypadkach - z reguły na 
okres przejściowy - ma miejsce także centralnie zarządzane dostosowanie cenowe. 
Obejmuje ono w szczególności ceny energii ze względu na jej duże znaczenie 
w kształtowaniu kosztów produkcji i ceny niektórych usług, głównie mieszka
niowych, silnie wpływające na kształtowanie się kosztów utrzymania, a tym samym 
na koszty siły roboczej i ogólny poziom inflacji stymulowanej czynnikami 
kosztowymi. 

Trzeci aspekt polityki stabilizacyjnej dotyczy restrykcji pieniężnych, które 
mają uniemożliwić przerodzenie się inflacji (hiperinflacji) korekcyjnej zainduko-
wanej działaniami w sferze fiskalnej i cenowej (a także walutowej ze względu na 
znaczny wymiar dewaluacji dokonywanej przy tej okazji) w chroniczny proces 
inflacyjny. Wymaga to rygorystycznej kontroli tempa zmian podaży pieniądza do 
gospodarki w celu niedopuszczania do nadmiernej skali płynności, ale w taki 
sposób, który nie będzie prowadził do nadmiernej kontrakcji w sferze realnej. 

Niezwykła gwałtowność procesów dostosowawczych w silnie zdestabilizo-
wanych w początkowej fazie transformacji gospodarkach postsocjalistycznych — 
przy ogólnym kursie na politykę ortodoksyjną, sprzyjającą liberalizacji ekono
micznej — wymaga pewnych posunięć heterodoksyjnych (Kołodko, Gotz-
Kozierkiewicz, Skrzeszewska-Paczek, 1991), w tym w odniesieniu do kontroli 
płac. Ich dostosowanie do nowych warunków cenowych musi być ściśle kontrolowane 
ze względów bilansowych. Chodzi o to, aby kompensacyjny wzrost płac (i innych 
związanych z nimi dochodów, jak zwłaszcza emerytury i renty) nie neutralizował 
wywołanych innymi posunięciami pozytywnych efektów w sferze m. in. urealniania 
cen i konkurencyjnego kursu walutowego. 

Tegokursuwalutowegodotyczywłaśnieostatni - piąty - aspekt makroekono
micznej stabilizacji. Chodzi tu w szczególności o wprowadzenie wymienialności 
pieniądza krajowego i ustabilizowanie jego kursu na realnym poziomie gwarantu
jącym realizację celów co do kształtowania się salda rachunku obrotów bieżących. 

Polityka makroekonomicznej stabilizacji - w takiej interpretacji, jaką jej 
tutaj nadajemy — oznaczać musi także działania na rzecz utrzymania określonego 
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poziomu aktywności gospodarczej. Stąd też jej główne wątki muszą być postrzegane 
w kontekście wcześniej zasygnalizowanego pięciokąta makroekonomicznej 
stabilizacji. W innym bowiem przypadku może dojść do jej przestrzelenia, a środki 
służące realizacji zamierzonych celów mogą zostać przeistoczone w samoistne 
cele23. 

Jak pamiętamy, całokształt procesu transformacji obejmuje trzy komponenty. 
Pierwszy z nich to właśnie makroekonomiczna stabilizacja, której ma służyć 
zasygnalizowany nurt polityki stabilizacyjnej. Odnośnie zaś do pozostałych trzech 
rodzajów politykekonomicznych, to domeną ich oddziaływania są zarówno zmiany 
instytucjonalne, jaki mikroekonomiczna restrukturyzacja zdolności wytwórczych. 
Z takiej perspektywy oczywiste powinno być znaczenie polityki ukierunkowanej 
na zagwarantowanie funkcjonowania infrastruktury usługowej dla produkcji 
prywatnych podmiotów gospodarczych. Przede wszystkim chodzi tutaj o stworzenie 
i rozwój usług "twardych", jak sieć dróg i systemów komunikacyjnych oraz łącz
ności, oraz usług "miękkich". W tym przypadku konieczne jest zapewnienie 
sprawnego funkcjonowania zwłaszcza instytucji finansowych, w tym systemu 
bankowego oraz ubezpieczeniowego. Sektor prywatny nie jest w stanie sam sobie 
stworzyć niezbędnych mu do funkcjonowania i rozwoju warunków. Na niektórych 
odcinkach aktywność państwa jest tutaj niezbywalna. Tylko wówczas bowiem 
prywatna przedsiębiorczość będzie mogła wykazać swoją efektywność. Polityka 
infrastrukturalna państwa jest tego warunkiem koniecznym, aczkolwiek 
z pewnością jeszcze niewystarczającym. 

Trzeci nurt polityki państwa, której domeną - w odróżnieniu od dwu 
poprzednich — jest już bardziej sfera mikroekonomiczna, dotyczy bezpośredniej 
aktywności produkcyjnej państwa. Państwo jako właściciel aktywów produkcyjnych 
- tak długo,jak długo jest tym właścicielem - powinno efektywnie nimi zarządzać. 
Zakres własności państwowej jest bardzo zróżnicowany. W gospodarce post
socjalistycznej mamy już kraje, w których sektor państwowy wytwarza poniżej 2/3 
produktu krajowego (jak Polska) i takie, gdzie wciąż jeszcze daje on ponad 
95% dochodu narodowego (jak Albania czy Rosja w połowie 1992 r.). Podobnie 
kształtują się proporcje zatrudnienia w tych sektorach własnościowych. 

Jest cechą specyficzną gospodarki postsocjalistycznej, najbardziej odróżniającą 
ją od wszystkich innych - tak OECD, jak i LDC - że własność państwowa nadal 
dominuje. Kwestia tempa i kierunków zmian takiej struktury własnościowej to 
odrębny problem (Transition, 1991). Z najgłębszej istoty procesu rynkowej 
transformacji wynika konieczność daleko idącej i możliwie szybkiej prywatyzacji. 
Ale nie można prywatyzować więcej i szybciej niż można. Tym bardziej obowiąz
kiem państwa jest w miarę efektywne zarządzanie zawłaszczanymi przedsię-

23 Wydaje się, że w pewnej mierze tak właśnie było w Polsce w przypadku kursu walutowego, 
którego to skala dewaluacji została znakomicie przestrzelona na początku realizacji pakietu 
stabilizacyjnego, a później jego poziom był utrzymywany na stałym nominalnym poziomie, co 
prowadziło do prorecesyjnie oddziałującej realnej aprecjacji złotego. 
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biorstwami tak, aby nie stanowiły one obciążenia dla jego budżetu, ale podstawowe 
i możliwie stabilne źródło jego dochodów w okresie przejściowym. A nie jest on 
tak krótki, jak tego wcześniej oczekiwano. W innej bowiem sytuacji nie mogą się 
powieść wysiłki na rzecz zrównoważenia finansów publicznych i może miećmiejsce 
wspomniany wcześniej przewrotny efekt dostosowania fiskalnego. Państwo 
o transformowanej gospodarce nie może zatem podchodzić do swoich aktywów 
jako do masy upadłościowej, którą należy jak najszybciej zlicytować - albo oddać 
wręcz za darmo - tylko jako do źródła dochodów i miejsca pracy dla znacznej, 
aczkolwiek zmniejszającej się wskutek postępów prywatyzacji, części siły roboczej. 
Konieczne wobec tego jest usprawnianie skuteczności zarządzania istniejącym 
majątkiem produkcyjnym niezależnie od jego szybkiej prywatyzacji (Frydman, 
Rapaczynski, 1991). 

I wreszcie czwarty nurt polityki gospodarczej obejmujący zestaw bodźców — 
tak pozytywnych, jak i negatywnych - oraz działania kontrolne, których rządy 
używają w celu wpływu na określoną alokację środków w sektorze prywatnym. 
Rządy mają tutaj do dyspozycji instrumenty bezpośredniego oddziaływania oraz 
liczne i częściej stosowane instrumenty pośrednie. Szczególne znaczenie mają one 
w warunkach liberalizacji i deregulacji gospodarczej, a są to przecież jedne 
z ważniejszych cech procesów transformacyjnych. Jest zatem zrozumiałe, że 
znaczenie instrumentów pośredniego oddziaływania — przede wszystkim przez 
politykę fiskalną, monetarną (pieniężną i walutową) oraz handlową - rośnie 
w gospodarkach postsocjalistycznych. 

Tak ujęte cztery nurty polityki gospodarczej implikujące stabilizację 
makroekonomiczną i tworzące przesłanki wzrostu gospodarczego mają płynne, 
zmieniające się znaczenie w czasie transformacji postsocjalistycznej. Przede wszyst
kim akcenty przesuwają się z nurtu trzeciego (bezpośrednia aktywność produkcyjna 
państwa) na nurt drugi (zagwarantowanie odpowiedniej infrastruktury usług dla 
przedsiębiorczości prywatnej) oraz czwarty (działania stymulujące i kontrolujące 
jej funkcjonowanie). Wiąże się to z dynamicznym układem triady makroekono
miczna stabilizacja — zmiany instytucjonalne - mikroekonomiczna restruktury
zacja zdolności wytwórczych. Procesy te bowiem po części przebiegają jednocześnie, 
po części zachodzić muszą one w odpowiedniej sekwencji (Fischer, Gelb, 1991; 
Tardos, 1991). Podstawowe znaczenie mają na tym polu zmiany stosunków 
własnościowych. Im szybszy jest proces prywatyzacji, tym bardziej aktywna musi 
być polityka państwa w odniesieniu do tych jej nurtów - i odwrotnie. To właśnie 
polityka państwa implikuje sukcesy (bądź raczej ich brak) w zakresie prywatyzacji. 

Innymi słowy, państwo postsocjalistyczne powinno nie tyle wycofywać się ze 
sfery gospodarczej, ile zrestrukturyzować charakter swego w nią zaangażowania. 
W odniesieniu do bezpośredniej działalności produkcyjnej musi następować proces 
samoograniczania się państwa po to, aby lepiej i szybciej mógł rozwijać się bardziej 
efektywny i konkurencyjny sektor prywatny. Z drugiej strony, to właśnie autono
miczny rozwój tego sektora wymusza ograniczenie ekspansji produkcyjnej państwa, 
pokonując je przez lepsze wykorzystanie ograniczonych zasobów. 
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Zarazem państwo musi zmieniać metody prowadzenia polityki gospodarczej 
w związku z przechodzeniem do rynkowej regulacji zachowań podmiotów 
gospodarczych. Ale z tego bynajmniej nie wynika mniejsza, tylko inna rola państwa 
i jego polityki gospodarczej. Nie przychodzi to łatwo, zmienić bowiem muszą się 
kwalifikacje, umiejętności i nawyki administracji państwowej. I w tym zakresie nie 
ma nic takiego, jak szokowa terapia. Tego trzeba się po prostu nauczyć - w tym 
także doświadczyć - przy czym jest to proces długotrwały, i kosztowny. 
W gospodarce postsocjalistycznej na tej płaszczyźnie pojawiają się jeszcze 
dodatkowe trudności związane ze wspomnianymi dysproporcjami w dochodach 
biurokracji rządowej i kwitnącego sektora prywatnego. 

Związki w obrębie polityki gospodarczej są bardzo powikłane i często nie do 
końca uświadomiane przez decydentów oraz oddziałujące na nich grupy nacisku. 
Chociaż mechanizm ich funkcjonawania ulega istotnym zmianom w fazie 
transformacji w porównaniu z gospodarką centralnie planowaną, to nadal nie jest 
on w pełni klarowny (Roland, 1992). Niekiedy bowiem można spotkać się 
z decyzjami polityki gospodarczej, które - będąc narzucone przez określone 
grupy nacisku — wcale koniec końców nie będą służyły ich interesom w dłuższej 
perspektywie. Nie docenia się, a niekiedy wręcz nie rozumie - licznych opóźnień 
czasowych, jakie występują pomiędzy decyzją a jej pełnymi skutkami. Jest to tym 
groźniejsze, im silniejsza jest tendencja do skracania perspektywy czasowej danych 
procesów. A wiadomo już, że jest to dość silnie o sobie dająca znać cecha 
transformowanych społeczeństw, w tym także ich elit politycznych. 

Można by tutaj podawać wiele przykładów płynących stąd zagrożeń dla 
polityki stabilizacji i wzrostu. Zwróćmy chociażby uwagę na implikacje tempa 
narastania z trudem -jeśli w ogóle - kontrolowanego wewnętrznego zadłużenia 
publicznego w większości krajów postsocjalistycznych. Otóż konsekwencje te są 
zgoła odmienne w pierwszym roku i w roku dziesiątym. Jeśli w Polsce, przykładowo, 
zamierza się zwiększyć skokowo dług publiczny w 1992 r. o około 5% produktu 
krajowego brutto, to trzeba zważyć nie tylko na krótkookresowy efekt wypychania 
niedoinwestowanego sektora prywatnego z zawężonego rynku kredytowego, co 
przecież obraca się przeciwko wzrostowi gospodarczemu w dłuższym okresie, ale 
także na konsekwencje szybkiego narastania tego długu nawet w 2002 r. 

W zasadzie nie ma polityków gospodarczych myślących w takich horyzontach 
czasowych i w kategoriach długookresowo pojmowanej odpowiedzialności. 
A przecież - jeśli trzymać się tego przykładu - pożyczenie przez państwo około 
5 miliardów dolarów w jednym tylko roku (z czego około 80% w kraju) w obliczu 
nadal galopującej inflacji będzie miało dalekosiężne konsekwencje dla każdego 
z wierzchołków pięciokąta makroekonomicznej stabilizacji (destabilizacji?) 
w następnych latach. Niestety, niektóre z tych lat wykraczają poza horyzont czasowy 
polityki i polityków,z punktu widzenia których wykraczają one także poza horyzont 
ich odpowiedzialności. Ten dysonans czasowych perspektyw jest tym większy, im 
bardziej niestabilna jest sytuacja polityczna. A w bez mała wszystkich krajach 
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postsocjalistycznych jest ona właśnie niestabilna i to bez wyraźniejszej tendencji 
do jednoznacznej zmiany sytuacji na lepsze. To bynajmniej nie ułatwia osiągania 
postępu w działaniach zmierzających do wejścia w fazę wzrostu gospodarczego. 

5. Charakter i czynniki wzrostu 

Inflacja — a szerzej destabilizacja ekonomiczna — nie sprzyja wzrostowi 
z wielu względów. Tego dowodzi nie tylko doświadczenie ostatniego okresu w 
Europie Środkowej i Wschodniej, ale także ciernista droga od destabilizacji do 
wzrostu w Ameryce Łacińskiej. Z doświadczeń tego regionu świata w zakresie 
dążenia do rozwoju gospodarczego (De Gregorio, 1991a) trzeba wyciągnąć co 
najmniej cztery wnioski dla państw postsocjalistycznych, pewne elementy ich 
przyszłości bowiem dostrzec można w niedawnej przeszłości gospodarek 
latynoamerykańskich. 

Po pierwsze, jedną z najważniejszych determinant wzrostu są inwestycje, przy 
czym nie bez znaczenia jest ich kompozycja. W szczególności duże znaczenie mają 
inwestycje zagraniczne, ponieważ charakteryzują się one wyższą efektywnością 
niż krajowe nakłady inwestycyjne. 

Po drugie, inflacja w każdym przypadku w dłuższej perspektywie czasowej ma 
negatywny wpływ na procesy realne, w tym na wzrost gospodarczy. Skala tego 
ujemnego oddziaływania wiąże się nie tylko z absolutnym poziomem inflacji, ale 
także z jej zmiennością w czasie. Najbardziej niebezpieczna jest przy tym 
nie przewidywalność procesów inflacyjnych (Kołodko, 1987), która utrudnia 
niepomiernie prowadzenie odpowiednich kalkulacji finansowych. Nie ma 
pozytywnego przykładu wzrostu w warunkach długotrwałej, wysokiej i zmiennej 
stopy inflacji. 

Po trzecie, spożycie sektora rządowego wpływa negatywnie na wzrost 
gospodarczy; im jest ono większe, tym gorzej rysują się perspektywy zinten
syfikowania procesów rozwojowych. Przy ogólnej poprawności takiego sfor
mułowania trzeba pamiętać, że zarazem wiele zależy od struktury wydatków 
sektora rządowego. Najczęściej jest ona jednakże właśnie taka — przede wszystkim 
poprzez znaczące wydatki na utrzymanie aparatu państwowego i podtrzymywanie 
niekonkurencyjnego sektora państwowego - że niesprzyja to wyzwalaniu tendencji 
do wzrostu. 

Po czwarte, poziom stabilności politycznej jest pozytywnie skorelowany ze 
wzrostem gospodarczym (Alesina, Drazen, 1989). Porównując doświadczenia 
państw o podobnych problemach i uwarunkowaniach instytucjonalnych i struk
turalnych dostrzec można, że w tych przypadkach, gdzie system polityczny jest 
bardziej stabilny, osiąga się lepsze rezultaty w odniesieniu do tempa zmian 
poziomu produkcji. 
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Co ciekawe — i raczej zaskakujące — to spostrzeżenie, że tak zakres otwarcia 
gospodarki na zewnętrzne kontakty gospodarcze, jak i podział dochodów nie 
wpływają w istotniejszy sposób na wzrost (De Gregorio, 1991a). Być może, jest to 
cecha specyficzna tych procesów - zważywszy na całokształt ich kontekstu — 
w Ameryce Południowej, chociaż trudno znaleźć racjonalne wytłumaczenie dla 
takiej interpretacji. Sądzić bowiem należy, że oba te czynniki mają już znaczny, 
a będą miały jeszcze większy wpływ na procesy rozwojowe w gospodarce 
postsocjalistycznej. 

Z punktu widzenia naszych rozważań najważniejszy pozostaje tutaj problem 
inflacji i jej destrukcyjnego wpływu na procesy realne. Inflacja bowiem przyczynia 
się do obniżenia skłonności do oszczędzania, a tym samym do redukcji zdolności 
akumulacyjnych gospodarki narodowej. Ponadto galopująca inflacja nie tylko 
bierze się, ale także i owocuje - prędzej czy później - w monetyzacji deficytów 
budżetowych. Monetyzacja deficytu, która działa jak swoisty podatek zastępczy, 
przyczynia się pośrednio do obniżenia efektywności inwestycji. Ponadto zawsze 
niepewność co do przyszłej stopy inflacji zniechęca do inwestowania. 

Ale kwestię związków pomiędzy monetyzacja deficytu budżetowego 
a wzrostem trzeba zawsze postrzegać w kontekście dostępnych alternatyw (Max 
Corden, 1991; Kołodko, 1992a). Jeśli alternatywą tą jest wypychanie przedsiębiorstw 
z rynku kredytowego, to też nie sprzyja to wzrostowi. Jeśli zaś alternatywą tą jest 
ograniczanie ekspansji inwestycyjnej państwa, to - w zależności od struktury 
ograniczanych (zaniechanych) inwestycji - może to bądź sprzyjać wzrostowi 
w wyniku redukcji stopy inflacji, bądź też jemu szkodzić, jeśli wskutek cięć 
oszczędnościowych w wydatkach budżetu państwa nie realizuje się niezbędnych 
skądinąd inwestycji infrastrukturalnych. Często jest tak, że oba te następstwa 
oszczędności budżetowych występują jednocześnie i wtedy należy mówić o ich 
wypadkowej, która może kształtować się różnie. Jak dotychczas nie ma 
odpowiedniego materiału empirycznego, aby ocenić tę wypadkową dla gospodarki 
postsocjalistycznej. Wiele symptomów wskazuje jednak na to, że oszczędności 
budżetowe powodują negatywne konsekwencje tak w odniesieniu do krótko
okresowych zjawisk w sferze produkcji, jak i wobec długookresowych tendencji 
wzrostu. Jednocześnie nie dają one zapowiadanych efektów antyinflacyjnych 
i stabilizacyjnych ze względu na pojawienie się wspomnianego poprzednio 
przewrotnego efektu dostosowania fiskalnego. 

W odróżnieniu od innych doświadczeń w przypadku transformowanej 
gospodarki postsocjalistycznej ważnym czynnikiem utrudniającym przechodzenie 
do fazy wzrostu gospodarczego mogą być występujące jeszcze nadal niedobory. 
Nie wszędzie zostały one usunięte, co jest nie tylko funkcją niepełnej liberalizacji 
cen w niektórych krajach, ale także brakiem dostatecznej obudowy instytucjonalnej, 
która w sposób trwały gwarantuje funkcjonowanie mechanizmu cen oczyszczających 
rynek. Niedobory powodują zafałszowanie informacji zakodowanych w cenach. 
W ten sposób alokacja - tak kapitału, jak i pracy - nie jest optymalna i nie 
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zapewnia najlepszego wykorzystania istniejących zasobów. Tak więc mówiąc 
o ujemnym wpływie inflacji na wzrost gospodarczy, trzeba pamiętać także o jej 
tłumionej postaci, której ślady — w mniejszym czy większym zakresie — dają 
o sobie znać także w okresie przejściowym do rynku. 

Z kolei wyłania się ważne pytanie, a mianowicie czy osiągnięcie pozytywnych 
efektów w zakresie przeciwdziałania inflacji i makroekonomicznej stabilizacji 
(w węższym ujęciu) jest wystarczające do przejścia w fazę wzrostu gospodarczego. 
Otóż nie; jest to warunek konieczny - jak to wykazano — ale bynajmniej jeszcze 
niewystarczający. Dzieje się tak z wielu przyczyn. Przede wszystkim podkreśla się, 
że posiadacze aktywów mogą odwlekać decyzje co do repatriacji wywiezionego 
wcześniej - w czasach destabilizacji ekonomicznej i politycznej - kapitału 
(Dornbusch, 1991). Taki argument ma olbrzymie znaczenie na przykład 
w odniesieniu do Brazylii, gdzie - jak się szacuje — kapitał wywieziony za granicę 
przez obywateli tego kraju (ponad 60 miliardów USD tylko w latach 1979 —1987) 
jest niewiele mniejszy od jego długu zewnętrznego czy też w przypadku Meksyku, 
gdzie z kolei przyjmuje się, że aż jedna trzecia z zainwestowanych z zagranicznych 
źródeł środków w wysokości około 16 mld. dolarów w 1991 r. miała charakter 
właśnie repatriowanego kapitału (Barham, 1992). Byłoby to więcej niż odpłynęło 
w sumie podczas pięciu lat 1983 -1987 (Cumby, Levich, 1987). 

Natomiast w warunkach krajów postsocjalistycznych zjawisko to nie może 
wystąpić na szerszą skalę, w tej bowiem sytuacji ucieczka kapitału24 nie miała 
miejsca. Jedynym krajem, gdzie tak rozumiany kapitał może mieć istotniejsze 
znaczenie ekonomiczne, jest Jugosławia i inne wyłonione z niej państwa. Na dużo 
mniejszą skalę dotyczyć może to Polski, gdzie jednak ma to już wymiar tylko 
marginesowy. Ten problem może nabrać znaczenia - a raczej już rośnie jego 
waga - ze względu na niebezpieczeństwo ucieczki istniejącego, skądinąd bardzo 
ograniczonego wobec olbrzymich potrzeb inwestycyjnych, kapitału za granicę 
dopiero teraz, m. in. ze względu na liberalizację ekonomiczną, w tym wprowadzanie 
wymienialności waluty. Jest oczywiste, że obróciłoby się to przeciwko wzrostowi. 
Wynika stąd oczywista konkluzja, że należy podjąć zespół niezbędnych działań, 
aby ewentualnej ucieczce kapitału zapobiec, a przynajmniej zminimalizować jej 
rozmiary. Działania te sprzęgają się zwrotnie z całokształtem polityki stabilizacyjnej. 

Drugi podkreślany w interesującym nas kontekście moment dotyczy niebez
pieczeństwa zwlekania z realizacją projektów inwestycyjnych i to nawet wówczas, 
kiedy wydaje się, że już osiągnięto pozytywne efekty stabilizacyjne. Zakłada się 
tutaj, co oczywiste, że istnieją kapitały, które mogłyby zostać zainwestowane. 
Następuje zatem pewne przesunięcie w czasie pomiędzy pojawianiem się 
zwiastunów stabilizacji, a decyzjami inwestycyjnymi. Stabilizacja bowiem musi się 

24 Ucieczkę kapitału rozumiem tutaj szeroko. Wstrzymywanie się z transferowaniem 
zgromadzonego za granicą kapitału do rodzimego kraju - mimo że nigdy wcześniej ten kapitał tam 
nie był, ponieważ został wypracowany za granicą - także należy postrzegać w tym kontekście. 
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gdzie indykatory t oznaczają kolejne okresy. Tylko wówczas ta pozytywna tenden
cja może uwiarygodnić się w oczach potencjalnych inwestorów i wpłynąć na ich 
decyzje o długookresowych implikacjach. 

Specyficzną cechą wczesnej gospodarki postsocjalistycznej jest koncentracja 
aktywności sektora prywatnego w usługach, w tym przede wszystkim w handlu. 
Najłatwiej poddaje się on prywatyzacji i zarazem rozwija się szybciej niż jakikolwiek 
inny odcinek gospodarki. Co ważne, absorbuje on znaczącą część ograniczonych 
kapitałów, sfera produkcji bowiem nie wytrzymuje konkurencji z handlem. 
Prywatne inwestycje przeto płyną nie tyle do tych sfer, które decydują o tempie 
wzrostu w przyszłości, ile głównie tam, gdzie - przy określonym ryzyku — dają one 
szanse wysokiej rentowności i szybkiego zwrotu. Jest zrozumiałe, że jest to głównie 
handel, jeśli wziąć pod uwagę wysokie stopy oprocentowania kredytów i dłuższy 
okres ich zwrotu w przypadku inwestowania w przemyśle lub nawet budownictwie. 
Oceniając zatem pozytywnie bardzo daleko posuniętą liberalizację handlu — 
przyczynia się ona bowiem do stabilizacji gospodarki i jej równoważenia — trzeba 
być świadomym, że stanowi on poważną konkurencję dla nowych inwestycji 
w sferze produkcji. Dlatego też nie mogą one być traktowane identycznie jak 
inwestycje w sferze usług handlowych. Niezbędne jest wsparcie inwestycji 
przemysłowych i budowlanych w okresie przejściowym do rynku na drodze 
odpowiedniej polityki przemysłowej - z jednej strony — oraz polityki handlowej, 
w tym celnej i walutowej z drugiej strony. 

Syndrom shortageflation - tak charakterystyczny dla reformowanej gos
podarki planowej przed jej wejściem w epokę transformacji -w sposób znakomity 
zniechęcał do oszczędzania. Oszczędności w tamtym okresie w lwiej części miały 
charakter przymusowy, były one bowiem rezultatem braku możliwości realizacji 
części efektywnego popytu. Naiwne okazały się koncepcje przekształcenia tych 
zasobów pieniężnych sektora gospodarstw domowych w kapitał. Nieudolność 
podejmowanych w tym zakresie prób, jak i przede wszystkim niewiarygodność 
polityki gospodarczej i narastające jeszcze bardziej na tym tle oczekiwania inflacyjne 
uniemożliwiły taką operację. Nadmierna płynność sektor a gospodarstw domowych 
została wyeliminowana nie przez przekształcenie części jego zasobów pieniężnych 
w kapitał, ale przez inflacyjne zdeprecjonowanie tych zasobów. Sprzyjało temu 
negatywne realne oprocentowanie depozytów bankowych, niekiedy sięgające 
bardzo wysokiego poziomu. Całokształt tej sytuacji skutkował w formie niechęci 
do dobrowolnego oszczędzania. Fundamentalne zmiany w tym zakresie - a mają 
one także istotne znaczenie dla perspektyw wzrostu gospodarczego — przynosi 
dopiero transformacja do gospodarki rynkowej. 
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Sądzę, że w gospodarce postsocjalistycznej można wyodrębnić kilka kolejno 
po sobie następujących na tej płaszczyźnie faz. I tak pierwsza z nich cechuje się 
wciąż jeszcze powściągliwym stosunkiem do oszczędzania. Mowa tutaj tylko 
o powściągliwości, ale warto zaznaczyć, że spora część gospodarstw domowych nie 
ma po prostu takich możliwości ze względu na bardzo głębokie obniżenie się 
poziomu ich dochodów realnych w początkowych latach transformacji. Fazę tę 
można przeto określić jako fazę "niechęci do oszczędzania". 

W fazie drugiej - wobec pierwszych symptomów stabilizacji czy też tylko 
odwrócenia tendencji do pogarszania się sytuacji, a zwłaszcza ze względu na 
stworzenie nowych możliwości — rośnie skłonność do oszczędzania. Rodzący się 
w wyniku tego kapitał ma przede wszystkim charakter obrotowy. Jest to tzw. dziki 
pieniądz, wycelowany na bardzo szybkie krążenie i szybkie zyski. One z kolei 
stanowią podstawę specyficznej postsocjalistycznej pierwotnej akumulacji kapitału. 
Ale mogą one także być przedmiotem transferu tegoż kapitału za granicę, co 
w dużej mierze jest właśnie funkcją postępu - albo jego braku - tak w stosunku 
do stabilizacji ekonomicznej, jak i politycznej. Jest to faza "dzikiego kapitału". 

Trzecia faza - a sądzić można, że wkroczyły w nią w 1992 r. takie gospodarki, 
jak Czecho-Słowacja, Polska czy Węgry, kraje najbardziej zaawansowane w proces 
rynkowej transformacji - charakteryzuje się pewnym wyczekiwaniem z po
dejmowaniem strategicznych decyzji inwestycyjnych. Polityka bowiem w zakresie 
rzeczywistego tworzenia warunków do opłacalnego inwestowania nie uzyskała 
jeszcze dostatecznej wiarygodności w oczach potencjalnych inwestorów. Jest to 
związane z wcześniej wzmiankowanym odraczaniem zamiarów realizacji projektów 
inwestycyjnych do czasu pełniejszych gwarancji czy też mniejszego stopnia 
związanego z nimi ryzyka. W fazie tej przedmiotem obserwacji i szczególnie 
wrażliwego reagowania jest zmienność kursu walutowego, wahania stóp 
procentowych i ogólne warunki kredytowania działalności gospodarczej, polityka 
fiskalna państwa i jej stabilność (a raczej brak tej stabilności), polityka handlowa, 
w tym przede wszystkim celna, zmienność polityki koncesji tam, gdzie są one — 
pomimo ogólnej liberalizacji - nadal stosowane. Im bardziej zmienne są te 
parametry i im bardziej chybotliwa jest polityka państwa w zakresie oddziaływania 
na nie, tym bardziej wydłuża się ta faza z oczywistymi negatywnymi tego 
implikacjami dla wzrostu gospodarczego. Tę fazę możemy określić jako fazę 
"czekać i patrzeć". 

W czwartej fazie pojawiają się już symptomy zaufania do nowego systemu, 
choć gorzej jest jeszcze z zaufaniem do nowej polityki. To właśnie niedojrzałość, 
a w wielu przypadkach także po prostu niezrozumienie tego pierwszego i chwiejność 
tej drugiej powodują, że decyzje inwestycyjne nadal są opóźniane. Ta faza może 
być nazwana fazą "zaufania i czekania". Jej objawy narastają coraz wyraźniej 
w bardziej zaawansowanych gospodarkach postsocjalistycznych, zwłaszcza w ich 
regionie północnym, ale nadal są to przede wszystkim objawy. 
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Wreszcie faza piąta - na razie tylko perspektywiczna, jeśli pominąć byłe 
NRD - to faza "zaufania i inwestowania". Jej urzeczywistnienie wymaga jednakże 
znaczącego jakości owego postępu w stosunku do makroekonomicznej stabilizacji 
w szerokim ujęciu. Podstawowa komplikacja na tym polu tkwi w silnym sprzężeniu 
zwrotnym pomiędzy tymi procesami. 

Jest zrozumiałe, że fazy te mogą w określonych granicach nakładać się na 
siebie. Może mieć także miejsce ruch w odwrotnym kierunku, tzn. cofnięcie się od 
fazy późniejszej do wcześniejszej. Wreszcie okres trwania poszczególnych faz jest 
także bardzo zróżnicowany, takw przypadku konkretnego kraju, jak i wodniesieniu 
do poszczególnych faz. Próbę zilustrowania sytuacji występującej w tym zakresie 
w wybranych gospodarkach opstosocjalistycznych - pamiętając o kon-
wencjonalności takiego ujęcia - przedstawia tabela 11. 

Tabela 11 
Fazy oszczędzania oraz inwestowania w gospodarce 
postsocjalistycznej 

Źródło: Opracowanie własne. 

Ale nawet wówczas, gdy gospodarka już znajduje się w fazie piątej - zaufania 
i inwestowania - nie oznacza to jeszcze wzrostu gospodarczego, upłynąć bowiem 
musi okres odroczenia efektu. W skrajnym, najlepszym i wyjątkowym zarazem 
z tego punktu widzenia przypadku, a mianowicie w byłej NRD oczekiwać można 
przejścia do wzrostu już w drugiej połowie 1992 r. W pozostałych przypadkach 
perspektywa ta może być bardziej odległa. 

Sytuacja komplikuje się dodatkowo, ponieważ nie są tożsame oczekiwania 
i zachowania państwowych i prywatnych podmiotów gospodarczych. Jest to 
szczególna cecha charakterystyczna dla gospodarki postsocjalistycznej ze względu 
na rozmiary sektora państwowego. Można by pokusić się o przeprowadzenie 
podobnej jak wyżej oceny w rozbiciu na te dwie grupy podmiotów, zwłaszcza 
z punktu widzenia ich podejścia do decyzji inwestycyjnych. Olbrzymie wciąż 
znaczenie przedsiębiorstw państwowych w transformowanych gospodarkach 
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postsocjalistycznych powoduje, że w pierwszych latach okresu przejściowego ich 
postępowanie jest tutaj ważniejsze, chociaż w bardzo długiej perspektywie to nie 
one, ale przedsiębiorstwa prywatne zadecydują o tendencjach wzrostu gospodar
czego. Dotychczas wszakże to właśnie brak zdolności firm państwowych do 
ekspansji inwestycyjnej - głównie wskutek dotkliwości fiskalnych i monetarnych 
nałożonych na nie w ramach wysiłków na rzecz makroekonomicznej stabilizacji -
wydłuża okres dochodzenia gospodarki ponownie do zdolności rozwojowych. 
Ubytek dochodu narodowego spowodowany obniżaniem się produkcji sektora 
państwowego nie może być - i to przez wiele lat - skompensowany wzrostem 
aktywności nawet szybko rozwijającego się sektora prywatnego. To samo można 
powiedzieć o inwestycjach. Musi zmieniać się na korzyść sektora prywatnego ich 
udział w całkowitych nakładach, natomiast trudno oczekiwać wzrostu, o ile nie 
będą utrzymane naodpowiednim poziomie efektywne inwestycje sektora państwo
wego. Transformacja systemowa to nie tylko wypieranie tego drugiego przez ten 
pierwszy, ale także ich twórcza koegzystencja. Nie ma to wiele wspólnego 
z koncepcją tzw. twórczej destrukcji. W istocie są to dwie jakościowo odmienne 
filozofie podejścia do procesu transformacji gospodarki postsocjalistycznej. 

Na dwa sposoby można także podchodzić do wzrostu gospodarczego, chociaż 
tym razem kryterium rozróżniające go jest zgoła odmienne. Można rozważać 
wzrost doraźny oraz trwały. W pierwszym przypadku chodzi bardziej o prze
zwyciężanie tendencji recesyjnych - czy tylko stagnacyjnych - i wejście w okres 
ożywienia. Na tym etapie wpierw odbudowuje się utracony wskutek recesji 
towarzyszącej transformacji poziom produkcji, a następnie zwiększa się go, ale 
cały czasdokonuje się tow zasadziew ramach tego samego potencjału wytwórczego. 
Zmienny jest tylko stopień jego wykorzystania, mamy zatem do czynienia 
z procesami natury koniunkturalnej. Duże znaczenie przypisuje się w tym 
przypadku potencjalnym niebezpieczeństwom związanym z próbami uruchomiania 
wzrostu doraźnego. 

Jedno z nich wiąże się z zagrożeniem nasilenia się jeszcze bardziej i tak już 
intensywnych procesów inflacyjnych wskutek posunięć intensyfikujących strumień 
efektywnego popytu. Wymaga to z reguły pewnego poluzowania restrykcyjności 
polityki finansowej — tak fiskalnej, jak i monetarnej - a także łagodniejszej 
polityki dochodowej. W rezultacie narastania popytu może dojść do ożywienia 
produkcji w ramach istniejących zdolności produkcyjnych poprzez pełniejsze ich 
wykorzystanie, w tym zmniejszenie bezrobocia,a wwarunkachwczesnejgospodarki 
postsocjalistycznej raczej tylko zwolnienie tempa jego narastania. Ale może także 
dojść do nasilenia się inflacji, jeśli przyrost efektywnego popytu spowoduje 
dodatkowy wzrost cen, a nie przyrost produkcji. Wówczas miast konsekwencji 
antyrecesyjnych pojawić mogą się następstwa proinflacyjne. Niebezpieczeństwo 
takie jest poważne. Praktycznie biorąc mamy do czynienia z działaniem obu 
następstw rosnącego popytu. To, w jakim stopniu i w jakiej sekwencji czasowej ten 
dodatkowy strumień popytu zostanie zaabsorbowany przez wzrost cen, a w jakiej 

63 



mierze przez zwiększenie podaży, zależy od elastyczności i konkurencyjności 
struktur gospodarczych. A są one tym mniejsze, im mniejszy jest zakres sektora 
prywatnego — z jednej strony — i im większy jest stopień monopolizacji gospodarki 
— z drugiej strony. Z istoty gospodarki postsocjalistycznej pierwszy z nich jest 
mały, choć rosnący, drugi zaś jest duży, ale malejący. Stąd wynika wniosek, że tym 
bardziej antyrecesyjnych skutków można oczekiwać w polityce łagodzenia rygorów 
finansowych, im bardziej dany kraj zaawansowany jest w proces transformacji 
systemowej. W jej wczesnym etapie zbyt rychłe ograniczanie restrykcji finansowych 
da wpierw i w większym stopniu rezultaty proinflacyjne, a dopiero później i w 
mniejszej mierze propodażowe25. Oczywiście, przy wadliwym dozowaniu polityki 
gospodarczej i jej instrumentów mogą pojawić się wyłącznie niepożądane 
konsekwencje, ale nigdy odwrotnie. 

Co do drugiego niebezpieczeństwa, to wiąże się ono z poruszaniem się 
w zasadzie w obrębie istniejącego potencjału sił wytwórczych. Istnieje wówczas 
możliwość, że stymulowanie popytu przyczyni się do odtworzenia produkcji 
o strukturze podobnej do tej sprzed recesji. Nie jest to jednak realne zagrożenie 
tak długo, jak długo wzrost produkcji jest funkcją reakcji na zwiększenie się 
efektywnego popytu. Dopiero wówczas, gdy produkcja taka byłaby pobudzana 
dodatkowymi, specjalnymi bodźcami (na przykład w formie dotacji czy ulg 
podatkowych), które reaktywowałyby nieefektywną i stanowiącą nadmierne 
obciążenie dla budżetu państwa i jego bilansu płatniczego strukturę rzeczową 
gospodarki, byłoby to niekorzystne z punktu widzenia długofalowego. 

Kluczowe znaczenie ma wszakże wzrost trwały i zrównoważony w długim 
okresie. O takim jego charakterze decyduje poziom i efektywność inwestowania 
w ujęciu dynamicznym.Wymaga to zadośćuczynienia wielu warunkom politycznym, 
instytucjonalnym i strukturalnym. 

Odpowiedni poziom inwestowania wymaga nie tyle zwiększania stopy 
inwestycji, ile podniesienia ich efektywności. Oczywiście, po okresie gwałtownego 
spadku inwestycji niezbędna jest reorientacja w proporcjach ostatecznego podziału 
dochodu narodowego na akumulację i konsumpcję. Ta ostatnia bowiem - chociaż 
też musiała spaść wskutek załamania gospodarczego - w pewnym zakresie 
chroniona jest podczas recesji przez proporcjonalnie większe zredukowanie 
inwestycji26; ich wielkość obniża się znacząco (tabela 12). 

Zwiększenie stopy inwestycji, a raczej zbliżenie jej do poziomu realizowanego 
w okresie gospodarki planowej27, wymaga odpowiedniego podniesienia skłonności 

25 Są także odmienne opinie w tej sprawie (PTE, 1991; Szymański, 1991), które akcentują 
raczej szansę na pobudzenie podaży w pierwszej kolejności, umniejszając zarazem ryzyko 
dodatkowego impulsu inflacyjnego. 

26 Dodatkowo działa tutaj tzw. zasada retardacji przejawiająca się w opóźnieniu czasowym i 
mniejszej skali spadku konsumpcji niż dochodu narodowego. W jeszcze mniejszym stopniu obniża 
się stopa życiowa, decydują o tym bowiem dodatkowe procesy dostosowawcze (Tendencje, 1982). 

27 Poziom ten był bardzo zróżnicowany (Kołodko, 1986), ale najczęściej oscylował w prze
dziale 20-25%, co należy uznać za poziom względnie wysoki w standardach międzynarodowych. 
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do oszczędzania. Dużą rolę ma do spełnienia na tej płaszczyźnie polityka podatkowa, 
która musi sprzyjaćformowaniu się kapitału. Choćby wydawało się to paradoksalne, 
ale wymaga to wręcz preferencji dla dochodów pochodzących z własności kapitału 
w porównaniu z wynagrodzeniem za pracę. W pewnych, wyższych przedziałach 
dochodowości mogą być one nawet bardziej opodatkowane indywidulanym 
podatkiem niż dochody w postaci dywidendy czy oprocentowania obligacji albo 
"epozytów bankowych. To bowiem skłaniać będzie podmioty gospodarcze do 
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zwiększania oszczędności i sprzyjać przekształcaniu wolnych środków pieniężnych 
w kapitał. Sprawność tego procesu jest także funkcją sprawności systemu 
finansowego, w tym bankowe go. Ich stan nie jest zadowalającyw transformowanych 
gospodarkach postsocjalistycznych, co jest jedną z poważnych barier strukturalnych 
w polityce stymulowania wzrostu. 

Tak więc szanse na trwały i zrównoważony wzrost uzależnione są w większym 
stopniu od efektywności inwestycji niż od ich absolutnego poziomu. Używając 
języka z epoki gospodarki planowej, chodzi zatem o wzrost intensywny, czasy 
bowiem wzrostu ekstensywnego zostały wyczerpane jeszcze przed upadkiem 
gospodarki socjalistycznej. Być może, były one właśnie tego upadku przyczyną. 
W takim kontekście trzeba zgodzić się z poglądami o perspektywach szybszego 
wzrostu w gospodarce postsocjalistycznej, ale trzeba do tego podchodzić z umiarem. 
Jeśli bowiem wyolbrzymiona była skala marnotrawstwa nakładów w gospodarce 
planowej (Borensztein, Montiel, 1991), to siłą rzeczy wyolbrzymiony jest także 
optymizm na przyszłość. Stopa inwestycji w gospodarce postsocjalistycznej nie 
będzie wyższa niż w gospodarce socjalistycznej, ale większa może być ich 
efektywność. Wiele jest argumentów na to, że do podniesienia ogólnego poziomu 
tej efektywności w szczególności przyczyniać będą się w coraz większym stopniu 
inwestycje prywatne. Prowadzą one do powstawania powiązań ekonomicznych 
lepiej wykorzystujących istniejącą infrastrukturę, co poprawia skuteczność 
funkcjonowania istniejącego aparatu wytwórczego i prowadzonychw jego ramach 
przedsięwzięć (Murphy, Shleifer, Vishny, 1989; Obstfeld, 1991). 

Do poprawy efektywności inwestowania przyczynić się mogą i powinny 
inwestycje zagraniczne, chociaż - co trzeba z całą mocą podkreślić - ich znaczenie 
zawsze jest co najwyżej uzupełniające. Tym bardziej tak będzie w gospodarkach 
postsocjalistycznych, których atrakcyjność jest umiarkowanie konkurencyjna 
w świecie łaknącym bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Tylko w Meksyku 
w 1991 r. — nie bez powodu — zainwestowano więcej niż w Europie Środkowej 
i Wschodniej, pomijając byłą NRD, oczywiście. Ocenia się, że w skali globalnej 
brakuje 80 do 100 mld. dolarów kapitału rocznie, co jest tym bardziej znaczące, że 
możliwości podażowe Japonii i Niemiec w tym zakresie są obecnie mniejsze niż 
jeszcze kilka lat temu. Tym trudniej będzie gospodarkom postsocjalistycznym 
konkurować o wolne kapitały, głównie z krajami Ameryki Południowej. Muszą 
one także konkurować między sobą tworząc jak najkorzystniejsze warunki dla 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Na tym polu najlepiej radzą sobie Węgry, 
gdzie tylko w 1991 r. zainwestowano więcej obcego kapitału niżw sumie w Czecho
słowacji i Polsce - z jednej strony - czy też w południowym regionie Europy 
Środkowej i Wschodniej - z drugiej strony. 

Dodać warto, że inwestycje zagraniczne nie tylko cechują się wyższą 
efektywnością bezpośrednią, ale przyczyniają się także do podwyższenia ogólnego 
poziomu inwestowania w całej gospodarce. Zwłaszcza to bierze się z ich zdolności 
do rozszerzania i usuwania wąskich gardełorazstymulowania postępu technicznego 
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i organizacyjnego. A są to jedne z zasadniczych czynników stymulujących trwały 
wzrost gospodarczy. 

Specyfika krajów postsocjalistycznych polega - jak zaznaczono - na braku 
możliwości skorzystania z repatriacji kapitału, ale mogą one liczyć w niektórych 
przypadkach na pewną redukcję długu zagranicznego, co również należy 
rozpatrywać jako źródło dodatkowego dopływu kapitału. Skala zasilania tego 
rodzaju zależy od stopnia ewentualnej redukcji długu, ale - poza Polską, która ze 
względów politycznych uzyskała na tej płaszczyźnie dość poważne korzyści — 
możliwości zachodnich ośrodków finansowych są raczej ograniczone i nie należy 
zbyt na nie liczyć. A przeszacowywanie tych możliwości - i chęci zachodnich 
sponsorów oraz kredytodawców - legło u podstaw nadmiernych oczekiwań. Co 
więcej, w literaturze wskazuje się na niebezpieczeństwo swoistej euforii wzrostu 
gospodarczego, która może być spowodowana pozytywnymi zewnętrznymi szokami, 
w tym także wynikającymi z ewentualnego dopływu kapitału zagranicznego 
i związanym z tym wzrostem pobudzanym głównie przez eksport (Corden, 1991). 
Ale rada, która nasuwa się na podstawie wniosków ze światowego doświadczenia 
jest taka, że wszystkie pozytywne szoki lepiej traktować jako przejściowe, natomiast 
negatywne tak, jak miałyby one być permanentne (Williamson, 1991). 

Indukowanie trwałego wzrostu gospodarczego przez podwyższanie poziomu 
inwestycji i poprawę ich efektywności wymaga konkurencyjnego środowiska 
ekonomicznego. Z tego punktu widzenia warto wskazać na implikacje dla sfery 
realnej wewnętrznie i zewnętrznie zorientowanej polityki rozwoju konkurencji 
w gospodarce postsocjalistycznej. W pierwszym przypadku chodzi o politykę 
przeciwdziałania na rodzimym rynku strukturom i praktykom monopolistycznym, 
które obracają się przeciwko wzrostowi (a także przeciwko stabilizacji). Z trudnych 
do zrozumienia względów polityka taka została zlekceważona w większości krajów 
postsocjalistycznych. Wzięło się to trochę z presji czasu, ale także i pod wpływem 
określonej doktryny, w myśl której tylko polityka konkurencji zorientowana na 
zewnątrz może przynieść szybkie skutki. W tym drugim ujęciu ucieka się do daleko 
posuniętej liberalizacji handlu i otwarcia gospodarki na konkurencję zewnętrzną. 
Daje to wyraźne korzyści w postaci skutków równoważących rynki krajowe 
i ograniczania skali procesów inflacyjnych (szybko rośnie podaż towarów 
z importu). Ale prowadzi to także do obniżenia się stopnia wykorzystania krajowych 
zdolności wytwórczych, co - o ile nie jest kompensowane powstawaniem nowych 
mocy produkcyjnych na drodze inwestycji - może obracać się przeciwko wzrostowi 
gospodarczemu także w długim okresie. 

Występuje przeto pewna sprzeczność między wewnętrznie i zewnętrznie 
zorientowaną polityką rozwoju konkurencji, która nie najlepiej jest rozwiązywana 
w początkowym okresie transformacji. Przy tym nie należy mylić kierunków tej 
polityki z ich radykalnością.Tak bowiem w przypadku Czecho-Słowacji, jak i Polski 
mamy do czynienia z raczej szokowymi próbami introdukcji gospodarki rynkowej, 
ale w tym pierwszym kraju nie zwichnięto aż tak polityki konkurencji, jak stało się 



to w Polsce. Tak więc i na tym odcinku wiele zależy od polityki gospodarczej, co 
oznacza, że istnieją określone możliwości wyboru. Niedostateczny nacisk na 
wewnętrzny aspekt rozwoju konurencji jest jedną z przyczyn wydłużania się 
okresu dochodzenia do fazy trwałego wzrostu gospodarczego. 

Wreszcie nie sposób nie wspomnieć oznaczeniu rozwoju oświaty oraz 
infrastruktury przy tworzeniu odpowiednich warunków do takiego wzrostu. Jest 
to domeną państwa i dlatego też warto tu przypomnieć wcześniej sygnalizowaną 
rolę jego polityki w tej sferze. Niestety, ograniczoność środków - ale także 
w jakiejś chyba mierze źle zhierarchizowane preferencje społeczne państwa 
postsocjalistycznego - limituje działalność na polu rozwoju infrastruktury 
gospodarczej i społecznej oraz oświaty. Nie należy mieć złudzeń, że obróci się to 
przeciwko trwałemu wzrostowi gospodarczemu, chociażby miało nastąpić to 
dopiero w bardziej odległej przyszłości. Jednakże nie ma odpowiedniej siły 
politycznej, która potrafiłaby w społeczeństwie postsocjalistycznym dostatecznie 
skutecznie argumentować na rzecz perspektywicznego podejścia do procesów 
rozwojowych. Nadmierna -i naiwna, dodajmy-wiara w samoistne rozwiązywanie 
się złożonych problemów tylko przez upływ czasu jest niebezpieczną i szkodliwą 
iluzją. O rozwoju gospodarczym decyduje strategia. 

Reasumując, trzeba wskazać na trzy etapy prowadzące do trwałego i zrów
noważonego wzrostu gospodarczego (Selowsky, 1991). W pierwszym z nich chodzi 
przede wszystkim o powstrzymanie spadku i ożywienie produkcji oraz 
makroekonomiczną stabilizację. W drugim nastąpić musi proces deregulacji 
i liberalizacji gospodarki, a w trzecim dopiero powstaje potencjał do trwałego 
wzrostu. Nie jest to ani proces łatwy, ani tym bardziej krótkotrwały. Ale może być 
on zwieńczony sukcesem w różnych warunkach systemowych, w tym także 
w gospodarce postsocjalistycznej. Idealny byłby stan, w którym 

r > CPI > U (9) 
przy jednoczesnej jak najkorzystniejszej sytuacji odnośnie do wewnętrznej 
i zewnętrznej równowagi finansowej, którą ilustruje wielkość trójkąta d w modelu 
PSM. W sytuacji zbliżonej znajdowała się ostatnio na przykład gospodarka Malezji. 
Doświadczeń pozytywnych jest więcej, ale wciąż nie są one - i nigdy chyba nie 
będą — dominujące. Co się tyczy gospodarki postsocjalistycznej, to nie ulegać 
powinno wątpliwości, że czeka ją jeszcze długa i żmudna droga do fazy trwałego 
i zrównoważonego wzrostu gospodarczego, co wyrażać będzie się w systematycznie 
rosnącym współczynniku psm. 



6. Zagrożenia i perspektywy 

Jeśli chodzi o zagrożenia i perspektywy wzrostu w gospodarce postsocjalis
tycznej, wyraźniej widać, niestety, te pierwsze. Co prawda w dłuższym horyzoncie 
czasowym te drugie wydają się rysować lepiej, ale to bynajmniej nie oznacza, że 
wyeliminowane zostaną zagrożenia procesów rozwojowych. Prowadzić światłą 
i wyrafinowaną politykę gospodarczą zorientowaną na trwały i zrównoważony 
wzrost jest trudno, popełnianie zaś błędów, które pociągają za sobą destabilizację 
i stagnację gospodarczą, jest łatwe i to tym bardziej, im gorzej przygotowane są od 
strony profesjonalnej nowe elity polityczne i kadry zarządzające gospodarką. 

Tak teoretyczne rozważania, jaki lekcje płynące z praktycznego doświadczenia 
w innych systemach gospodarczych prowadzą do wniosku, że przejście od stabilizacji 
do wzrostu nie jest automatyczne. Wymaga ono kunsztownej polityki gospodarczej 
państwa i wysiłków społeczeństw, a także wsparcia świata zewnętrznego. Tak 
również jest w przypadku gospodarki postsocjalistycznej, ale w odniesieniu do 
niej sytuacja wydaje się jeszcze trudniejsza. Pomijając większe niż tego pierwotnie 
często oczekiwano trudności ze stabilizacją makroekonomiczną jako taką, urucho
mienie mechanizówwzrostu wymaga większego niż w przypadku nierozwiniętych 
gospodarek rynkowych wysiłku w zakresie dostosowań strukturalnych. 

Krytykując tradycyjne podejście do dostosowań strukturalnych podkreśla się, 
że jego adwokaci i praktycy przyjmują za dane, iż rynek sam z siebie zapewni 
istnienie i dostępność umiejętności oragnizacyjnych (menedżerskich) i technolo
gicznych wymaganych dla efektywnego funkcjonowania prywatnej przedsiębior
czości. Ale tak nie jest, stąd też nie można przyjąć arbitralnego założenia o istnieniu 
podstawowego czynnika trwałego wzrostu - kapitału ludzkiego o pożądanych 
kwalifikacjach - lecz to właśnie państwo musi wesprzeć rozwój tego czynnika 
(Pegatienan, 1991).Wydaje się, że na tej płaszczyźnie gospodarka postsocjalistyczna 
znajduje się raz w lepszej, raz w gorszej sytuacji w porównaniu z nierozwiniętymi 
gospodarkami rynkowymi. Ogólnie bowiem biorąc, poziom wykształcenia 
społeczeństw postsocjalistycznych jest relatywnie wysoki, ale nie jest on w wielu 
przypadkach adekwatny do wymogów gospodarki rynkowej. Oceniać jednak 
można, że proces adaptacji w tej sferze przebiega dość szybko, a ogólny wysoki 
poziom skolaryzacji i wykształcenia kadr powinien być czynnikiem sprzyjającym 
intensyfikacji wzrostu i wykorzystaniu dobrodziejstw gospodarki rynkowej. 

Wydawać się może, iż jedno z poważniejszych zagrożeń dla działań 
stabilizacyjnych i ukierunkowanych na pobudzanie trwałego wzrostu stanowi 
populizm ekonomiczny. Jest on definiowany jako ...takie podejście do ekonomii, 
Irtóre podkreśla wzrost i podział dochodów i lekceważy ryzyko inflacji i deficytu 
finansowego, ograniczeń zewnętrznych oraz reakcję jednostek ekonomicznych na 
agresywne nierynkowepohtyki(Dombusch,Edwards,1991,s. 9). Autorzy ci wskazują 
na trzy fazy populistycznej polityki ekonomicznej. 
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W pierwszej politycy są w pełni utwierdzeni w słuszności swego podejścia, 
swych diagnoz i recept. Rośnie produkcja, powiększają się płace realne, na 
wysokim poziomie utrzymuje się zatrudnienie. Inflacja poddawana jest skutecznej 
kontroli, nie występują także niedobory, przede wszystkim w następstwie 
finansowania importu istniejącymi rezerwami walutowymi lub też przez odra
czanie spłat zadłużenia zagranicznego. 

W drugiej fazie gospodarka wpada w rozliczne wąskie gardła, tak w rezultacie 
silnej ekspansji popytu na krajowe dobra, jak i wskutek narastającego niedostatku 
waluty wymienialnej. O ile podczas pierwszej fazy spadek zapasów był pożądanym 
zjawiskiem, o tyle teraz stanowi to już problem. Dostosowania cenowe, dewaluacja 
kursu walutowego i wprowadzenie jego ponownej administracyjnej kontroli stają 
się konieczne. Nasila się inflacja i pogłębia deficyt budżetowy. 

W trzeciej fazie dotkliwe niedobory i drastyczne przyspieszenie inflacji oraz 
niedobór walut wymienialnych prowadzą do ucieczki kapitału i demonetyzacji 
gospodarki. Sytuacja budżetu pogarsza się jeszcze bardziej w wyniku spadku 
realnych wpływów podatkowych i rosnących subwencji. Znacznie obniżają się 
płace realne wskutek rządowych wysiłków stabilizacyjnych, ale nie dają one już 
owoców. 

Wreszcie w fazie czwartej konieczne jest sięgnięcie do ortodoksyjnej 
stabilizacji, najczęściej przez wykorzystanie programów Międzynarodowego 
Funduszu Walutowego. Teraz jednakże płace realne muszą spaść w jeszcze 
większym stopniu, znacznie poniżej poziomu realizowanego w chwili zapo
czątkowania całej sekwencji. Sytuacja obecnie jest także i dlatego trudniejsza, że 
nastąpiła ucieczka kapitału - jest on bowiem mobilny w skali międzynarodowej 
- natomiast siła robocza pozostaje w kraju. Oczywiście, nową ortodoksję realizuje 
już nowy rząd (Dornbusch, Edwards, 1991). 

Historia ekonomicznego populizmu w Ameryce Łacińskiej nie jest krótka, 
ale wydaje się ona dobiegać końca, skompromitowała się bowiem dostatecznie. Jej 
charakterystykę dla sześciu państw podczas minionych dwu dekad przedstawia 
tabela 13. 

Ujęcie to wyodrębnia cele polityczne określone jako populistyczne oraz 
charakteryzuje realizowane polityki ekonomiczne, w szczególności fiskalną, 
dochodową i walutową, poddając je wartościowaniu na trójpunktowej skali. 
Najciekawsze wydaje się to, że wyciąganie wniosków następowało z reguły na 
podstawie własnych błędów, cudze bowiem zostały zlekceważone. 

Czyżby miało tak być raz jeszcze? Czy i tym razem należy dopatrywać się 
w przeszłości latynoamerykańskiej symptomów przyszłości w gospodarce 
postsocjalistycznej? Z pewnością nie ma takiej nieuchronności, ale także 
z pewnością istnieje takie zagrożenie. Studiując programy niektórych -
wpływowych nieraz i uzurpujących sobie prawo do rządzenia - partii w Europie 
Środkowej i Wschodniej oraz w krajach poradzieckich dostrzec można wręcz 
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gotowy scenariusz kroczenia ścieżką zarysowaną fazą pierwszą i drugą populizmu 
ekonomicznego. Oczywiście, w programach tych nie ma mowy - bo nie ma takiej 
wizji ani odpowiedzialności politycznej - o fazie trzeciej i czwartej. A musiałyby 
one nadejść, taka bowiem jest nieubłagana logika polityki bazującej na populizmie 
gospodarczym. 

Ale także i tutaj są warunki wystarczające i konieczne do urzeczywistnienia 
się zagrożenia populistycznego. Otóż można przyjąć, że warunkom koniecznym 
realia wczesnej gospodarki postsocjalistycznej już zadośćuczyniły. Dostatecznie 
duże są trudności wynikające z drastycznego obniżenia się płac realnych i innych 
dochodów czy też skokowo narastającego berobocia (tabela 4). Niestety, nie 
słabnie też niechęć wielu środowisk wobec napływu obcego kapitału. Brak tylko 
tendencji przeciwdziałających rodzimej oligarchii, ta bowiem w Europie 
postsocjalistycznej - w odróżnieniu od Ameryki Południowej - nie istnieje. Ale 
to za mało, aby populizm gospodarczy zdominował praktykę, musiałyby bowiem 
być spełnione także warunki ku temu konieczne. Z tej pespektywy wyróżnia się 
ruchy, polityki i rządy populistyczne (Kaufman, Stallings, 1991), ale do takiego 
rozwoju sytuacji jest jeszcze daleko. Nie lekceważąc przeto zagrożeń populizmem 
ekonomicznym - i tow przypadku społeczeństw postsocjalistycznych raczej natury 
prawicowej — sądzę, że większość przesłanek przemawia za tym, iż górę weźmie 
zdrowo rozsądkowy pragmatyzm w polityce wzrostu gospodarczego. Gwarancji 
takich wszakże nie ma. 

Problem wzrostu gospodarczego zasadniczo jest zagadnieniem ekonomicz
nym, ale jest on także bardzo silnie uwikłany politycznie (Alesina, 1991; Roland, 
1992; Kołodko, 1992a). Tym bardziej trzeba zaznaczyć, że nie będzie możliwe 
osiągnięcie trwałego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego w krajach post
socjalistycznych, jeśli nie zostanie to wsparte w sferze instytucji i stosunków 
politycznych. Także i na tym obszarze decydować będą się tak zagrożenia, jak 
i perspektywy tego wzrostu. Polaryzacja polityczna - tak charakterystyczna dla 
transformowanych gospodarek — zwiększa niepewność co do przyszłej polityki, 
a nawet systemu i to w tak kluczowych sprawach, jak stosunki własności. Musi to 
obracać się przeciwko wzrostowi, obraca się to bowiem przeciw inwestycjom 
i oszczędnościom. Ponadto - co już podkreślałem - w niepewnych politycznie 
czasach politycy jeszcze bardziej skracają horyzont czasowy, w którym postrzegają 
skutki swoich decyzji. Zwraca się to przeciwko wzrostowi gospodarczemu, gdyż 
jest to czynnik zniechęcający do inwestycji o dłuższym okresie zwrotu. Wreszcie 
nadmierne polityczne rozwarstwienie czy wręcz skłócenie powoduje opóźnienia 
w podejmowaniu niezbędnych decyzji dostosowawczych. W Polsce, przykładowo, 
w ten sposób przez pierwszą połowę 1992 r. nie można było uchwalić budżetu. 
W krajach powstałych po rozpadzie Związku Radzieckiego - a trudno wyobrazić 
sobie bardziej spektakularny przypadek — brak koordynacji działań politycznych 
i przeciągający się kryzys konstytucyjny oddala coraz bardziej perspektywy 
makroekonomicznej stabilizacji i wzrostu. 
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Ostatecznie można sformułować sześć wniosków, jakie nasuwają się na tle 
całokształtu dyskusji o uwarunkowaniach oraz implikacjach stabilizacji, recesji 
i wzrostu w gospodarce postsocjalistycznej. 

Po pierwsze, nie należy skracać perspektywy, procesy bowiem, o których 
mowa, są ze swej natury długotrwałe, a popełniane przy okazji transformacji 
systemowej błędy w polityce gospodarczej jeszcze bardziej je wydłużają. 

Po drugie, nie spodziewać się — a tym bardziej nie obiecywać innym — zbyt 
wiele. Jeśli będą pojawiać się z czasem - a będą - pozytywne i pożądane efekty 
to lepiej, aby przerastały one oczekiwania niż sprawiały im dotkliwy zawód. 

Po trzecie, liczyć należy przede wszystkim na siebie. Ekonomiczną racją stanu 
jest podniesienie na stałe skłonności do oszczędzania społeczeństw zaan
gażowanych w rynkową przebudowę gospodarki i zwiększenie wysiłku 
inwestycyjnego, który może być tylko wsparty - i to na ograniczoną skalę — 
z zewnętrznych źródeł finansowania rozwoju. 

Po czwarte, trzeba uczyć się jak najwięcej od innych, ponieważ większość 
błędów, jakie były do popełnienia, została już gdzieś kiedyś popełniona. 
Minimalizować zatem należy zakres uczenia się na własnych niepowodzeniach, 
a wyciągać właściwe z cudzych. Niestety, materiału do takiego wnioskowania nie 
brakuje. Co gorsza, w związku z postsocjalistyczna transformacją przybędzie go 
jeszcze więcej, ale oby jak najmniej. 

Po piąte, mimo że mówimy o gospodarce postsocjalistycznej jako pewnym 
podsystemie gospodarki światowej, to nie należy spodziewać się jednorodnego 
rozwoju sytuacji - także w odniesieniu do makroekonomicznej stabilizacji 
i trwałego wzrostu gospodarczego - w jego obrębie. Jedne kraje będą radziły 
sobie lepiej, inne gorzej, a sytuacja w całej grupie w dającej się przewidzieć 
perspektywie może się jeszcze bardziej zróżnicować. 

Po szóste w końcu, trzeba postrzegać przyszłość optymistycznie w długim 
okresie. Więcej przesłanek przemawia na rzecz powodzenia całokształtu procesu 
transformacji, który stwarza szanse na zrównoważony i trwały rozwój społeczny 
i ekonomiczny. Wykorzystanie tej szansy zależy przede wszystkim od światłej, 
pełnej wyobraźni, aktywnej i odpowiedzialnej polityki i strategii gospodarczej 
państwa. 
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PRZEKSZTAŁCENIA 
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Witold Jakóbik 

RESTRUKTURYZACJA SEKTORA 
PUBLICZNEGO W PRZEMYŚLE 
A WZROST GOSPODARCZY. 
ASPEKT INSTYTUCJONALNY 

Jedną z podstawowych bolączek gospodarki postkomunistycznej(w tym również 
polskiej)jest restrukturyzacja sektora publicznego w przemyśle;obiecujące jest,by 
państwo prowadziło w tej dziedzinie świadomą politykę uwzględniającą określone 
relacje między przemianami: stabilizacyjnymi, systemowymi oraz przemysłowymi. 

Polityce restrukturyzacji rzeczowej powinna towarzyszyć stała troska o poprawę 
efektywności wykorzystamia zasobów i przyrost konkurencyjności polskiego przemysłu, 
czego następstwem okaże się początkowo wzrost, następnie zaś szeroko rozumiany 
rozwój społeczno -gospodarczy w rozsądnej perspektywie czasowej. 

W omawianej dziedzinie można wyróżnić trzy odmienne opcje: minione dwa lata 
przyniosły fiasko opcji quasi—neoliberalnej w obszarze twórczej destrukcji, czego 
powodem była zarówno jej wewnętrzna niespójność jak i niedostateczne przystosowanie 
do warunków ekonomicznych panujących w momencie startu transformacji. 

Z kolei opcja silnego interwencjonizmu, akcentując w prawdzie świadomą politykę 
restrukturyzacji, nie obiecuje jednak sukcesu przede wszystkim ze względu na 
jednoznacznie pozytywne traktowanie roli państwa jako demiurga zmian strukturalnych 
w długim okresie, w warunkach aktywnego pobudzania popytu globalnego. 

Wadliwość obu wymienionych opcji,polegającana fetyszyzowaniu leżących u ich 
podstaw założeń, jest przesłanką projektowania opcji pragmatycznego 
interwencjonizmu, w której ani państwo, ani powstający rynek nie otrzymują aprio
rycznie wyraźnych preferencji, zaś poszczególne rodzaje działań państwa są akcentowane 
w zależności od zrodzonych potrzeb i okoliczności. 



Ponad dwuletni okres transformaq'iekonomicznejskłania wielu ekonomistów 
do formułowania pogłębionych oceni refleksji. Wprawdzie są one bardzo zróżnicowane, 
przeważa wszakże pogląd, że podstawową bolączką polskiej gospodarki jest obecnie 
restrukturyzacja sektora publicznego w przemyśle (aczkolwieki w tym przypadku 
opinie na temat stanu i kierunków restrukturyzacji są podzielone). 

Temu też problemowi poświęcony jest niniejsze opracowanie. Celem zawartej 
w nim analizy jest zbadanie wpływu określonych rozwiązań instytucjonalnych na 
rzeczywisty i/lub hipotetyczny przebieg rzeczowej restrukturyzacji przemysłu,z punktu 
widzenia zainicjowania wzrostu gospodarczego. Tak więc istotnym elementem tezy 
wyjściowej jest potrzeba uruchomienia (choćnieodrazui nie za wszelką cenę) procesu 
wzrostu, mającego wyraźnie tylko w prostym przyroście wolumenu dóbr i usług, lecz 
również w tych cechach, które znamionują możliwie wszechstronny rozwój 
społeczno -gospodarczy(wrozumieniu Klubu Rzymskiego). W ostatecznym rachunku 
bowiem chodzi o to, by odbywający się proces transformacji systemowej sprzyjał 
rozwojowi,mającemuswójukładodniesieniawkrajachgospodarczozaawansowanych. 

Punktem wyjścia w analizie jest pojęcie polityki restrukturyzacji przemysłu, które 
— zdaniem autora - bynajmniej nie powinno być kojarzone wyłącznie z potityką 
przemysłową. Dalejrozpatrywane są możliwe związki między polityką restrukturyzacji 
przemysłu a zjawiskiem wzrostu ekonomicznego, po czym następuje porównawcza 
analiza trzech opcji w dziedzinie tej polityki. W rezultacie formułowane są określone 
zalecenia i postulaty, które mając szerszą perspektywę poznawczą odnoszą się wszakże 
głównie do gospodarki polskiej w latach dziewięćdziesiątych. 

1. Polityka restrukturyzacji przemysłu a wzrost 

Pojęcie restrukturyzacji przemysłu jest wieloznaczne i może być odczytywane 
w różny sposób (Wilczyński, 1992). Pomijając tu niewiele wnoszące, aczkolwiek 
szeroko uprawiane dyskusje, przyjmuję, iż pojęcie to odnosi się do sfery rzeczowej. 
Ogólnie biorąc, chodzi o zmianę, odnowienie dotychczasowej struktury produkcji, 
która okazała się technicznie przestarzała lub/i nie odpowiadająca aktualnej 
strukturze popytu. To odnowienie z kolei może się dokonać albo w ramach 
istniejącego aparatu wytwarzania, czyli w krótkim okresie, albo na skutek zmiany 
wyposażenia technicznego, co z reguły wymaga dłuższego czasu. O ile w pierwszym 
przypadku rzecz idzie o przekształcenia oferty asortymentowej, które to zjawisko 
może być analizowane na poziomie pojedynczej firmy, o tyle w drugim przypadku 
mam na myśli alokację inwestycji, co wymaga już rozpatrzenia w układzie 
międzygałęziowym. 

Bodaj większe kłopoty interpretacyjne pojawiają się w związku z pojęciem 
wzrostu gospodarczego (Hawrylyshyn, 1990b; Herer, Sadowski, 1989; Zasoby, 
1986). W referacie jest ono pozbawione wartościującego znaczenia, tak więc 

78 



wzrost może być nie tylko dodatni, ale też i zerowy bądź ujemny. Natomiast 
szczególnym przypadkiem wzrostu jest rozwój społeczno-gospodarczy, który — 
jak już wspomniałem — nie oznacza po prostu zdynamizowania produkcji, a przez 
to GNP, lecz jest synonimem pogłębiania się szerszych zjawisk społecz
no-ekonomicznych, jak np. możliwości edukacyjnych, upowszechniania dóbr 
kultury (w tym więc ujęciu, obok wskaźników typu GNP, zastosowanie znajduje 
m.in. wskaźnik GNW - gross national welfare). 

Nie ulega wątpliwości, że przed rzeczową restrukturyzacją przemysłu stoją 
dwa, istotnie ze sobą powiązane, zadania. Po pierwsze, chodzi o poprawę klasycznie 
pojmowanej efektywności wykorzystania zasobów w skali mikro orazmakroekono-
micznej (np. mierzonej za pomocą wydajności pracy). Po drugie, poprawa w wymie
nionej dziedzinie może sprzyjać wzrostowi konkurencyjności polskiego przemysłu 
na rynku europejskim (co jest ważne m.in. ze względu na stowarzyszenie z EWG); 
wzrost ten z kolei może być obrazowany przy użyciu wskaźnika udziału kraju 
w międzynarodowej wymianie handlowej. 

Należy przy tym zauważyć, że wymieniona prawidłowość nie zawsze musi 
występować, mianowicie z pewnością nie pojawi się ona w przypadku, gdy zmiany 
efektywności gospodarowania w kraju nie będą nadążać za przemianami w tym 
zakresie, zachodzącymi w Europie. Innymi słowy, niedostatecznie silna poprawa 
efektywności wykorzystania zasobów bez wątpienia oddali moment, w którym 
zaznaczy się wzrost konkurencyjności gospodarki polskiej. Okazuje się zatem, że 
jakakolwiek poprawa w pierwszej dziedzinie jest wprawdzie warunkiem 
koniecznym, lecz nie wystarczającym do zarysowania się symptomów poprawy 
w drugiej. 

Chociaż restrukturyzacja sektora publicznego w przemyśle pozostaje w sferze 
rzeczowej, to jednak bez względu na rezultaty dokonuje się ona pod wpływem sfery 
instytucjonalnej, czyli oddziaływania szeroko rozumianych instytucji ekonomicz
nych. Ściśle biorąc, wyjąwszy podręcznikowy raczej przypadek restrukturyzacji 
stricte rynkowej, w grę wchodzi różny zakres oddziaływania państwa, nazwanego 
w referacie polityką restrukturyzacji przemysłu. Pojęcie to, odniesione do 
postkomumnistycznej transformacji systemowej, wymaga przybliżenia. 

Wliteraturze przedmiotu omawiającej zjawisko restrukturyzacji w gospodarce 
rynkowej, polityka restrukturyzacji jest często synonimem wobec polityki 
przemysłowej, która z kolei bywa rozumiana trojako (Ikanowicz, 1991; Lieberman, 
1990; Industrial, 1990; Industrial, 1990). Po pierwsze, w ujęciu najbardziej ogólnym 
oznacza ona jakiekolwiek oddziaływania państwa, których celem jest ułatwienie 
i usprawnienie funkcjonowania samoczynnych procesów dostosowawczych 
w przemyśle. W tym ujęciu przyjmuje się, że jeżeli otoczenie makroekonomiczne 
jest właściwe, to nie ma potrzeby prowadzenia selektywnej polityki przemysłowej. 
Po drugie, ponieważ w praktyce oddziaływania makroekonomiczne mogą okazać 
się niewystarczające do zapewnienia sprawności samoczynnym procesom 
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dostosowawczym, zasadne jest podejmowanie przez państwo pozarynkowych 
działań korekcyjnych w odniesieniu do określonego przemysłu. Po trzecie wreszcie, 
te same powody przemawiają zaprowadzeniem selektywnej polityki przemysłowej, 
tym razem adresowanej także do grup przemysłowych bądź nawet do konkretnych 
firm. 

W gospodarce postkomunistycznej, przejściowej sytuacja jest znacznie bardziej 
skomplikowana. Niewątpliwe jest spostrzeżenie, że zagregowanym celem 
przekształcania przemysłu jest zwiększenie dotychczasowej jego efektywności 
i konkurencyjności, w czym niebagatelną rolę odgrywa czynnik czasu (wyścig 
z ekonomicznym otoczeniem kraju). Cel ten wypada realizować w żmudnym 
procesie powstawania nowej infrastruktury instytucjonalnej, w obszarze której 
wiele do zrobienia ma państwo (aczkolwiek bez odrębnej dyskusji trudno jest tu 
wyznaczyć ramy aktywności administracji publicznej). 

Okoliczności towarzyszące transformacji systemowej nakazują wyodrębnić 
co najmniej trzy typy polityki gospodarczej, której podmiotem powinno być 
państwo. Jest to więc makroekonomiczna polityka stabilizacyjna, nastawiona na 
ustabilizowanie całego układu fiskalno-monetarnego, ze szczególnym wszakże 
uwzględnieniem walki z wysoką inflacją (Dornbusch, Fischer, 1988; Kołodko, 
Gotz-Kozierkiewicz, Skrzeszewska-Paczek, 1991). Dalej trzeba wymienić 
dyskusyjną, aczkolwiek niezbędną (jak się okaże w analizie) politykę przemysłową 
o charakterze selektywnym, mikroekonomicznym, której cechą jest aktywne 
wspieranie przez państwo samoczynnych dostosowań strukturalnych (Porwit, 
1991a; Sadowski, 1992b). Wreszcie oczywiste jest istnienie polityki systemowej, 
budującej rynkowy system instytucjonalny, i dotyczącej w pierwszym rzędzie 
komercjalizacji oraz prywatyzacji, które w istocie rozstrzygają o rynkowym obliczu 
gospodarki. 

Mimo że każda z wymienionych polityk ma swój wyodrębniony cel, to jednak 
nietrudno zauważyć, iż wszystkie one w jakiejś mierze wpływają na rzeczową 
restrukturyzację przemysłu (najbardziej widoczne jest to w przypadku polityki 
przemysłowej). I tak np. polityka stabilizacyjna, utwardzając budżetowe 
ograniczenia przedsiębiorstw państwowych, w zamierzeniu skłania je do poprawy 
efektywności gospodarowania. Podobnie zadaniem polityki prywatyzacyjnej jest 
zapewnienie tej poprawy dzięki usprawnieniu zarządzania firmą i wprowadzeniu 
odpowiedzialności kapitałowej. 

Ale też istnieją wzajemne sprzężenia między wymienionymi politykami, 
których konkretny kształt wpływa w różny sposób na restrukturyzację przemysłu. 
Wymieńmy zaledwie dwa przykłady. Po pierwsze, silna restryktywność 
makroekonomicznej polityki stabilizacyjnej, zwłaszcza w dziedzinie monetarnej, 
może utrudnić lub wręcz uniemożliwić prowadzenie selektywnej polityki 
przemysłowej nastawionej na obfitsze zasilanie określonych grup przemysłowych. 
Po drugie, traktowanie systemowej polityki prywatyzacyjnej jako swoistego 
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substytutu mikroekonomicznej polityki przemysłowej może okazać się chybione, 
gdy z prywatyzacją wiązane są nadmierne nadzieje na szybkie i radykalne przemiany 
w obszarze efektywności prywatyzowanych firm. 

Tego typu zależności między politykami: stabilizacyjną, przemysłową 
i systemową, można by wymienić znacznie więcej. Rzecz w tym, aby rozważając 
dylematy restrukturyzacji postkomunistycznego przemysłu pamiętać o tych 
zależnościach. Jeśli zatem państwo w sposób świadomy je kształtuje, to znaczy, że 
prowadzi politykę restrukturyzacji sektora publicznego w przemyśle. 

Powstaje pytanie, dlaczego uzasadnione jest, by polityka ta inicjowała 
szczególną formę wzrostu, jaką jest rozwój społeczno-gospodarczy. Odpowiedź 
można łatwo umotywować. Po pierwsze, pogłębienie się zjawiska recesji (aczkolwiek 
pojęcie "recesja" ma niewiele wspólnego ze swym stricte rynkowym pierwowzorem) 
już na krótką metę jest groźne, gdyż przez malejące wpływy podatkowe z sektora 
publicznego pociąga za sobą katastrofę finansów publicznych. Po drugie, obserwacja 
rozwiniętej gospodarki rynkowej wskazuje, że dwucyfrowy poziom bezrobocia ma 
tendencje do samoutrwalania się, przez co staje się właściwością strukturalną 
(Routh, 1986; Layard, 1986). Po trzecie, ostro i przewlekle rysujące się zjawiska 
recesyjne m.in. działają destrukcyjnie na aparat wytwórczy, co po części jest 
nieodwracalną stratąw skali gospodarki. Po czwarte wreszcie, wszystko to wywołuje 
nie tylko techniczno - ekonomiczną, lecz również społeczną degradację i stopniowo 
przybliża kraj do cywilizacyjnie zacofanych regionów świata; nie bez znaczenia są 
tu przecież patologie społeczne w rodzaju narkomanii, rozpadu rodziny i rosnącej 
liczby samobójstw. 

Przedstawione fakty i prawidłowości przemawiają za tym, by polityka 
restrukturyzacji wprowadziła gospodarkę postkomunistyczną na ścieżkę wzrostu. 
W inicjalnej fazie tego procesu chodzi o wyhamowanie spadku produkcji, a 
zarazem przyrostu bezrobocia, w warunkach stopniowej zmiany struktury 
przemysłu. To stworzyłoby impuls do narodzin kolejnej fazy — rozwoju 
społeczno-gospodarczego, dokonującego się przez pomyślne dostosowania 
strukturalne w dostatecznie długim okresie. 

2. Opcja quasi-neoliberalna 

Na początek kilka zastrzeżeń metodologicznych. Otóż, o ile pierwsza opcja 
polityki odpowiada istniejącej w okresie ponad dwóch lat rzeczywistości, o tyle 
kolejne opcje mają charakter hipotetyczny, wobec czego dokonanie analizy 
porównawczej może budzić pewne wątpliwości. Mimo to takie podejście badawcze 
wydaje się obiecujące, gdyż eksponując wady opcji quasi-neoliberalnej wskazuje 
zarazem na rozwiązania dopuszczalne i alternatywne, które zdaniem autora 
warunkują pomyślną kontynuację transformacji ekonomicznej. 



Trudno bez zastrzeżeń zgodzić się z dość rozpowszechnionym poglądem, iż 
prowadzona w minionych dwóch latach polityka gospodarcza znajdowała oparcie 
w doktrynie neoliberalnej, szczodrze czerpiącej z monetaryzmu. Była ona 
wprawdzie silnie zbliżona do kanonów liberalizmu (Levinson, 1992), lecz nie 
przestrzegała ich w pełni. Przede wszystkim administracja publiczna w wielu 
sferach odgrywała rolę znacznie bardziej aktywną, niżby to wynikało z zaleceń 
liberalizmu, co więcej, stosując podejście monetarystyczne zaniedbała jednak 
pewne istotne jego wymagania. Mianowicie, państwo wprowadziło co prawda 
kontrolę podaży pieniądza, ale ograniczoną tylko do agregatu M3 netto (banknoty, 
depozyty złotowe oraz depozyty w walutach obcych, pomniejszone o rezerwy 
międzynarodowe), dość szybko poniechało walki o równowagę budżetową, zaś 
przeciętnie wysokie stopy podatkowe bynajmniej nie zachęcały do kreatywnej 
przedsiębiorczości (zwłaszcza w sektorze publicznym). Wszystko to przemawia za 
tym, by realizowaną przez państwo politykę gospodarczą określić jako opcję 
quasi-neoliberalną. 

U podstaw programu gospodarczego '89. legły dwa fundamentalne zamierze
nia: fiskalno-monetarne stabilizowanie ekonomiki oraz postępujący w ślad za nim 
(w takiej, a nie innej sekwencji czasowej) rozwój systemu instytucjonalnego 
i rynku. Dostrzegano przy tym wyraźną więź, jaka istnieje między polityką 
stabilizacyjną a polityką systemową: skuteczna stabilizacja niemal warunkuje 
pomyślne przekształcenie instytucji ekonomicznych. Z kolei system instytucjonalny 
dostarcza wielu instrumentów owej polityki (np. cła, podatki, stopa procentowa). 

Przed polityką stabilizacyjną postawiono trzy krótkoterminowe cele (Gomułka, 
1991). Po pierwsze, ograniczenie inflacji z 20-50% miesięcznie w okresie sierpień 
— grudzień 1989 r. do ok. 5% w marcu 1990 r. i ok. 1 - 2 % miesięcznie w drugiej 
połowie 1990 r., głównie za pomocą niemal zamrożenia płac nominalnych, a także 
stałego kursu walutowego i restryktywnej polityki monetarnej. Po drugie, 
wzmocnienie ograniczeń budżetowych przedsiębiorstw i gospodarstw domowych 
oraz zlikwidowanie niedoborów rzeczowych, przede wszystkim dzięki zrów
noważonemu budżetowi państwa i liberalizacji cen. Po trzecie, znaczne ograniczenie 
udziału dolarów w ogólnej podaży pieniądza na skutek korzystniejszego 
oprocentowania wkładów złotowych niż dolarowych. 

Mimo że polityka stabilizacyjna jest właściwie przedsięwzięciem o charakterze 
bieżącym, to jednak nałożono na nią również cel długookre sowy. Miała zainicjować 
to, co Schumpeter określił jako twórczą destrukcję w gospodarce rynkowej: 
bankructwo części firm i samoczynne przemieszczenie się uwolnionych zasobów 
do przedsiębiorstw o wyższej efektywności. Innymi słowy, skonfrontowanie 
istniejącego wówczas poziomu gospodarności przedsiębiorstw państwowych 
z podniesionymi przez państwo (nie zaś przez rynek, który dopiero się rodził) 
wymaganiami efektywnościowymi miało zaowocować korzystnymi zmianami 
struktury gospodarki (nawiasem mówiąc, w tym znaczeniu właśnie recesja była 
w znacznej mierze indukowana). 
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Drugie fundamentalne zamierzenie rządu dotyczyło polityki w dziedzinie 
tworzenia nowego systemu instytucjonalnego, którego istotną cechą jest 
deregulacja, czyli porzucenie kompleksowego, administracyjnego dyrygowamnia, 
na rzecz regulacji strumieni i zasobów finansowych oraz rozwoju swobodnej 
przedsiębiorczości. Równocześnie jednak państwo przyjęło na siebie obowiązek 
inicjowania, projektowania i wdrażania rozwiązań instytucjonalnych. 

W tym nurcie działań mieści się kreacja wolnej konkurencji rynkowej, i to 
zarówno o charakterze wewnętrznym, jak i zewnętrznym, co zyskało miano 
liberalizacji. Poczesne miejsce w programie gospodarczym (jak się okaże, 
w praktyce było nieco inaczej) zajęła też prywatyzacja, czyli denacjonalizacja 
przedsiębiorstw państwowych oraz budowanie od podstaw (i od nowa) indywi
dualnej przedsiębiorczości. Prywatyzacji nadano szczególne znaczenie m.in. dlatego, 
że warunkuje ona rozwój rynku pieniężno—kapitałowego, będącego jądrem 
mechanizmu restrukturyzacji gospodarki. W tym punkcie chyba najwyraźniej 
zaznacza się współzależność między polityką systemową a długookresowym celem 
polityki stabilizacyjnej. 

Pobieżna już refleksja nad realizacją zarysowanej opcji polityki gospodarczej 
nakazuje wątpić w sukces. Najmniej zastrzeżeń budzi wykonanie krótkookresowych 
celów stabilizacji. Nie ma bowiem wątpliwości co do uzdrowienia krajowej waluty 
(o czym świadczy m.in. istotny przyrost dobrowolnych oszczędności złotowych), a 
także wyeliminowanie niedoborów rzeczowych. Natomiast nie udało się sprowadzić 
poziomu inflacji cenowej do zamierzonych wielkości — w skali miesiąca (z 
nielicznymi wyjątkami) i roku. W toczonych dyskusjach wymienia się liczne tego 
przyczyny; sądzę, że istotną jest fiasko stabilizacji w dziedzinie realizacji celu 
długookresowego. Zjawisko to jest powodem również innych, bodaj bardziej 
znaczących (także z punktu widzenia tej analizy) wad gospodarki. 

Działania stabilizacyjne wywołały wprawdzie zamierzoną recesję, lecz okazała 
się ona w niemałym stopniu jałowa. Przede wszystkim należy stwierdzić, że 
wysokie ogólnogospodarcze koszty w formie utraty produkcji (będącej częścią 
owych szacowanych 40%) oraz pojawienie się 12% bezrobocia nie przyniosły 
spodziewanych reultatów w postaci proefektywnościowych przemieszczeń zasobów 
w układzie międzygałęziowym. W porównaniu z 1989 r. udział przemysłu 
przetwórczego w produkcji sprzedanej przemysłu zmniejszył się o 1,1%, w tym 
przemysłu lekkiego o 4,1 % (ostatnia wielkość nie mieści się już w granicach błędu 
statystycznego). Natomiast w okresie lipiec 1989 - lipiec 1991 największy 
i najbardziej równomierny spadek produkcji odnotowano właśnie w przemyśle 
lekkim: odpowiednio 24,1% oraz 26,5%. Z kolei w I kwartale 1992 r. produkcja 
w tymże przemyśle była o 18,1% niższa niż w I kwartale 1991 r., zajmując drugie 
miejsce na rankingowej liście obrazującej spadek produkcji (Mały, 1991; Misiak, 
1991; Aktualności, 1992). Wszystko to świadczy raczej o petryfikowaniu się niż o 
zmianie struktury rzeczowej. 

83 



Podstawowym zauważalnym efektem w środowisku przedsiębiorstw państwo
wych jest stałe pogłębianie się spadku rentowności: po 2 miesiącach tego roku 
rentowność wyniosła 2,9% wobec 4,8% w całym 1991 r. i 9,1% w pierwszych 
2 miesiącach ub.r. Jednocześnie w okresie luty 1991 -luty 1992 można obserwować 
szybszy ubytek przedsiębiorstw w przedziale rentowności od 30 do 50% niż 
w przedziale poniżej 30% (Misiak, 1992b; Upława, 1992). Tak ogólnie niska 
rentowność z jednej strony oraz nasilanie się tempa jej spadku z drugiej każe 
wątpić w perspektywę pozytywnych dostosowań w formie innowacji technicznych 
i technologicznych, co oznacza brak proefektywnościowej restrukturyzacji również 
na poziomie firmy publicznej. 

Fiasko stabilizacji w obszarze twórczej destrukcji wyraźnie wpływa na niezreali
zowanie celu krótkookresowego, jakim było dążenie do sprowadzenia miesięcznej 
inflacji do stałego poziomu 1 —2%. Otóż w sytuacji, gdy majątek przedsiębiorstw 
publicznych jest zdekapitalizowany w ok. 70%, restrykcje fiskalno-monetarne 
dławią popyt inwestycyjny, zaś produkcja spada — koszty wytwarzania muszą 
wzrastać, stając się przyczyną umacniania się inflacji kosztowej. Nie ma mowy o 
znaczącym obniżeniu inflacji dopóty, dopóki nie zostanie uwolniony popyt na 
inwestycje odtworzeniowe i modernizacyjne. 

W sumie należy stwierdzić, że realizowana opcja przemian zaowocowała 
w formie groźnych objawów antyefektywnościowego dryfowania przemysłu 
w sektorze publicznym. Występują one zarówno wewnątrz przytłaczających 
liczebnie firm państwowych, jak i w układzie międzygałęziowym. Rozwijający się 
znacznie wolniej niż w 1990 r. sektor prywatny, w sposób oczywisty nie może 
zrekompensować tych niekorzystnych zjawisk. 

Bagatelizowanie przez twórców opcji quasi—neoliberalnej mikroekono
micznych zdarzeń w sferze realnej zemściło się już po upływie dwóch lat: 
zapomniano o tym, że zdarzenia te odciskają swe piętno na sferze finansów (m.in. 
problem inflacji kosztowej, malejących wpływów budżetowych z tytułu podatków). 
Obustronna zależność między tymi sferami jest silna w gospodarce o wypaczonej 
strukturze rzeczowej, która jest obca dojrzałej ekonomice rynkowej. 

Przyczyn tej sytuacji należy upatrywać w fałszywych założeniach, jakie legły 
u podstaw wspomnianej opcji. Przede wszystkim, trudno oczekiwać objawów 
restrukturyzacji firmy państwowej po upływie półrocza (jak programowano), 
zwłaszcza gdy istnieje pat decyzyjny, będący rezultatem kolizyjnego współistnienia 
menedżera, samorządu i związków zawodowych.Trzeba też pamiętać o inercyjności 
postawi zachowań łudzi, występujących w roli decydentów. Z tego punktu widzenia 
zupełnie niezrozumiałe jest odroczenie w czasie przemian instytucjonalnych, 
w tym komercjalizacji jako potencjalnego antidotum na tradycyjne, nierynkowe 
kryteria podejmowania decyzji. 

Równie wątpliwe założenia przyjęto w odniesieniu do restrukturyzacji 
w układzie międzygałęziowym, mającej się odbywać przez mechanizm twórczej 



destrukcji. Mianowicie, polityka deregulacji i liberalizacji wielu rynków 
cząstkowych, jako instytucjonalne rozwiązanie umożliwiające finansową 
stabilizację, nie jest w stanie uruchomić owej restrukturyzacji. Innymi słowy, 
narodziny wolnego rynku towarów z nadwyżką podaży i przejawami konkurencji 
oligopolistycznej są daleko niewystarczające do zaistnienia twórczej destrukcji. 
Ta bowiem może ujawnić swe potencjalne walory jedynie pod warunkiem 
harmonijnego rozwoju wszystkich rynków: towarów, pracy, pieniądza i kapitału. 
Doświadczenie uczy, że im bardziej są one dojrzałe, tym silniej zaznacza się 
zjawisko twórczej destrukcji. 

Szczególnego podkreślenia wymaga rozwój rynków finansowych, na których 
odbywają się stosunkowo dynamiczne, samoczynne przesunięcia kapitału do 
miejsc najbardziej efektywnego zastosowania. W trakcie tego procesu jedne firmy 
pozyskują dodatkowe środki na rozwój, inne zaś szybciej lub wolniej schodzą 
z gospodarczej sceny. Użyteczną w tym względzie instytucją jest giełda kapitałowa, 
której istnienie znajduje podstawę we wzroście liczby dużych, sprywatyzowanych 
firm o charakterze korporacyjnym. 

Wynika stąd jasno, że zamierzenie dotyczące oczyszczającego, a zarazem 
twórczego charakteru recesji było uzależnione nie tylko od sprawnego orga
nizowania instytucji rynkowych, lecz również od rozmiarów kapitału — warun
kujących prywatyzację kapitałową, a przez to rozwój giełdy. Jednak ani insty
tucjonalizacja gospodarki nie mogła poddać się terapii szokowej, ani istniejący 
kapitał prywatny (skorygowany o potencjalny dopływ z zagranicy) nie stwarzał 
żadnych podstaw do optymizmu. 

Łatwo można zauważyć, że w świetle przyjętej w analizie definicji państwo 
nie prowadziło świadomej polityki restrukturyzacji sektora publicznego, gdyż 
w opcji quasi-neoliberalnej nie ma miejsca na integralny jej element, jakim jest 
mikroekonomiczna polityka przemysłowa (gwoli ścisłości, zarys tej ostatniej 
pojawił się z upływem badanego okresu). Zamiast polityki mikroekonomicznej 
zastosowano opisaną na wstępie kombinację polityk: stabilizacyjnej i systemowej 
(przede wszystkim komercjalizacji i prywatyzacji), w wyniku której miały narodzić 
się oddolne, samoczynne dostosowania struktur alne. Jednak zarówno wewnętrzna 
niespójność omawianej opcji, jak i jej niedostateczne przystosowanie do warun
ków ekonomicznych panujących w momencie startu transformacji, stały się 
przyczyną niepowodzenia. 

Warto może przypomnieć, że opcja quasi-neoliberalna była jak najbardziej 
nastawiona na zainicjowanie wzrostu gospodarczego. Według niektórych 
szacunków, wiatach 1989-2000 miały wystąpić w Polsce trzy fazy: recesja lat 
1989-1990, boom gospodarczy wiatach 1992-1995 oraz stosunkowo szybki 
wzrost zrównoważony w latach 1996-2000 i później (Gomułka, 1990a). Tak więc 
już obecnie powinniśmy mieć do czynienia z rozkręcaniem się koniunktury 
gospodarczej, głównie przez przyrost inwestycji. 
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Tymczasem istniejąca rzeczywistość jest bardzo odległa od tej krzepiącej 
prognozy. Otóż w świetle optymistycznego wariantu przewidywań CUP, w 1992 r. 
wystąpi zaledwie zerowy wzrost, zaś spadek produkcji przemysłowej w I kwartale 
1992 r. w stosunku do I kwartału 1991 r. o 8,6% nie wydaje się przemawiać za 
znacznym prawdopodobieństwem realizacji tego wariantu. Zestawienie natomiast 
pozytywnej prognozy co do przyrostu inwestycji (3,5%) z ostrzegawczą (dalszy 
spadek o 5%) nie pozwala wierzyć w możliwość nakręcania koniunktury za 
pomocą dynamizowania nakładów inwestycyjnych. Przewidywania te, oparte na 
rozwoju realnych wydarzeń przede wszystkim w publicznym sektorze przemysłu, 
oznaczają oddalenie w mglistą przyszłość jakichkolwiek przejawów rozwoju 
społeczno-gospodarczego, ze wszystkimi opisanymi już konsekwencjami. 

3. Opcja silnego interwencjonizmu 

Kolejna opcja, traktowana jako możliwy i pożądany zwrot na drodze 
transformacji ekonomicznej, jest do pewnego stopnia zaprzeczeniem poprzedniej 
i nawiązuje do silnego interwencjonizmu państwa1. Akcent jest tu położony na 
aktywną politykę przemysłową, podczas gdy systemowa polityka prywatyzacji oraz 
polityka stabilizacyjna znajdują się na dalszym planie (w odniesieniu do ostatniej 
jest to o tyle zrozumiałe, że kolejny szok stabilizacyjny nie jest już możliwy; uwaga 
ta dotyczy także opcji pragmatycznego interwencjonizmu). O ile bowiem w opcji 
quasi-neoliberalnej kombinacja polityki stabilizacyjnej i systemowej powinna 
uruchomić samoczynny mechanizm twórczej destrukcji, o tyle w omawianej opcji 
siłą sprawczą zwłaszcza w dziedzinie międzygałęziowych dostosowań strukturalnych 
jest administracja publiczna (Drogi, 1992). 

Punktem ciężkości polityki restrukturyzacji przemysłu jest aktywna polityka 
przemysłowa, mająca podstawę w strategii (wizji) rozwoju, która jest formułowana 
przez specjalną agendę państwową. W procesie konsultacji i negocjacji z przed
stawicielami organizacji przemysłowych, central związkowychi organizacji konsu
menckich, opracowuje ona koncepcję długookresowych preferencji rozwojowych 
i restrukturyzacyjnych. Polityka przemysłowa powinna przy tym określać obszary, 
w których rozwój działalności podmiotów wszystkich sektorów własności może 
liczyć na pomoc ekonomiczną państwa i jego wsparcie. Obszary te z kolei można 
podzielić na: a) wymagające możliwie szybkiego zmniejszenia udziału w produkcji 
przemysłowej, b) podlegające redukcji, ale rozłożonej w czasie ze względu na ich 
ważną pozycję w gospodarce, c) te, które powinny być szybko rozwijane, stanowiąc 
w przyszłości polską specjalizację przemysłową. Dwa ostatnie obszary mogą, choć 
w różnym stopniu, liczyć na takie udogodnienia, jak np.okres ochronny dla działań 

1 Naturalną niejako opozycją wobec neoliberalizmu jest, jak wiadomo neokeynesizm. 
Omawiana obecnie opcja zbyt daleko wszakże odbiega od założeń tego ostatniego, dlatego 
włączenie jej w nurt neokeynesizmu byłoby nadużyciem naukowym. 
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dostosowawczych ze strony przedsiębiorstw, gwarancje kredytowe, zamówienia 
rządowe, ochrona przed konkurencją importu. 

Równocześnie jednak w analizowanej opcji przewiduje się, że wszelka pomoc 
finansowa państwa może być świadczona wyłącznie jako forma wspomagania 
nakładów własnych przedsiębiorstw na wyraźnie określone przez nie cele. Główny 
zaś wysiłek agendy polityki przemysłowej powinien być skierowany na wspieranie 
mikroefektywności i pobudzanie procesów dostosowawczych w skali przed
siębiorstwa, bez tendencji do uogólniania (Drogi, 1992). 

Stosownie do charakteru omawianej opcji, systemowa polityka prywatyzacji 
jest podporządkowana procesom restrukturyzacji rzeczowej przemysłu, 
zmierzającejdozwiększeniajego konkurencyjności na rynkach światowych. W tym 
obszarze podstawowym twierdzeniem jest wizerunek gospodarki wielosektorowej, 
w której przedsiębiorstwa będące w znacznej części własnością państwa mogą 
funkcjonować z nie mniejszą efektywnością niż wielkie prywatne spółki akcyjne. 
Decydujący bowiem wpływ na efektywność gospodarowania ma nie tyle typ 
własności, ile sposób zarządzania oraz zdolność adaptacji do otoczenia zewnę
trznego tworzącego presję ekonomiczną na firmę. Natomiast sam proces prywa
tyzacji powinien być oparty przede wszystkim na powstawaniu nowych, prywatnych 
firm oraz na prywatyzacji kapitałowej, z pominięciem tzw. powszechnej prywaty
zacji jako ekonomicznie chybionej. 

Jeśli chodzi o makroekonomiczną politykę stabilizacyjną, to podstawowym 
postulatem jest tu złagodzenie restryktywności i zwiększenie popytu efektywnego, 
co z kolei stymulowałoby produkcję przemysłową i wzrost gospodarczy (Drogi, 
1992). Zwłaszcza chodzi o pobudzenie popytu inwestycyjnego, przy czym przyrost 
inwestycji następowałby zgodnie z opracowaną zawczasu strategią rozwoju wraz 
z ekonomiczno-finansowym instrumentarium jej realizacji. 

W ramach polityki pieniężnej sprawą podstawową jest wzrost podaży pieniądza 
i kredytów dla sektora publicznego, dotychczas dyskryminowanego. Tak więc 
w granicach racjonalnie ustalonej wielkości podaży pieniądza, przyznawanie 
kredytów powinno odbywać się według kryterium priorytetów gałęziowych, nie zaś 
własnościowych. Koresponduje z tym zasada aktywizacji dochodów budżetowych, 
możliwa dzięki finansowemu wsparciu sektora publicznego w przemyśle, od 
aktywności którego zależy strumień podatków płynący do budżetu. Oznacza to 
zarazem odejście od monetarystycznego kanonu w postaci koncentracji wysiłków 
wokół minimalizacji wydatków publicznych, a przez to równoważenia budżetu. 

Niewątpliwą zaletą opcji silnego interwencjonizmu jest akcentowanie świado
mej polityki restrukturyzacji, niezbędnej w sytuacji, gdy mechanizm twórczej 
destrukcji okazał się zawodny. Ale są też istotne jej wady. 

Po pierwsze, poważne wątpliwości budzi główny akcent - strategia (wizja) 
rozwoju struktury przemysłu wraz z ekonomiczno-finansowym instrumentarium 
jej realizacji. Wprawdzie łatwo można odwołać się tu do niektórych doświadczeń 
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światowych (np. słynne MITI w Japonii), ale przecież nieuzasadnione jest 
bezkrytyczne ich przenoszenie na grunt gospodarki postkomunistycznej ze względu 
na całkowicie różne uwarunkowania: polityczne, społeczne i ekonomiczne. 
Dylematem stanie się na przykład niedostatekwiarygodnej informacji o przyszłych 
(perspektywicznych) relacjach substytucji, transformacji i wymiany handlowej, 
które są niezbędne do sporządzenia rachunku alternatywnych korzyści. 

Po drugie, postulowana w ramach analizowanej opcji aktywna polityka 
przemysłowa jest wewnętrznie niespójna. Z jednej strony bowiem będąca jej 
podmiotem agenda państwowa selekcjonuje obszary przemysłu m.in. ze względu 
na ich ekonomiczne znaczenie dla gospodarki, równocześnie jednak stara się 
w sposób bezstronny wspierać mikroekonomiczną inicjatywę. 

Po trzecie, wyraźnie rażące jest deprecjonowanie wagi systemowej polityki 
prywatyzacji; twierdzenie o nie mniejszej niż w sektorze prywatnym efektywności 
firm publicznych, działających w konkurencyjnym otoczeniu, całkowicie mija się 
z wynikami licznych obserwacji empirycznych w krajach wysoko rozwiniętych 
(Jakóbik, 1991). Ponadto sugerowane ograniczenie prywatyzacji do kapitałowej 
i tworzenia nowych, małych firm jest równoznaczne z powstrzymywaniem rozwoju 
infrastruktury finansowej, tak niezbędnej do samoczynnych dostosowań 
strukturalnych. 

Po czwarte, silne akcentowanie pobudzenia efektywnego popytu finalnego 
jest w krótkim okresie niebezpieczne, gdyż zagraża zarówno nawrotom inflacji 
popytowej, jak i rezygnacją z walki o odnowę struktury produkcji. Rzecz bowiem 
w tym, że osłabienie restryktywności polityki fiskalno-monetarnej (tym bardziej 
zapewnienie jej ekspansywności) powoduje nieuniknione odroczenie między 
bieżącym przyrostem popytu a przyszłym, zaledwie - możliwym dostosowaniem 
w obszarze struktury rzeczowej (zwłaszcza, gdy w grę wchodzą zmiany zdolności 
wytwórczych). W rezultacie gospodarka może wkroczyć na ścieżkę wzrostu, lecz 
przy niewielkich przemianach strukturalnych, przez co poniesione dotychczas 
ogólnoekonomiczne koszty transformacji staną się zwykłą stratą. 

4. Opcja pragmatycznego interwencjonizmu 

Tym, co wspólne dla poprzednio scharakteryzowanych opcji, jest 
fetyszyzowanie leżących u ich podstaw założeń. Można też inaczej powiedzieć, że 
każda z nich jest przepojona wyznaniem wiary. I tak twórcy opcji quasi-neoli
beralnej wierzyli nie tyle we wszechmocną rolę rynku (jak to dość powszechnie im 
się przypisuje), ile w możliwość szybkiego uruchomienia samoczynnych, oddolnych 
dostosowań przede wszystkim dzięki polityce stabilizacyjnej oraz nieco odroczonym 
zmianom systemowym. Tak więc pierwotny impuls stworzony przez państwo miał 
rychło zaowocować w formie kreatywnej destrukcji. 

Z kolei wyznawcy opcji silnego interwencjonizmu są owładnięci przekonaniem, 
że w wyniku centralnych przedsięwzięć alokacyjnych i regulacyjnych wzrośnie 
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racjonalność struktury gospodarczej, a więc i poprawa efektywności przedsiębiorstw 
publicznych, zaś gospodarka wkroczy na ścieżkę trwałego wzrostu. Towarzyszy 
temu najczęściej przemilczane założenie, iż korzyści spowodowane aktywnością 
państwa będą większe niż straty, które powstaną w następstwie ingerencji 
w samoczynne dostosowania strukturalne. 

Tymczasem rzeczywistość gospodarcza wymaga nie tyle apriorycznych 
wyobrażeń, ile rzetelnego i trafnego jej rozpoznania. To właśnie stanowi przesłankę 
projektowania kolejnej opcji restrukturyzacji przemysłu, stającej wobec wyzwań 
"tu i teraz". Ściśle rzecz ujmując, w opcji pragmatycznego interwencjonizmu ani 
państwo, ani powstający ryneknie otrzymuje wyraźnego priorytetu, zaś poszczególne 
rodzaje polityk są uaktywniane w zależności od zrodzonych potrzeb i okoliczności 
— wszakże w taki sposób, by w rezultacie zainicjować społeczno—gospodarczy 
rozwój. 

Sprawa pierwsza to rozstrzygnięcie, czemu ma służyć polityka finansowa: czy 
kontynuowanemu zaciskaniu ograniczeń budżetowych firm publicznych w celu 
zmuszenia ich do restrukturyzacji, czy też przeciwnie - pobudzeniu popytu 
efektywnego dla ratowania publicznego sektora przemysłu? 

W moim przekonaniu pytania te są niewłaściwie postawione. Wiadomo 
bowiem, że chociaż zachowanie restryktywności polityki finansowej jest konieczne 
m.in. z punktu widzenia mikroekonomicznej restrukturyzacji, to jednak na skutek 
okoliczności obiektywnych (zatory płatnicze, przymusowe kredytowanie się 
przedsiębiorstw itp.) wiele firm państwowych utraciło już ekonomiczno-finansową 
zdolność do samodzielnego przystosowania. Z kolei złagodzenie tej restryktywności 
(tym bardziej wprowadzenie ekspansywności) dla realizacji samej idei pobudzenia 
popytu i odrodzenia, najprawdopodobniej, tradycyjnych warunków wzrostu jest 
chybione. 

Obiecujące natomiast wydaje się rozpatrywanie polityki finansowej w kate
goriach źródeł i sposobów opłacania restrukturyzacji przemysłu, a zatem również 
i polityki przemysłowej, inicjującej rozwój gospodarczy (przyjmuję tu za rzecz 
bezsporną, że sam rynek okazał się bezradny, zaś polityka administracji publicznej 
jest kosztowna). W tym ujęciu bieżąco ponoszone wydatki powinny być traktowane 
jako nakłady, które w bliższej lub dalszej przyszłości przyniosą nadwyżkę efektów 
- produkcyjnych i rozwojowych. Pociąga to za sobą przykrą i społecznie dotkliwą 

[konstatację, mianowicie, że obecna "wydolność" systemu budżetowego i monetar
nego powinna być skierowana w głównej mierze na cele restrukturyzacji oraz po 
wtóre - owych efektów nie uda się osiągnąć natychmiast (nie załatwia tego 
problemu bowiem proste zagospodarowanie nieczynnych zdolności produk-
icyjnych). 

Sygnalizując jedynie poruszone zagadnienie (które mogłoby wypełnić odrębny 
referat), pragnę wskazać na dwa możliwe źródła finansowania przystosowań 
strukturalnych: zewnętrzne (środki udostępnione już przez międzynarodowe 
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organizacje finansowe) i wewnętrzne. Co się tyczy źródeł zewnętrznych, to nie 
można liczyć na nowe kredyty nie tylko ze względu na istniejącą w kraju, chwiejną 
sytuację polityczną i ekonomiczną, ale również z powodu nie wykorzystywania 
środków potencjalnie dostępnych: efektywnościowe kryteria ich rozdziału są zbyt 
ostre dla większości przedsiębiorstw publicznych. Albo więc należy renegocjować 
te kryteria, albo zdać się głównie na wewnętrzne źródła finansowania. 

W tej ostatniej dziedzinie sytuacja jest niesłychanie złożona. Większość 
instrumentów polityki przemysłowej wymaga zaangażowania finansowego ze 
strony budżetu państwa, co obejmuje także kredyty preferencyjne udzielane przez 
system monetarny. Jakkolwiek by więc patrzeć na sugestię, dotyczącą nieprzejmo-
wania się narastaniem wydatków i deficytu (opcja silnego interwencjonizmu), to 
przy obecnym niedoborze rzędu 5% GDP angażowanie się państwa w politykę 
przemysłową jest kłopotliwe, bo wymaga uzyskania środków na sfinansowanie 
rosnącego deficytu. Z oczywistych względów wsparcie ze strony systemu monetar
nego niczego nie załatwia, gdyż wywołuje znany efekt wypychania, a zatem 
ogranicza akcję kredytową przez podwyższenie stopy procentowej. Unikając 
ponad normatywnej emisji pieniądza, państwo powinno sięgnąć po wypróbowany 
oręż, jakim jest dług wewnętrzny oraz wzrost tych podatków, które bezpośrednio 
nie hamują aktywności produkcyjnej. Jeśli więc potraktować bieżące wydatki 
publiczne jako swoisty nakład na przyszłe efekty restruktuyryzacji, to jednak 
należy zadbać o stale kontrolowany i perspektywicznie bilansowany budżet państwa. 

Jest to tym bardziej pożądane, że w krótkim okresie ów nakład wiąże się 
również z polityką prywatyzacyjną warunkującą rozwój rynków finansowych, które 
- jak wielokrotnie podkreślano - są jądrem samoczynnych dostosowań struktu
ralnych. Wprawdzie prywatyzacja kapitałowa przynosi budżetowi wymierny dochód, 
to jednak ze względu na bardzo ograniczoną wielkość płynnego kapitału w kraju 
nie ona zapewne stanowić będzie dominującą ścieżkę prywatyzacyjną (nawiasem 
mówiąc, czas najwyższy by powrócić do doktrynalnie niesłusznej idei akcjonariatu 
pracowniczego typu ESOP). 

Bieg wydarzeń w Polsce, będący następstwem obowiązywania opcji quasi-
neoliberalnej, nie pozwala dłużej wierzyć w rychłą, proefektywnościową 
przebudowę przemysłu wyłącznie za pomocą polityki prywatyzacyjnej oraz polityki 
makroekonomicznej. Pojawiające się objawy antyefektywnościowej i antywzro-
stowej inercji uzasadniają konieczność prowadzenia przez państwo także polityki 
mikroekonomicznej, chociaż obwarowanej pewnymi zastrzeżeniami (Jakóbik, 
1992). Rzecz jasna, z powoduznacznych niekiedy kosztów, jest ona obecnie daleka 
od doskonałości i pozostaje w konwencji wyboru "mniejszego zła". Mianowicie, 
lepiej jest podjąć najbardziej oczywiste, selektywne (aczkolwiek nie pozbawione 
subiektywizmu) oddziaływania mikroekonomiczne, które są wszakże uwikłane 
w interakcje z polityką systemową i makroekonomiczną, niż pozwolić na 
dryfowanie gospodarki w oczekiwaniu na bliżej nie określone pojawienie się 
momentu zwrotnego. 
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Postulat dotyczący inicjowania przez rząd tak pojmowanej polityki 
przemysłowej nie jest wolny od zastrzeżeń. Chodzi przede wszystkim o to, aby ta 
polityka nie była zbyt ofensywna i nie zastępowała rynku, lecz raczej wspomagała 
go w realizacji zadania, jakim jest proefektywnosciowe przekształcenie struktury 
przemysłu. Wprawdzie niemal każda ingerencja administracji w działanie rynku 
wypacza sprzężenia popytowo—podażowe, jednak możliwy jest wybór metod 
oddziaływania, które nie tłumią oddolnych procesów dostosowań w mikroskali. 
Innymi słowy, polityka mikroekonomiczna powinna służyć przybliżeniu momentu, 
w którym rynek ujawni w pełni swe potencjalne możliwości w zakresie optymalizacji 
struktury przemysłu. 

Kolejne zastrzeżenie (o którym już wspomniano) dotyczy unikania finezyjnego, 
zdezagregowanego rachunku alternatywnych korzyści, zwłaszcza rozpatrywanych 
w długim okresie. Powodem jest wątpliwej jakości informacja wykorzystywana 
w rachunku symulacyjnym, a także wysoka niepewność charakteryzująca okres 
transformacji systemowej. Dlatego obiecująca wydaje się rezygnacja z prób 
tworzenia "solidnych" strategii gospodarczych na rzecz co najwyżej średnio
okresowych, selektywnych scenariuszy przekształceń strukturalnych (użyteczna 
w tym zakresie jest metoda ekspertów). Chybiona bądź tylko nie zrealizowana (z 
różnych przyczyn) strategia może pociągnąć za sobą niepowetowane straty o 
wymiarze ogólnogospodarczym, co bez wątpienia opóźni proces transformacji 
(gdyż gospodarka nie ma rezerw). 

Istotne pytanie dotyczy możliwych rozwiązań w dziedzinie zlokalizowania 
organu polityki przemysłowej; są tu trzy warianty. Po pierwsze, polityka ta jest 
realizowana przez niezależną agencję noszącą znamiona służby publicznej, która 
jest wyposażona w wydzielone środki budżetowe. Wiele jednak wskazuje na to, że 
owa niezależność może okazać się iluzoryczna, skoro dysponentem budżetu oraz 
najważniejszych instrumentów fiskalnych i, po części, monetarnych pozostaje 
Ministerstwo Finansów (w praktyce NBP uzgadnia wiele decyzji w MF). Po drugie, 
organem prowadzącym politykę mikroekonomiczną jest Ministerstwo Przemysłu 
i Handlu, niejako w sposób naturalny predestynowane do tej roli. Jednak i to 
rozwiązanie nie eliminuje sporów kompetencyjnych oraz szumów informacyjnych, 
związanych ze zjawiskiem wielowładzy (m.in. problem niedostatecznego 
sprecyzowania relacji między sferą rzeczową a finansową). Po trzecie wreszcie, 
biorąc to pod uwagę warto wskazać na potencjalnie zintegrowane Ministerstwo 
Gospodarki, które byłoby w stanie wzajemnie uzgodnić zasadnicze przekroje 
działalności państwa, składające się na świadomą politykę restrukturyzacji sektora 
publicznego w przemyśle (chociażn w świetle poprzednich ustaleń nie realizowałoby 
ono perspektywicznej strategii). 



Jerzy Bielawny 
Mariusz Zygierewicz 

PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE 
I ORGANIZACYJNE. 
ZACHĘTY I BARIERY FINANSOWO-PRAWNE 

Przekształcenia własnościowe i organizacyjne są niezbędnymi elementami 
transformcji polskiej gospodarki zmodelu centralnie planowanego do rynkowego. 
Zmiany w sferze podmiotowej trwają od kilku la t, a proces uległ przyspieszeniu od 
roku 1990. Szczególny nacisk został położony na przekształcenia własnościowe, a 
przede wszystkim na prywatyzację przedsiębiorstw państwowych. Pewne pozytywne 
efekty zostały osiągnięte, jednak wysokie koszty społeczne oraz wysokie obciążenia 
budżetowe z tego tytułu skłaniają do postawienia pytania, czy aby nie były one zbyt 
wielkie i czy zawsze uzasadnione. 

Kilkuletni okres transformacji gospodarki, a zwłaszcza zmiany własnościowe 
i organizacyjne pozwalają na postawienie tezy, że dotychczasowe działania w tej 
dziedzinie wskazują na to,że prywatyzacja sektora państwowego jest ich zasadniczym 
celem. W rozwiązaniach finansowych i prawnych skoncentrowano się na technicznych 
aspektach zmian. Ponadto, w procesie prywatyzacji pomija się konieczność 
równoczesnego prowadzenia działań na rzecz demonopolizacji gospodarki, co grozi 
petryfikacją dotychczasowej wadliwej struktury podmiotowej. W rezultacie, brak 
związków międzyprywatyzacją a demonopolizacją może okazać się poważną barierą 
dla powstawania mechanizmów konkurencji rynkowej. Nierozwiązane do tej pory 
problemy reprywatyzacji oraz brak instytucji Skarbu Państwa stanowią kolejne istotne 
przeszkody dla uporządkowania stosunków własnościowych, a tym samym — dla 
przyspieszenia i rozszerzenia prywatyzacji. 

Zasadniczy element przekształceń-prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych 
— nie może być realizowana w gospodarczej próżni. Palącą koniecznością jest 
identyGkaqapodmiotówbcdących adresatami tego procesu;powinni być nimi prywatni 
inwestorzy. W celu zachęcenia ich do angażowania środków w nabywanie 
prywatyzowanego majątku należy stworzyć takie uregulowania, aby zachęcić ich do 
bardziej aktywnego uczestnictwa, np. preferencje podatkowe, łatwiejszy dostęp do 
środków finansowych. Musi zostać także pobudzona oddolna inicjatywa, aby 
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prywatyzowane przedsiębiorstwa dostrzegały własny interes w przekształceniach;jed
nym ze sposobów jest zwiększenie liczby ścieżek prywatyzacyjnych. Efektywność 
procesu prywatyzacji jest również uwarunkowana sprawnym funkcjonowaniem rynku 
papierów wartościowych, zapewniającym bezpieczeństwo i płynność obrotów. 

Prywatyzacja, reprywatyzacja i demonopolizacja są obecnie postrzegane jako 
cele transformacji. Tymczasem to założenie jest błędne; należy bowiem traktowaćje 
jako sposób osiągnięcia właściwego celu, jakim jest wzrost gospodarczy. 

Gospodarka polska znajduje się obecnie w przełomowym momencie trans
formacji. Dotychczasowe dwuletnie doświadczenia wskazują zarówno na nie-
sprecyzowany cel dokonywanych przekształceń jak i na liczne szczegółowe bariery 
w rozwiązaniach instytucjonalno-normatywnych. Ocena efektów procesów 
przekształceń w oderwaniu od szerszego kontekstu zmian w gospodarce byłaby 
jednostronna i nadmiernie uproszczona. Politykę prywatyzacyjną realizowaną w Polsce 
nałeży postrzegać w perspektywie złożonego procesu przechodzenia do rynkui wzrostu 
gospodarczego. 

Pewne pozytywne efekty osiągnięte w ostatnich dwóch latach w prywatyzacji 
wymagały w sposób nieunikniony poniesienia różnego rodzaju kosztów społecznych 
oraz dodatkowych obciążeń budżetowych. Należy zatem przeprowadzić szczegółową 
analizę, czy aby te koszty nie były zbyt wysokie i zawsze uzasadnione. Na tym tle można 
pokusić się o zaproponowanie wielu przedsięwzięć mających na celu udrożnienie 
samego procesu i optymalizację szczegółowych rozwiązań. Te działania, aby były 
efektywne, muszą być podporządkowane zasadniczemu celowi, jakim jest wzrost 
gospodarczy. 

Przedmiotem opracowania jest analiza i wnioski aplikacyjne dotyczące przede 
wszystkim sferyrealnej gospodarki. Z tego względu pominięte zostały kwestie dotyczące 
niektórych istotnych zagadnień, które jednak wykraczają poza przedmiot opracowania, 
np. komunalizacja czy też prywatyzacja zasobu lokalowego. Z racji szerszego celu 
została omówiona nie tylko problematyka przekształceń własnościowych, ale również 
wiążące się z tym ściśle zagadnienia demonopolizacji gospodarki. Wydaje się nam, że 
pozytywne efekty prywatyzacji nie są możliwe bez korelacji tych poczynań z polityką 
demonopolizacyjną. 

1. Prywatyzacja 

Uchwalenie ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw 
państwowych (Ustawa, 1990a) zapoczątkowało proces prywatyzacji w Polsce. 
Początkowo zmianom własnościowym w gospodarce towarzyszyło duże 
zainteresowanie społeczne, zarówno załóg przedsiębiorstw państwowych jak 
i części inwestorów. Z biegiem czasu zainteresowanie przekształceniami uległo 
Bmniejszeniui w chwili obecnej trudno mówić o masowym uczestnictwie w procesie 
rorywatyzacji. Taka sytuacja jest wynikiem szeregu ograniczeń w prywatyzacji, 
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z których na szczególne uwzględnienie zasługują bariery o charakterze prawno-
finansowym. Właśnie trudności wynikające z obecnego prawa wydają się niezwykle 
ważne i prawdopodobnie mogą zostać usunięte w najkrótszym okresie. 

Pierwszym i podstawowym ograniczeniem w procesie przekształceń 
własnościowych jest brak adresata prywatyzacji, do którego oferta jest skierowana. 
Taki stan wynika z samej ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych 
oraz z całego zakresu przepisów podatkowych wiążących się z problematyką 
prywatyzacji. 

Ustawa o prywatyzacji nie wymienia adresatów prywatyzacji. Tylko w jednym 
przypadku można uznać, że taki podmiot został określony. Jest nim załoga 
przedsiębiorstwa przy prywatyzacji w trybie oddania na czas oznaczony do 
odpłatnego korzystania zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub zorganizowanych 
części jego mienia. Z tej formy przekształceń własnościowych mogą korzystać 
prawie wyłącznie pracownicy likwidowanych przedsiębiorstw. 

W pozostałych sytuacjach, szczególnie w przypadku przeprowadzenia 
prywatyzacji metodą kapitałową, adresat nie został określony. Inicjatywa dotycząca 
przekształceń własnościowych znajduje się po stronie przekształconego 
przedsiębiorstwa lub organu założycielskiego. Organ założycielski może złożyć 
jednak stosowny wniosek tylko za zgodą dyrektora przedsiębiorstwa i rady 
pracowniczej. Poza tym przekształcenie może nastąpić z urzędu na wniosek 
Ministra Przekształceń Własnościowych. W praktyce ten tryb zmiany statusu 
podmiotu gospodarczego jest stosowany niezwykle rzadko. Tym samym prawie 
wyłączna inicjatywa została pozostawiona przekształcanym przedsiębiorstwom 
państwowym. Zatem nie ma zagwarantowanej aktywnej roli dla potencjalnych 
inwestorów zainteresowanych uczestnictwem w prywatyzacji. Inwestorzy są 
w praktyce jedynie bierną stroną w prywatyzacji, która ma prawo ubiegać się o 
nabycie udziałów lub akcji od Skarbu Państwa w momencie ogłoszenia oferty 
przez Ministra Przekształceń Własnościowych, natomiast nie mogą wystąpić o 
udostępnienie takich papierów wartościowych z własnej inicjatywy. Pasywna rola 
inwestora może powodować, że okres między momentem zainteresowania 
uczestnictwem w prywatyzacji a chwilą udostępnienia mu akcji jest stosunkowo 
długi, czyli termin ewentualnej realizacji jego planów inwestycyjnych ulega 
znacznemu wydłużeniu. Taka pozycja potencjalnego inwestora może powodować 
jego wycofanie się z wcześniejszych zamierzeń i tym samym utratę uczestnika 
w procesie prywatyzacji. Na takie straty resort prywatyzacji nie powinien pozwalać, 
domagając się aktywnej roli dla inwestorów, zwłaszcza dla tzw. inwestorów 
strategicznych. 

Problem braku adresata i pasywnej roli inwestorów zainteresowanych 
prywatyzacją pojawia się szczególnie wyraźnie w projektowanym, a częściowo już 
realizowanym, podejściu sektorowym do przekształceń własnościowych. Przy 
realizacji tych zasad prywatyzacji potencjalny inwestor będzie musiał zwykle 
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czekać o wiele dłużej na urzeczywistnienie swoich planów dotyczących nabycia 
akcji od Skarbu Państwa. Moment podjęcia decyzji przez Ministra Przekształceń 
Własnościowych o prywatyzacji danej branży gospodarki będzie zwykle o wiele 
bardziej oddalony od chwili zainteresowania inwestora uczestnictwem w prywa
tyzacji określonego przedsiębiorstwa państwowego. Takie zasady dokonywania 
prywatyzacji majątku państwowego mogą wpłynąć dodatkowo na zmniejszenie 
zainteresowania prywatyzacją i wzrost rozczarowania tym procesem, szczególnie 
u poważnych inwestorów zagranicznych. 

Przepisy prawne regulujące zasady gospodarki finansowej podmiotów 
gospodarczych, a zwłaszcza przepisy podatkowe, nie zawierają również przesłanek 
wpływających na wzrost zainteresowania inwestorów udziałem w prywatyzacji. 
Trudno zatem znaleźć w tych przepisach adresatów, do których jest skierowana 
oferta uczestnictwa w przekształceniach własnościowych. Wprawdzie istnieją 
nieliczne, omówione poniżej, zachęty finansowe, lecz nie są one dostatecznym 
bodźcem do podejmowania decyzji o kupnie udziałów i akcji od Skarbu Państwa. 

Przepisy prawne dotyczące funkcjonowania podmiotów zagranicznych nie 
zawierają żadnych ulg finansowych oraz innego rodzaju preferencji dla inwestorów 
uczestniczących w prywatyzacji. Jedyny wyjątek stanowi art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 
14 czerwca 1991 r. o spółkach z udziałem zagranicznym (Ustawa, 1991c). Przepis 
ten przewiduje możliwość zwolnienia z podatku dochodowego spółki, w której 
inwestor zagraniczny nabył udziały lub akcje od Skarbu Państwa. Ale nawet i w tym 
przypadku istnieje szereg ograniczeń. Przede wszystkim ulga nie może być udzie
lona inwestorowi zagranicznemu, lecz spółce, której akcje nabył taki podmiot 
zagraniczny. Kwota ulg w podatku z tego tytułu nie może jednak przekroczyć 
wartości transakcji nabycia akcji od Skarbu Państwa. Dodatkowym ograniczeniem 
jest fakt, że stosowna ulga nie przysługuje automatycznie, lecz jest udzielana na 
podstawie złożonego wniosku. Organem właściwym dla przyznania ulgi w podatku 
dochodowym jest Minister Finansów, który jest zobowiązany do ustosunkowania 
się do przedłożonego wniosku. Takie uzależnienie uzyskania ulgi od postawy 
urzędnika w Ministerstwie Finansów jest z pewnością czynnikiem zniechęcającym 
do podejmowania stosownych działań. Brak jest bowiem jasnych i ważnych 
kryteriów, w jakich przypadkach złożony wniosek może zostać rozpatrzony 
pozytywnie. Pewnego rodzaju ominięciem takiej niepewności jest możliwość 
ubiegania się o promesę ulgi w podatku dochodowym jeszcze przed nabyciem 
akcji lub udziałów od Skarbu Państwa. Generalnie jednak przepisy dotyczące 
zwolnień dla podmiotów zagranicznych są niewystarczające i nie mogą stanowić 
dostatecznej zachęty do angażowania swoich środków w prywatyzację. 

Kompleksowa reforma zasad opodatkowania osób fizycznych i prawnych 
podatkiem dochodowym nie przyniesie znaczących zachęt do uczestnictwa 
w prywatyzacji. Ulgi z tytułu zakupu akcji lub udziałów od Skarbu Państwa mają 
podobny, ograniczony charakter zarówno w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o 
podatku dochodowym od osób fizycznych (Ustawa, 1991e), jak i w ustawie z dnia 



15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Ustawa, 1992). 
W obu przepisach ulgi mogą występować w postaci odliczenia od podstawy 
opodatkowania tego dochodu, który podlega opodatkowaniu zryczałtowanym 
podatkiem "od dywidend". Zatem te ulgi ustawowe mogą wykorzystać tylko ci 
podatnicy, którzy w danym roku podatkowym uzyskują dochody z tytułu dywidend 
i udziału w zyskach osób prawnych. Takie uregulowanie z pewnością ogranicza 
zasięg podatników mających prawo korzystania z takiego odliczania. Większość 
osób fizycznych nie posiada papierów wartościowych, a więc nie ma również 
możliwości uzyskania dochodu w postaci dywidend i partycypowania 
w zmniejszeniu podstawy opodatkowania. Także posiadacze akcji, którzy nie 
uzyskali dochodu z tytułu podziału wśród akcjonariuszy zysków spółki, nie mogą 
korzystać z ulg za uczestnictwo w procesie prywatyzacji. Również dotyczy to 
większości posiadaczy akcji, którzy nabyli je podczas publicznej sprzedaży akcji 
pierwszych prywatyzowanych przedsiębiorstw państwowych. Prawie wszystkie 
spółki dopuszczone do obrotu giełdowego nie wypłaciły bowiem swoim 
akcjonariuszom żadnych dywidend. 

Stosunkowo mały zakres ulg w podatku dochodowym wynika również ze 
zróżnicowania stawek w tym podatku. W przypadku osób prawnych podstawowa 
stawka ma liniowy charakter i wynosi 40%, natomiast dla osób fizycznych podatek 
obliczany na ogólnych zasadach ma charakter progresywny ze stawką od 20% do 
40%. Tym niemniej w przypadku korzystania z ulgi z tytułu nabywania udziałów 
lub akcji od Skarbu Państwa zmniejszeniu podlega tylko ta podstawa 
opodatkowania, która zawsze jest opodatkowana stawką 20%. Kwota ulg nie jest 
zatem proporcjonalna do wielkości łącznego zobowiązania podatkowego od 
dochodu ze wszystkich źródeł przychodów i tym samym zmniejsza zainteresowanie 
wymienionymi inwestycjami. 

W przypadku podatników opodatkowanych podatkiem dochodowym od 
osób prawnych ulgi z tytułu nabycia papierów wartościowych od Skarbu Państwa 
nie mają często żadnego znaczenia. Wynika to ze swoistej konstrukcji podatkowej, 
która zawiera zasadę odliczania kwot podatku z dywidend od podatku naliczonego 
na ogólnych warunkach. Poza nielicznymi przypadkami, w których podatnik 
uzyskuje dochód tylko z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach osób 
prawnych, omawiana ulga nie ma żadnego znaczenia finansowego dla podatnika, 
powoduje tylko większe utrudnienia proceduralne. 

Podstawę prawną procesu prywatyzacji w Polsce stanowi ustawa o prywatyzacji 
przedsiębiorstw państwowych. Na jej mocy prywatyzacja przedsiębiorstw 
państwowych i przedsiębiorstw komunalnych może następować w dwóch 
podstawowych formach: 

1) przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę 
Skarbu Państwa i następnie sprzedaż akcji osobom trzecim (metoda 
kapitałowa), 

2) prywatyzacja przedsiębiorstwa w drodze jego likwidacji (metoda 
likwidacyjna). 
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Przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę 
Skarbu Państwa i udostępnienie akcji tej spółki osobom trzecim miało być 
w zamierzeniach autorów ustawy podstawową metodą przeprowadzenia 
prywatyzacji. Pierwszym jego etapem jest przekształcenie przedsiębiorstwa 
w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa, która może mieć charakter spółki 
akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Już ten proces, zwany 
komercjalizacją, powoduje szereg problemów zniechęcających do podejmowania 
takiego działania. 

Komercjalizacja przedsiębiorstwa państwowego jest niekiedy traktowana na 
równi z jego prywatyzacją. Taka teza nie wydaje się uzasadniona, ponieważ 
zarówno przed przekształceniem, jak i po nim mienie pozostaje nadal własnością 
państwową. Paradoksalnie zachodzi nawet w pewnym sensie zjawisko etatyzacji 
majątku przedsiębiorstwa1- a więc proces wręcz odwrotny od zamierzonego 
końcowego wyniku prywatyzacji. 

Upodstawproblemuleżypodziałfunduszóww przedsiębiorstwie państwowym, 
w którym cała wartość majątku przedsiębiorstwa jest odzwierciedlona w funduszu 
założycielskim i funduszu przedsiębiorstwa. Ten pierwszy stanowi wydzieloną 
część mienia ogólnonarodowego, natomiast pozostałą częścią majątku jest fundusz 
przedsiębiorstwa. Obydwa fundusze rządzą się osobnymi prawami. Fundusz 
przedsiębiorstwa jest w pewnym sensie odwzorowaniem wkładu załogi 
przedsiębiorstwa w tworzenie majątku państwowego. Pracownicy czują się swego 
rodzaju właścicielami tej części majątku. Został on nagromadzony dzięki często 
wieloletniej pracy załogi i powstał w wyniku ograniczenia konsumpcji na rzecz 
inwestowania w rozwój przedsiębiorstwa. W firmach, w których ograniczano 
wypłaty z zysku dla pracowników, udział funduszu przedsiębiorstwa jestwyższy niż 
w przedsiębiorstwach dokonujących wysokich wypłat z zysku dla załogi. Na tym tle 
powstało wśród załóg zakładów pracy poczucie identyfikowania się z tą częścią 
majątku, której odzwierciedleniem jest fundusz przedsiębiorstwa. Nie bez pewnego 
uzasadnienia pojawia się teza, że ten fundusz powstał dzięki pracy pracownika 
i stanowi - również w sensie ekonomicznym - własność przedsiębiorstwa. 

W momencie przekształcania przedsiębiorstwa w spółkę znikają pojęcia 
funduszu założycielskiego i funduszu przedsiębiorstwa; ich suma stanowi kapitał 
spółki. Właścicielem całego majątku staje się Skarb Państwa, czyli proces 
przekształcenia jest "upaństwowieniem" majątku należącego uprzednio do 
podmiotów państwowych dysponujących szerokim zakresem niezależności. Z tego 
powodu operacja przekształcenia budzi niechęć wśród pracowników 
przekształconego przedsiębiorstwa. W tym momencie pojawia się wątpliwość, czy 
zasadne moralnie jest przejmowanie przez Skarb Państwa majątku zakładów 
pracy i następnie sprzedawanie obywatelom mienia, które stanowi ich zbiorową 
własność (Sadowski, 1991). Rozważanie tego zagadnienia musi prowadzić do 

1 Nagruncie przepisówprawacywilnego,właścicielem mieniaprzedsiębiorstwa państwowego 
jest przedsiębiorstwo państwowe jako podmiot - osoba prawna. 



nieuchronnego wpadania w niewolę określonych założeń ideologicznych. Może 
spowodować to jedynie rozszerzenie dyskusji na temat zakresu i sposobów 
prywatyzacji i jednocześnie musiałoby przyczynić się do znacznego zwolnienia 
procesu przekształceń własnościowych. Taka perspektywa nie wydaje się pożądana, 
tym bardziej, że nie może ona doprowadzićdo żadnych rozstrzygających konkluzji, 
które byłyby satysfakcjonujące dla wszystkich stron i doprowadziły do consensusu 
w sprawie sposobu przeprowadzenia prywatyzacji. 

Podziałwartości majątku przedsiębiorstwa na fundusz założycielski i fundusz 
przedsiębiorstwa rodzi również określone reperkusje finansowe. Z tytułu istnienia 
w przedsiębiorstwie pierwszego z tych funduszów podatnicy ci podlegają 
opodatkowaniu specjalnym podatkiem - dywidendą. Wraz z przekształceniem 
przedsiębiorstwa w spółkę Skarbu Państwa znika pojęcie tego funduszu, a zatem 
nie istnieje również obowiązek płacenia dywidendy. 

Wiele podmiotów obawiało się i obawia się nadal, że ta niewątpliwa korzyść 
finansowa może mieć charakter pozorny. Wraz z przekształceniem w jednooso
bową spółkę pojawił się problem, czy Skarb Państwa będzie czerpał korzyści 
finansowe z działalności spółki. Wobec istnienia poważnego niebezpieczeństwa 
pojawienia się kłopotów budżetowych państwa, w świadomości pracowników 
rosły obawy, że Skarb Państwa jako właściciel całego kapitału spółki może 
przeznaczać znaczną część wygospodarowanego zysku na wypłatę dywidend, czyli 
zasilanie finansowe budżetu. W konsekwencji mogłoby to oznaczać przejmowanie 
nadwyżki finansowej spółki przez budżet i osłabienie konkurencyjności tych spółek 
na rynku w długim okresie. 

Niepewność spowodowana nieregulowaniem tak ważnego problemu zasad 
podziału zysku w jednoosobowej spółce Skarbu Państwa skończyła się z chwilą 
uchwalenia ustawyz 19 lipca 1991 r.o oprocentowaniu kapitału w jednoosobowych 
spółkach Skarbu Państwa (Ustawa, 1991d). Wysokość tego podatku została 
ustalona w skali miesięcznej na poziomie 0,5% kapitału akcyjnego (zakładowego) 
spółki. Stopa opodatkowania jest w tym przypadku niższa niżdywidendaw przedsię
biorstwach, lecz w obu przypadkach różna jest podstawa opodatkowania. Jest ona 
o wiele szersza w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa, gdzie podstawą jest 
cały kapitał akcyjny spółki, natomiast w przedsiębiorstwach państwowych tylko 
część majątku — fundusz założycielski. W rzeczywistości okazuje się, że w tych 
firmach, w których przed przekształceniem fundusz przedsiębiorstwa stanowił 
przeważającą część mienia, obciążenie fiskalne z tytułu odsetek od kapitału może 
być wyższe niż dotychczasowa dywidenda. Ustawa z 1991 r. wprowadziła jednak 
gwarancję, że w 1991 r. odsetki od kapitału nie mogą być wyższe niż ostatnia 
zapłacona dywidenda. W roku bieżącym ten problem nie został jeszcze uregulowany, 
chociaż przewiduje się przedłużenie obowiązywania zasady z 1991 r. W chwili 
obecnej obawy pracowników przekształconych przedsiębiorstw odnośnie wysokości 
obciążeń z tego tytułu są nadal uzasadnione. 
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Istotną przyczyną małego zainteresowania pracowników procesem komer
cjalizacji jest prawie całkowity brak poważnych korzyści finansowych dla załóg 
zakładów pracy. Taką ogromną zaletą, która mogłaby stanowićczęsto wystarczający 
bodziec do podejmowania działań prywatyzacyjnych metodą kapitałową, byłoby 
przede wszystkim zwolnienie jednoosobowych spółek Skarbu Państwa z ciężkich 
rygorów podatku od wzrostu wynagrodzeń. Te podmioty są zarządzane przez 
osobyreprezentująceSkarbPaństwa,comożestanowićpewnegorodzajugwarancję, 
że wynagrodzenia pracowników spółki nie będą podwyższane z nieuzasadnionych 
powodów. Przy obecnym stanie prawnym metoda półśrodków w zakresie 
opodatkowania spółek Skarbu Państwa podatkiem od wzrostu wynagrodzeń jest 
wyraźnie niewystarczająca. Ulgi w podatku mają ograniczony charakter i są 
uzależnione od jednoczesnego spełnienia trzech bardzo trudnych warunków, 
w tym terminowego regulowania zobowiązań podatkowych. Ich spełnienie jest 
szczególnie trudne wobec istnienia w gospodarce ogromnej liczby zatorów 
płatnicznych. Ponadto, wysokość ulg w podatku jest uzależniona od decyzji 
urzędnika, bowiem ustawaokreśla jedynie przedział dopuszczalnych ulg. W okresie 
obowiązywania ustawy o podatku od wzrostu wynagrodzeń sprawa zwolnienia 
z niego podatników będących jednoosobowymi spółkami Skarbu Państwa może 
stanowićbardzo ważny czynnik zachęcający do prywatyzacji. Jednakże taka decyzja 
musi zostać szybko podjęta, najlepiej podczas obecnie dokonywanych prac nad 
uelastycznieniem zasad opodatkowania tym podatkiem. Trzeba mieć jednak 
świadomość, że każda zmiana przepisów jest już obecnie spóźniona, ponieważ 
przedsiębiorstwa państwowe znajdują się obecnie w o wiele gorszej sytuacji 
finansowej i ewentualne rozluźnienie gorsetu płacowego nie przyczyni się do 
znacznego wzrostu wynagrodzeń pracowników jedoosobowych spółek Skarbu 
Państwa. 

Przekształcenie przedsiębiorstwa w spółkę ma również niekorzystne konsek
wencje finansowe dla pracowników, które wynikają z odrębnych zasad gospodarki 
finansowej w przedsiębiorstwach państwowych i w spółkach prawa handlowego. 
W spółkach prawa handlowego nie ma gwarancji i możliwości wpływania przez 
pracowników na zasilanie z zysku funduszu socjalnego i funduszu mieszkaniowego. 
Załogi przekształconych zakładów pracy mogą utracić więc możliwość otrzymania 
zwrotnych i bezzwrotnych wypłat z tych funduszów. Wypłaty zwrotne z tych źródeł 
charakteryzują się na ogół korzystniejszym dla pracowników oprocentowaniem 
niż kredyty bankowe, natomiast część bezzwrotnych wypłat z funduszu socjalnego 
i mieszkaniowego jest wolna od opodatkowania zarówno podatkiem od wzrostu 
wynagrodzeń, jak i podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 

W jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa może nastąpić ograniczenie 
wypłat dla pracowników z różnych tytułów. Dotyczy to w szczególności wypłat 
z zysku dokonywanych w różnych formach - zarówno prowizji od zysku, jak 
i wypłat nagród i premii dla pracowników. W przedsiębiorstwach państwowych o 
samym fakcie wypłat z zysków dla pracowników decydują organy samorządu 
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załogi, natomiast w spółce Skarbu Państwa decyzje są podejmowane przez większość 
akcjonariuszy, czyli przez Skarb Państwa. Władze spółki najczęściej nie będą 
zainteresowane maksymalizowaniem tego rodzaju wypłat, a zatem pracownicy 
mogą utracić jedno ze źródeł swoich dochodów. 

Z faktem ograniczenia wypłat nagród i premii z zysku dla pracowników wiąże 
się problem współdecydowani a załogi w zarządzaniu firmą. W przedsiębiorstwach 
państwowych istnieje instytucja samorządu załogi, która ma istotny wpływ na 
podejmowanie najważniejszych decyzji w firmie. W spółkach prawa handlowego 
wszystkie decyzje są podejmowane przez władze spółki, czyli nie uczestniczą 
w nich pracownicy z tytułu zatrudnienia w spółce. W spółce Skarbu Państwa 
wyłącznym właścicielem jest Skarb Państwa, ale - na mocy ustawy o prywatyzacji 
— w spółkach powstałych z przekształcenia przedsiębiorstwa 1/3 składu rady 
nadzorczej jest wybierana przez pracowników. Jednak udział przedstawicieli 
załogi w spółce jest o wiele mniejszy niż w przedsiębiorstwach. Z racji dużego 
znaczenia organów samorządu w przedsiębiorstwie przekształcenie firmy w spółkę 
musi powodować znaczne ograniczenie roli przedstawicieli załogi (Błaszczyk, 
1991). W tym kontekście należałoby rozważyć możliwości dopuszczenia 
pracowników do uczestnictwa w zarządzaniu firmą. Interesujące mogą być w tym 
zakresie doświadczenia niemieckie, zwłaszcza zasada Beteiligung, a więc 
uczestniczenie załogi w podejmowaniu niektórych decyzji w firmie. Wprowadzenie 
takich rozwiązań w Polsce nie mogłoby się jednak ograniczyć tylko do spółek 
powstałych w wyniku prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego, ale musiałoby 
obejmować wszystkie spółki prawa handlowego. Podjęcie stosownej decyzji ma 
zatem ogromne znaczenie strategiczne, choć wydaje się, że nie zostanie to uczynione 
w najbliższym okresie. 

Instytucja jednoosobowej spółki Skarbu Państwa może stać się, z powodu 
licznych ograniczeń, dość trwałym podmiotem organizacyjnym. Pojawia się więc 
naturalny problem zarządzania i odpowiedzialności za kierowanie tymi firmami. 
Może się bowiem zdarzyć, że rodzimi menedżerowie działający w imieniu Skarbu 
Państwa okażą się nieudolni. Niebezpieczeństwo wydaje się tym większe, że 
członkami rad nadzorczych tych spółek stają się często osoby, które wcześniej nie 
miały ścisłego związku z praktyką gospodarczą. Także ewentualne zatrudnienie 
ekspertów zagranicznych nie gwarantuje prawidłowego kierowania jednooso
bowymi spółkami Skarbu Państwa. Warunki gospodarowania w Polsce różnią się 
bowiem od zasad prowadzenia działalności gospodarczej w wysoko rozwiniętych 
krajach kapitalistycznych, a zatem te trudności mogą stanowić poważną przeszkodę 
dla dobrych specjalistów z zagranicy. Jeśłi dodać do tych zagrożeń jeszcze realne 
możliwości wykonywania powierzonych obowiązkóww sposób nie zawsze uczciwy, 
pojawia się obraz prawdziwego niebezpieczeństwa przy zarządzaniu 
skomercjalizowanymi firmami. 

Przyjmując nawet założenie, że osoby będące członkami organów władz 
spółek Skarbu Państwa będą najwyższej klasy specjalistami oraz - dzięki ścisłej 
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kontroli - będą uczciwie wypełniać swoje obowiązki, powstaje nowy problem. 
W rzeczywistości brak jest w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych 
przynajmniej ogólnych zasad, jakimi powinni kierować się powołani członkowie 
zarządowi rad nadzorczych spółek. Nie zostały określone cele, do których powinni 
dążyć kierowane przez nich firmy oraz metody osiągania tych zadań. Już obecnie 
wiele osób pełniących funkcje przedstawicieli Skarbu Państwa, chcąc bardzo 
rzetelnie wykonywać swoje funkcje,ma ogromne trudnościw zrealizowaniu interesu 
właściciela - Skarbu Państwa - w kierowanych przez siebie spółkach. Brak jest 
określonych priorytetów i spójnej polityki Ministerstwa Przekształceń 
Własnościowych, jako reprezentanta interesów Skarbu Państwa, dotyczących 
funkcjonowania jednoosobowych spółek Skarbu Państwa. 

Wszystkie niebezpieczeństwa związane z samym procesem przekształcenia 
oraz z funkcjonowaniem spółki Skarbu Państwa skutecznie hamują zaintereso
wanie prywatyzacją. Świadomość tych zagrożeń wśród pracowników 
przedsiębiorstw oraz niechęć do przejawiania inicjatywy odziedziczone po 
minionych dziesięcioleciach wpływają na niewielkie zainteresowanie przekształ
ceniami własnościowymi. Instytucja spółki handlowej ze 100% udziałem Skarbu 
Państwa ma stanowić jedynie etap przejściowy do procesu właściwej prywatyzacji, 
czyli udostępnienie akcji osobom trzecim. Wcześniej jednak dokonuje się na koszt 
spółki kosztownej analizy ekonomiczno-finansowej w celu ustalenia jej wartości. 
Taki obowiązek powoduje ogromny wzrost kosztów prywatyzacji, tym bardziej, że 
wycena musi być przeprowadzona kilkoma metodami. Ocenia się, że koszty 
zatrudnienia wykonawców zagranicznych, wynikające z wysokich stawek, jakie 
żądają wyspecjalizowane firmy konsultingowe na rynku światowym, osiągają 
poziom około 40% łącznych kosztów prywatyzacji (Stupnicki, 1991). Dodatkowe 
negatywne odczucia powoduje fakt, że zagraniczne sposoby wyceny często tak 
dalece nie pasują do polskiej gospodarki, że ich stosowanie może narażać firmy 
i Skarb Państwa na znaczne straty. Jednakże z braku krajowych mierników oraz 
ogromnego, nie kiedy zbyt duże go, zaufaniado zagranicznych firm konsultingowych 
nie kwestionuje się wyników ich analiz. W celu ograniczenia wydatków prywa
tyzacyjnych oraz przyspieszenia przekształceń należy rozważyć możliwość odejścia 
od skomplikowanych zasad wyceny. Teza ta jest tym bardziej uzasadniona, że 
faktyczna cena sprzedaży akcji i całej spółki często różni się znacznie od wyników 
analiz oraz wartości spółki wyliczonej na podstawie jej wyników finansowych 
i wielkości majątku (Czekaj, 1990). 

Najważniejszym etapem, z punktu widzenia obserwatora, jest sama sprzedaż 
akcji, która stanowi odzwierciedlenie skuteczności całego procesu. Przy 
udostępnianiu akcji Skarbu Państwa osobom trzecim cała pula papierów wartoś
ciowych jest dzielona przynajmniej na dwie podstawowe części. Ten podział 
wynika z przepisu ustawowego, który reguluje, że pracownikom państwowego 
przedsiębiorstwa przekształconego w spółkę przysługuje prawo zakupu na zasadach 
preferencyjnych do 20% ogólnej liczby akcji tej spółki należących do Skarbu 
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Państwa. Udogodnienie dla pracowników prywatyzowanych firm polega na 
sprzedaży akcji po cenie obniżonej o połowę w stosunku do ceny ustalonej dla osób 
fizycznych, oferowanej w pierwszym dniu sprzedaży. Jednak istnieje tutaj również 
pewnego rodzaju ograniczenie, bowiem łączna wartość ulgnależnych pracownikom 
nie może przekroczyć iloczynu średniej wartości wynagrodzeń wypłacanych 
w gospodarce państwowej na jednego zatrudnionego w okresie 12 miesięcy 
poprzedzających wpisanie spółki do rejestru handlowego oraz liczby osób 
nabywających te akcje. Konieczność obliczania średniej kwoty z minionych 12 
miesięcy oznacza, że w warunkach wysokiej inflacji łączna kwota ulg jest o wiele 
mniejsza niż w przypadku przyjęcia za podstawę krótszego okresu. Również okres 
między wpisaniem spółki do rejestru i udostępnieniem akcji, czyli czas 
funkcjonowania spółki Skarbu Państwa, wpływa na rzeczywistą wielkość preferencji 
dla pracowników. W praktyce tego rodzaju ulgi są niewystarczające i załogi zakładów 
pracy nie angażują swoich środków w wykupywanie akcji. Zarówno z racji obecnego 
unormowania prawnego jak i trudności finansowych pracowników okazuje się, że 
sprzedaż puli akcji dla pracowników trwa często najdłużej i najtrudniej. 
Przykładowo, w firmie Próchnik SA zostały rozprowadzone wszystkie akcje, 
z wyjątkiem walorów przeznaczonych dla pracowników, które zostały rozdyspo
nowane wokoło 50%. Trzeba rozważyć problem, czy nie należałoby akcji puli 
pracowniczej przydzielać bezpłatnie, lub sprzedawać je na warunkach kredy
towych z możliwością umożenia części pożyczki. Stanowiłoby to formę kreacji 
sztucznego popytu i czynnik zachęcający do prywatyzacji, a jednocześnie stano
wiłoby pewien sposób rozwiązania dylematu udziału załogi w prywatyzacji z tytułu 
omówionego wyżej problemu istnienia funduszu założycielskiego i funduszu 
przedsiębiorstwa w przedsiębiorstwie państwowym. 

Sprzedaż pozostałej puli akcji może nastąpić w trzech podstawowych trybach 
i dzięki temu może być skierowana do różnych grup inwestorów. Najczęściej 
MPW dokonuje podziału całości akcji przeznaczonych dla osób nie będących 
pracownikami spółki i każda pula jest wówczas zbywana w odrębnym trybie. 

Z punktu widzenia zakresu sprzedaży i znaczenia dla przyszłego funkcjono
wania spółki najważniejsza wydaje się oferta skierowana do tzw. inwestora 
strategicznego. Ministerstwo Przekształceń Własnościowych jest zdania, że nie 
można dokonać rozdrobnienia całego kapitału spółki, gdyż może to spowodować 
trudności w jej funkcjonowaniu. Należy zatem sprzedać znaczny pakiet jednemu 
inwestorowi, który będzie w stanie skutecznie wpływać na decyzje podejmowane 
w sprywatyzowanej spółce. Z oczywistych powodów takim inwestorem nie może 
być państwowa jednostka gospodarcza, lecz tylko podmiot z przeważającym 
udziałem kapitału prywatnego. W Polsce brak jest jeszcze znaczącej liczby 
poważnych inwestorów prywatnych, którzy są w stanie nabyć znaczny pakiet akcji. 
Z drugiej strony, nawet jeśli istnieją firmy prywatne mogące spełnić te wymagania 
finansowe, rzadko są one zainteresowane w nabywaniu akcji prywatyzowanych 
przedsiębiorstw. W praktyce okazuje się zatem, że ta oferta jest skierowana 
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przede wszystkim do inwestorów zagranicznych. Każdej poważnej transakcji 
z partnerem zagranicznym towarzyszą jednak nieprzychylne reakcje społeczne 
i części środków masowego przekazu, oskarżające władze państwowe o wyprze-
dawanie majątku narodowego. Dlatego też należy zwracać dużą uwagę na 
szczegółowe uregulowania umów zawieranych przez Ministerstwo Przekształceń 
Własnościowych z inwestorami zagraniczymi. Niekiedy pojawiają się bowiem 
opinie, że majątek prywatyzowanych spółek jest sprzedawany zagranicznym 
inwestorom po cenie znacznie poniżej ich realnej wartości. Niektórzy specjaliści 
wysuwają nawet propozycje dotyczące rewizji części dotychczas zawartych umów 
i renegocjacji warunków sprzedaży majątku Skarbu Państwa. Takie procesy są 
jednak w praktyce bardzo trudne, a może nawet niemożliwe, a z pewnością 
zarówno zachowanie niekorzystnych dotychczasowych warunków, jak i ich zmiana 
jest bardzo kosztowna oraz podważająca wiarygodność państwa jako strony 
kontraktów. 

Oceny dotyczące ceny sprzedaży inwestorowi strategicznemu akcji spółki 
Skarbu Państwa są niekiedy podejmowane zbyt pochopnie, ponieważ w przypadku 
wielu umów prywatyzacyjnych oferowana cena nie jest najważniejszym kryterium 
przy wyborze inwestora; Ministerstwo Przekształceń Własnościowych uzależnia 
sprzedaż akcji określonemu inwestorowi od spełnienia przez niego pewnych 
warunków, takich jak utrzymanie wielkości i struktury produkcji, wielkości 
zatrudnienia czy respektowanie umów zawartych przez przedsiębiorstwo 
państwowe przed jego przekształceniem. Te warunki wpływają niekiedy w o wiele 
większym stopniu na podejmowane decyzje niż ostateczna cena jaką jest gotów 
zaoferować inwestor. Wydaje się, że należy dążyć do uzyskania większej 
synchronizacji tych dwóch, nie zawsze zgodnych, celów. Jest to tym trudniejsze, że 
brak jestoficjalnegookreśleniahierarchiiwarunków,które muszą zostać spełnione 
przez inwestora, aby mogło dojść do sfinansowania umowy. Poza tym, pojawia się 
niezwykle ważny problem sprzeczności między krótko- i długookresowymi celami 
prywatyzacji. Rezygnacja przez Ministerstwo Przekształceń Własnościowych 
z uciążliwych warunków może wpłynąć na wzrost ceny sprzedaży majątku Skarbu 
Państwa. Z drugiej jednak strony wymagania dotyczące spełnienia określonych 
warunków mogą wpłynąć na mniejsze krótkookresowe reperkusje społeczne 
prywatyzacji oraz na szybszy i bardziej dynamiczny wzrost gospodarczy. Nie 
powinna chyba budzić wątpliwości kwestia, że prywatyzacja nie może być 
dogmatycznym celem samym w sobie, lecz powinna być podporządkowana 
długookresowemu wzrostowi gospodarczemu. 

Pozostałe pakiety akcji są przeznaczone dla mniejszych inwestorów, jednak 
również w tej grupie można wymienić bardziej znaczące. Przede wszystkim są nimi 
tzw. grupy menedżerskie, w skład których wchodzą najczęściej osoby będące 
członkami kierownictwprzekształcanych przedsiębiorstw państwowych. Korzystne 
warunki umów zawieranych z tymi inwestorami mają stanowić zachętę dla dyrekcji 
przedsiębiorstw państwowych do podejmowania przedsięwzięć prywatyzacyjnych. 
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To z pozoru logiczne rozumowanie ma w polskiej specyfice niestety odmienne 
skutki. Załogi zakładów pracy są bowiem przeświadczone, że dyrekcja kieruje się 
wyłącznie własnymi partykularnymi interesami i z tego powodu organy samorządu 
pracowniczego, mając stosowne możliwości przepisane prawem, blokują inicjatywę 
prywatyzacji i są często nieprzychylnie ustosunkowane do całego procesu. 

Częśćakcji prywatyzowanej firmy jest sprzedawana w drodze oferty ogłaszanej 
publicznie. Udział tej puli w kapitale spółki może się różnić; w przypadku niektórych 
operacji prywatyzacyjnych nie przeprowadzano w ogóle sprzedaży w trybie oferty 
publicznej. Podczas ostatnich sprzedaży dokonywanych w tym trybie pula akcji 
była dodatkowo dzielona na pakiety dla małych i średnich inwestorów. Szczególnie 
sprzedaż publiczna dla drobnych inwestorów kończy się w ostatnim czasie znacznym 
sukcesem. Praktycznie wszystkie akcje znajdowały nabywców przed terminem. 
Znaczne kłopoty przy sprzedaży akcji pierwszych prywatyzowanych przedsiębiorstw 
nie zapowiadały takiego sukcesu. W Ministerstwie Przekształceń Własnościowych 
zostały jednak wyciągnięte wnioski z poprzednich niepowodzeń i znacznie 
zmieniono zasady sprzedaży papierów wartościowych, w tym ograniczono udział 
akcji przeznaczonych dla drobnych inwestorów. 

Przy masowej prywatyzacji polskiej gospodarki poważnym problemem będzie 
z pewnością brak kapitału, wynikający zarówno ze znacznego zubożenia polskiego 
społeczeństwa, jak i niewielkiej atrakcyjności lokat w papierach wartościowych. 
Przedmiotem rozważań musi stać się zatem sposób kreowania sztucznego popytu 
na akcje prywatyzowanych firm. Problem jest o tyle złożony, że nie określono do 
chwili obecnej sposobu kreacji popytu (bony prywatyzacyjne, kredyty i inne) oraz 
warunków ich zastosowania w taki sposób, aby ta operacja nie spowodowała 
załamania na młodym i nieustabilizowanym polskim rynku kapitałowym. 
Posiadacze akcji nabytychw zamian za bonyprywatyzacyjne mogą nie przywiązywać 
dostateczej wagi do otrzymanego majątku. Sygnałem ostrzegawczym była 
z pewnością postawa tych akcjonariuszy, którzy nabyli akcje w zamian za obligacje 
Skarbu Państwa drugiej emisji. 

Na zakończenie omawiania barier prywatyzacji metodą kapitałową warto 
zwrócić uwagę na jeszcze jedną niekorzystną dla przedsiębiorstw zasadę. Wszelkie 
wpływy ze sprzedaży akcji prywatyzowanych firm nie wpływają do spółek, lecz 
zasilają budżet państwa. Ten czynnik wpływa często w decydujący sposób na 
podejmowanie negatywnej oceny zamiaru prywatyzacji. Prywatyzowane 
przedsiębiorstwo państwowe ponosi bowiem wszystkie koszty związane 
z przekształceniem, natomiast przychody otrzymuje Skarb Państwa. Do momentu 
rozwiązania tego problemu trudno liczyć na znaczące zainteresowanie prywatyzacją 
ze strony przedsiębiorstw państwowych. 

Drugim trybem prywatyzacji jest metoda likwidacyjna, czyli w drodze likwidacji 
przedsiębiorstwa państwowego. Zgodnie z zamiarem ustawodawcy ta forma jest 
przeznaczona dla małych i średnich przedsiębiorstw; w praktyce były nią 
zainteresowane równieżzałogi dużych zakładów pracy. Likwidacja przedsiębiorstwa 
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państwowego następuje w tym przypadku nie na skutekokoliczności wymienionych 
w ustawie o przedsiębiorstwach państwowych, lecz w trybie ustawy o prywatyzacji. 
Organ założycielski z własnej inicjatywy bądź na wniosek rady pracowniczej 
przedsiębiorstwa oraz za zgodą Ministerstwa Przekształceń Własnościowych 
może zlikwidować przedsiębiorstwo państwowe w celu: 

- sprzedaży przedsiębiorstwa lub części zorganizowanych mienia przedsię
biorstwa, 

- wniesienia przedsiębiorstwa lub zorganizowanych części mienia do spółki, 
- oddania na czas oznaczony do odpłatnego korzystania przedsiębiorstwa 

lub zorganizowanych części mienia przedsiębiorstwa. 
Pierwszy z wymienionych celów jest wykorzystywany głownie przez małe 

firmy, najczęściej o charakterze usługowym (tzw. "mała prywatyzacja"). Natomiast 
załogi zakładów pracy zainteresowane są bardziej ostatnią metodą, czyli oddaniem 
mienia przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania. Najpoważniejszym 
problemem w chwili tworzenia spółki, która ma zamiar wziąć w użytkowanie 
mienie przedsiębiorstwa, jest zebranie dostatecznej ilości kapitału. Wymóg 
zgromadzenia środków w wysokości 20% łącznej wartości funduszów: 
założycielskiego i przedsiębiorstwa jest bardzo trudny do spełnienia, szczególnie 
dla pracowników tych firm, w których uzbrojenie techniczne jest wysokie. Próbę 
ominięcia tej zasady stanowi tworzenie spółki akcyjnej i wykorzystanie 
kodeksowego przepisu o możliwości pierwotnej wpłaty w wysokości co najmniej 
25% kapitału spółki. W praktyce jednak organ założycielski nie przekazywał 
mienia zlikwidowanego przedsiębiorstwa tym pracowniczym spółkom akcyjnym, 
które nie zgromadziły kapitału akcyjnego w pełnej wysokości. Taka postawa 
organów założycielskich nie jest uzasadniona żadnymi przepisami prawnymi, a 
decyzje odmowne były na ogół motywowane niedostatecznym zabezpieczeniem 
przekazywanego majątku. 

Spółka utworzona przez pracowników ma szereg zalet w porównaniu 
z jednoosobową spółką Skarbu Państwa. Po pierwsze, jej właścicielami są sami 
pracownicy, choć niekiedy udziałowcami są również osoby trzecie. Wszystkie 
decyzje są podejmowane przez zainteresowanych pracowników, a nie przez osoby 
z zewnątrz. Jednak Ministerstwo Przekształceń Własnościowych uważa niekiedy 
takie spółki za nieodpowiednich inwestorów do wzięcia mienia w odpłatne 
użytkowanie. Większość akcjonariuszy w spółce pracowniczej posiada zbliżoną 
wartość papierów wartościowych, brak więc jednego inwestora ze znacznym 
pakietem akcji. Tutaj nie występuje podmiot, którego w prywatyzacji metodą 
kapitałową określa się mianem tzw. inwestora strategicznego. Ministerstwo, 
I często nie bez racji, obawia się dużej niestabilności w funkcjonowaniu takich firm. 
Z drugiej strony świadczy to jednak o niedocenieniu faktu, że spółka pracownicza 
i jest sposobem artykulacji zbiorowego interesu załóg. 
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Najpoważniejszą barierą prywatyzacji metodą likwidacyjną stały się zasady 
obliczania należności za korzystanie z mienia Skarbu Państwa. Środki przekazywane 
przez spółkę za korzystanie z mienia są wypłacane z dwóch tytułów: wartości 
wykorzystywanego mienia oraz kwoty stanowiącej sumę rocznych opłat dodat
kowych (powiązanych z wartością netto przedsiębiorstwa oraz wysokości bieżącej 
stopy kredytu refinansowego). Takie obciążenie jest zbyt duże w stosunku do 
możliwości finansowych spółek pracowniczych, szczególnie w warunkach nadal 
wysokiej inflacji i wysokiej stopy procentowej2. 

Przedstawione bariery wpłynęły w ostatnich dwóch latach w decydujący sposób 
na stosunkowo niewielkie zainteresowanie i skromne wyniki prywatyzacji. O ile 
wydaje się możliwe zniesienie licznych, choć z pewnością nie wszystkich, ograniczeń 
o charakterze prawnym, o tyle trudności finansowe, w tym względne zubożenie 
społeczeństwa, mają charakter barier długookresowych. 

2. Reprywatyzacja 

Warunkiem transformacji gospodarki jest wcześniejsze uporządkowanie 
stosunkówwłasnościowych. W tym kontekście najczęściej poruszanym problemem 
jest reprywatyzacja. Ostateczne rozstrzygnięcie tej kwestii powinno wyjaśnić 
zakres prywatyzacji i przyczynić się do zdynamizowania tego procesu. Czy 
rzeczywiście reprywatyzacja może służyć realizacji tych celów, czy też ma stanowić 
jedynie formę zadośćuczynienia dla byłych właścicieli - na to pytanie postaramy 
się odpowiedzieć poniżej. 

W przeciwieństwie do prywatyzacji, sfera zwrotu byłym właścicielom lub ich 
spadkobiercom mienia przejętego na własność Państwa nie została dotychczas 
prawnie uregulowana. Określenie zakresu przedmiotowegoewentualnych roszczeń 
oraz sposobu zwrotu i rekompensaty wciąż jest przedmiotem spornym, przez co 
legislacyjne ujęcie nie jest możliwe. Mimo już kilku projektów skierowanych do 
Sejmu (Krupa, 1992), trudno spodziewać się, aby w najbliższym czasie problem 
reprywatyzacji doczekał się szybkiego zakończenia. 

W zakresie przedmiotowym, podstawową kwestią sporną jest określenie, 
jaka część mienia znacjonalizowanego w czasach PRL powinna podlegać docho
dzeniu roszczeń. W maksymalnym zakresie postuluje się uznać za nieważny 
dekret o nacjonalizacji przemysłu, natomiast w minimalnym zakresie dawni 
właściciele mogliby dochodzić roszczeń tylko w zakresie mienia znajdującego się 

2 Obciążenie finansowe spółek pracowniczych jest najwyższe w pierwszych latach 
funkcjonowania. W związku z aktualną stopą kredytu refinansowego (40%), w przypadku umowy 
zawartej na okres 5 lat, w pierwszym roku opłaty wynoszą: 20% wartości mienia z tytułu spłaty raty 
kapitałowej oraz 30% - z tytułu rocznej opłaty dodatkowej. 
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pod zarządem państwowym, a przejętego na własność po 1958 r., pod warunkiem, 
że nacjonalizacja nastąpiła z naruszeniem prawa. Z tego powodu nie jest możliwa 
jednoznaczna ocena, jaki zakres miałby mieć ten proces. 

Drugą istotną kwestią jest rozstrzygnięcie, czy zwrot mienia ma nastąpić 
w naturze, czy byłym właścicielom przysługiwać ma tylko roszczenie odszkodo
wawcze, czy może należy zastosować wariant mieszany. Z punktu widzenia osób 
zainteresowanych reprywatyzacją, najbardziej korzystnym rozwiązaniem jest zwrot 
mienia, natomiast dla budżetu państwa jakakolwiek forma zadośćuczynienia 
wiąże się jeśli nie z wydatkami, to co najmniej z brakiem dochodów z tej formy 
przekształceń własnościowych. Zwrot mienia w naturze (bądź w formie innego 
majątku) powoduje brak możliwości sprzedaży bądź zastosowanie innej z procedur 
prywatyzacyjnych, a tym samym — budżet nie uzyska żadnych środków z tego 
tytułu. 

Nie mniej problemów stwarza wypłacanie odszkodowań. Jeżeli zadość
uczynienie miałoby nastąpić w formie pieniężnej, przyczyniłoby się do dalszego 
pogłębienia deficytu budżetowego3. Z kolei rekompensata w postaci bonów 
kapitałowych też nie jest rozwiązaniem satysfakcjonującym, ponieważ albo 
powoduje odłożenie w czasie terminu płatności (otwarta pozostaje kwestia 
waloryzacji bonów), albo może wywołać negatywne skutki na rynku papierów 
wartościowych. Zamiana bonów na akcje prywatyzowanych przedsiębiorstw grozi 
dwoistymi negatywnymi skutkami: utratą wpływów ze sprzedaży akcji — czyli 
zmniejszeniem wpływówbudżetowych, a ponadto załamaniem na rynku giełdowym 
spowodowanym dużą podażą bonów oraz raptownym spadkiem cen walorów 
(Iwanek, Welisz, 1991). 

Innym znaczącym problemem, jaki stwarza reprywatyzacja jest zwiększenie 
niepewności inwestorów zainteresowanych lokowaniem środków w akcje, udziały 
i majątek prywatyzowanych przedsiębiorstw. Nie uregulowany stan prawny, a 
zwłaszcza brak de facto właściciela podważa wiarygodność inwestycji. Trudno 
dziwić się, że problem reprywatyzacji bywa postrzegany jako podstawowa bariera 
dla polityki prywatyzacyjnej. Jaka bowiem będzie sytuacja inwestorów, którzy 
zaangażowali środki, zaciągnęli kredyty w sytuacji, gdy do posiadanego przez nich 
mienia zaczną zgłaszać roszczenia dawni właściciele, powołujący się na tytuł 
prawny oraz możliwość, jaką stworzą im przepisy regulujące zwrot mienia. 

Reprywatyzacja jest więc problemem, który należałoby rozpatrywać w kate
goriach bardziej etycznych niż ekonomicznych. Jest metodą transformacji 
własnościowej, jednak nie należy oczekiwaćz tego tytułu jakichkolwiek pozytywnych 

3 W trakcie konferencji w Instytucie Finansów (5.05.1992) poświęconej polityce finansowej 
w 1992 r., dyskutanci wskazywali, że zakładany poziom deficytu budżetowego na rok bieżący jest 
oparty na bardzo optymistycznych założeniach i nie może być możliwy do utrzymania. 
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efektów dla wzrostu gospodarczego w krótkim okresie. Perspektywą, przez którą 
należy ją oceniać, jest raczej zadośćuczynienie osobom pozbawionym własności 
w okresie nacjonalizacji. Natomiast możliwe jest rozwiązanie, że w okresie "długiej 
fali" reprywatyzacja - zwłaszcza w formie zwrotu mienia w naturze — będzie 
spełniać korzystne funkcje z punktu widzenia wzrostu; dla osiągnięcia tego celu 
konieczne jest jednak spełnienie szeregu dodatkowych warunków. 

Podstawowym założeniem korzystnego wpływu reprywatyzacji na wzrost jest 
wola właścicieli, aby przywrócony im majątek wykorzystywać do działalności 
gospodarczej, nie zaś jako przedmiot sprzedaży. Ponadto, konieczne jest wsparcie 
kapitałowe dla rozwoju tych przedsiębiorstw prywatnych, przede wszystkim 
w formie kredytów przeznaczonych na modernizację i nowe inwestycje. Kolejnym 
elementem niezbędnym do osiągnięcia pozytywnych efektów jest stworzenie ram 
prawnych dla tego procesu; ustawa powinna określić przypadki, w których dawni 
właściciele mogą ubiegać się o zwrot lub rekompensatę, zakres osób uprawnionych 
do występowania z roszczeniami, formę zadośćuczynienia, terminy do składania 
wniosków itp. Dokonywanie czynności reprywatyzacyjnych w drodze 
indywidualnych decyzji, bez ogólnej regulacji, grozi stworzeniem niebezpiecznych 
precedensów4. 

Z punktu widzenia potrzeb bieżących budżetu, należałoby przyjąć — 
w maksymalnym wariancie — założenie tzw. momentu "zero", czyli 
usankcjonowania istniejącego stanu faktycznego oraz ostateczne uwłaszczenie 
jednostek państwowych (w niektórych przypadkach spółdzielczych) i na tej 
podstawie przystąpić do prywatyzacji mienia. Jednak z przyczyn pozaekono
micznych taka operacja nie wydaje się możliwa do przeprowadzenia. W związku 
z tym, rozwiązaniem minimalizującym omówione wcześniej efekty reprywatyzacji, 
jest ograniczenie jej do minimum. Szczególnie zwrot w naturze powinien 
następować jedynie w wyjątkowych przypadkach, natomiast za podstawową formę 
odszkodowania należałoby przyjąćbony prywatyzacyjne, które nie byłyby walor ami 
zbywalnymi. Również i w tym wariancie nie można uniknąć prezentowanych 
zagrożeń, a zwłaszcza groźby załamania rynku kapitałowego. Reprywatyzacja, 
podobnie jak i prywatyzacja, musi być postrzegana nie jako cel, ale jedynie jako 
metoda osiągnięcia właściwego celu, jakim jest wzrost gospodarczy. 

4 Pierwszy taki przypadekmi al już miejsce; Sąd Najwyższy definitywnie rozstrzygnął o zwrocie 
odlewni Stomporków w Grodzisku dawnemu właścicielowi. 
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3. Demonopolizacja 

Możliwość przekształceń organizacyjnych, mających na celu demonopolizację 
gospodarki, została wprowadzona do powojennej polskiej rzeczywistości wcześniej 
niż regulacje dotyczące transferu własności z sektora państwowego. Pierwsza 
ustawa została bowiem uchwalona w 1987 r. (Ustawa, 1987), czyli 3 lata wcześniej 
niż ustawa o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. W gospodarce centralnie 
planowanej, wspierającej tendencje koncentracyjne, taka regulacja wydawała się 
"ciałem obcym" bądź ozdobnikiem pozbawionym faktycznego znaczenia. Jednak 
już wówczas zwracano uwagę (Sopoćko, Modzelewski, Bielawny, 1989), że 
koncentracja — w przeciwieństwie do uniformacji - nie ułatwia zarządzania 
gospodarką; ponadto, w latach osiemdziesiątych szczególne dysfunkcje przejawiały 
instrumenty centralnego sterowania jak np. kooperacja. 

W ustawie z 1987 r. większy nacisk niż na kształtowanie struktury podmiotowej 
gospodarki położono na zwalczanie praktyk związanych z zachowaniami 
podmiotów gospodarczych w obrocie. Ten niedostatek ujawnił się szczególnie 
mocno wówczas, gdy powzięto rozstrzygnięcie o przekształceniu gospodarki na 
model rynkowy. Postulaty zwiększenia wpływu w tej sferze organu 
antymonopolowego znalazły odbicie w nowej regulacji z 1990 r. (Ustawa, 1991b). 
Uprawnienia Urzędu Antymonopolowego — nowego centralnego organu 
administracji państwowej - w kształtowaniu podmiotowej struktury gospodarki 
ujęte zostały w dwie grupy: 

1) kontrola powstawania, przekształcania i łączenia jednostek gospodarczych, 
2) dekoncentracja jednostek zajmujących pozycję dominującą na rynku. 
Ad. 1 Zgodnie z obowiązującymi przepisami, bezwzględnemu obowiązkowi 

zgłoszenia w Urzędzie Antymonopolowym podlega zamiar połączenia oraz 
przekształcenia podmiotów gospodarczych. Natomiast zamiar utworzenia tylko 
w niektórych przypadkach podlegakognicji Urzędu, tzn. jeże li powstająca jednostka 
mogłaby osiągnąć pozycję dominującą na rynku albo jedna ze stron tworzących 
nowy podmiot zajmuje taką pozycję. Jeżeli w wyniku omawianych czynności 
podmioty gospodarcze uzyskałyby lub zachowałyby pozycję dominującą, Urząd 

[Antymonopolowy może wydać decyzję zakazującą. 
W procesie prywatyzacji prezentowane przepisy ustawy antymonopolowej 

mają zastosowanie w procedurze przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego 
iw jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. Jest to następstwem faktu, że spółka 
Iwstępuje we wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorstwa; przechodzą na nią 
Irównież uprawnienia i obowiązki wynikające z decyzji administracyjnych. Ponieważ 
[wykreślenie z rejestru przedsiębiortw następuje z chwilą wpisania spółki do rejestru 
[handlowego, nie ma więc miejsca przerwanie ciągłości bytu prawnego 
[(Modzelewski, Bielawny, Zygierewicz, 1991). Urząd Antymonopolowy dysponuje 
[zatem instrumentem o dużym znaczeniu; jeżeli podmiot podlegający przekształ-
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ceniu zachowałby pozycję dominującą, wówczas organ może wydać decyzję 
zakazującą takiej czynności. Jest to jeden z niestety, nielicznych środków prawnych 
umożliwiających skoordynowanie polityki przekształceń własnościowych z polityką 
demonopolizacji, w dodatku - w praktyce dotychczas niewykorzystywany. Chociaż 
w literaturze przedmiotu postulowano konieczność poprzedzenia — w polskiej 
rzeczywistości gospodarczej - prywatyzacji działaniami demonopolizacyjnymi 
(Jakóbik, 1991), jednak ta propozycja nie znalazła odzewu; dotyczas nie wydano 
ani jednej decyzji zakazującej przekształcenia przesiębiorstwa państwowego 
w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa ze względu na zachowanie dominującego 
udziału w rynku. 

Kontrola zgłoszenia zamiaru przekształcenia jest jedynym momentem, kiedy 
Urząd Antymonopolowy aktywnie uczestniczy i dysponuje władczymi uprawnie
niami w procesie prywatyzacji. Co prawda, faza jednoosobowej spółki byłaby 
znakomitym okresem do przeprowadzania działań dekoncentracyjnych, ale ani 
ustawa antymonopolowa, ani ustawa prywatyzacyjna nie zawierają norm 
umożliwiających dokonywania takich czynności. 

Ad. 2. O ile omówione w poprzednim punkcie środki prawne mają na celu 
prewencję, o tyle instrumenty należące do drugiej grupy powinny służyć 
dekoncentracji już istniejących podmiotów gospodarczych; z tego względu są one 
określone jako środki polityki demonopolizacji (Modzelewski, 1990). Urząd 
Antymonopolowy może podzielić przedsiębiorstwo państwowe lub spółdzielnię, 
natomiastw stosunku do spółek jedyną możliwością jest jej rozwiązanie. Wydanie 
orzeczenia jest uzależnione od równoczesnego spełnienia dwóch przesłanek, tzn. 
podmiot gospodarczy musi zajmować pozycję dominującą oraz trwale ograniczać 
konkurencję lub warunki do jej powstania. 

Określenie, kiedy podmiot zajmuje pozycję dominującą na rynku, jest 
problemem trudnym do rozstrzygnięcia. Ustawodawca określił, iż jest to sytuacja, 
gdy nie styka się on z istotną konkurencją. Jednocześnie wprowadzono domnie
manie, że udział przekraczający 40% wskazuje na posiadanie pozycji dominującej. 
Czynnikiem decydującym nie jest jednak procentowy udział w rynku, ale relacja 
siły rynkowej w stosunku do konkurentów. Z tego powodu, na rynku rozproszonym 
(wiele konkurujących podmiotów o niewielkim udziale), jedoosobowa spółka 
mająca udział 10-15% może "dyktować" warunki gry, co oznacza, iż ma pozycję 
dominującą (Prywatyzacja, 1992). Z drugiej strony, udział 40% nie determinuje 
jeszcze zakwalifikowania podmiotu gospodarczego do omawianej kategorii; 
w sytuacji duopolujest to bowiem udział mniejszościowy i nie wyklucza całkowitego 
podporządkowania warunkom dyktowanym przez silniejszego konkurenta (np. 
przywództwu cenowemu5). Natomiast tzw. potencjalna konkurencja, czyli tylko 

5 W przeciwieństwie do polskiego systemu prawnego, w Stanach Zjednoczonych przywództwo 
cenowe (price leadership) jest praktyką zakazaną jedynie wówczas, gdy wynika z zabronionej 
zmowy, porozumienia lub pojedynczych umów. Jeżeli jest to jednak praktyka ukształtowana jako 
zwyczaj, traktowana jest jako normalne i dopuszczalne zachowanie rynkowe. 
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hipotetyczna możliwość nabycia towarów od innego sprzedawcy, mimo że w danym 
miejscu występuje oferta tylko jednego podmiotu,niejestprzesłanką kwestionującą 
stan faktycznej dominacji (Modzelewski, 1990). 

Trwałe ograniczanie konkurencji lub warunków do jej powstania, czyli drugi 
z wymienionych elementów, również nie jest łatwy do zinterpretowania. Należy 
przyjąćzałoże nie,że taki stan zostałosiągniętyprzy pomocy zachowań nielegalnych., 
przede wszystkim praktyk monopolistycznych. Trudno bowiem wyobrazić sobie, 
aby karane z tego tytułu były jednostki wypierające z rynku konkurentów dzięki 
większej innowacyjności, podwyższonej jakości towarów lub usług, skuteczniejszej 
a uczciwej reklamie itp. 

Jak wspomniano wyżej, podział może zostać orzeczony w stosunku do 
przedsiębiorstw państwowych i spółdzielni, zaś rozwiązanie — do spółek6. To 
zróżnicowanie uwidacznia się szczególnie w procesie prywatyzacji. Możliwość 
stosowania władczych środków demonopolizacji w przekształceniach prowadzo
nych tzw. drogą kapitałową ma miejsce jedynie we wstępnej fazie postępowania 
prywatyzacyjnego. Działania zmierzające do przekształcenia w jednoosobową 
spółkę Skarbu Państwa mogą zostać poprzedzone podziałem przedsiębiorstwa na 
kilka konkurujących podmiotów7. W dalszej fazie jest to już jednak niemożliwe, 
gdyż spółkę można tylko i wyłącznie rozwiązać. 

W ten sposób prywatyzacja, a ściślej rzecz ujmując - jej preferowana w legislacji 
i praktyce forma, ukazuje swoje paradoksalne drugie oblicze: petryfikację 
dotychczasowej, często wadliwej i zmonopolizowanej struktury gospodarki 
(Prywatyzacja, 1992). Ponadto, ten stan może jeszcze bardziej utrwalić wprowa
dzenie tzw. prywatyzacji sektorowej. Dla przedsiębiorstw o pozycji dominującej 
poddanie się transformacji własnościowej jest metodą ucieczki przed dekoncen
tracją w drodze podziału. Płynie więc z tego wniosek, że prowadzona na szeroką 
skalę prywatyzacja (wjejobecnym kształcie) może niestetyspowodowaćcałkowitą 
niemożność demonopolizacji gospodarki, a tym samym - stać się barierą dla 
powstawania mechanizmów konkurencji rynkowej. 

* 

Przedstawione działania w zakresie transformacji gospodarki są obciążone 
wspólną wadą: skoncentrowano się na technicznych aspektach zmian, natomiast 
w niedostatecznym stopniu uwzględniono zasadniczy cel, jakim mają one służyć. 
Prywatyzacja, reprywatyzacja i demonopolizacja nie są bowiem celem samym 
w sobie, lecz jedynie środkami służącymi osiągnięciu właściwego celu, jakim jest 

6 Notabene, wustawie nie zostało sprecyzowane, jakie środki Urząd Antymonopolowy może 
stosować wobec innych podmiotów, np. fundacji prowadzących działalność gospodarczą, jeżeli 
zajmują pozycję dominującą oraz trwale ograniczają konkurencję lub warunki jej powstania. 

7 Prywatyzacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami, podlegać musi przedsiębiorstwo 
państwowe jako całość; nie ma możliwości prywatyzacji części przedsiębiorstwa bez uprzedniego 
przeprowadzenia podziału. 



wzrost gospodarczy. Gdyby świadomość tej zależności była dostrzegana od początku 
przez kierowników polityki gospodarczej, to prawdopodobnie postępy w kierunku 
transformacji gospodarki mogłyby być znacznie większe. Nie chodzi wyłącznie o 
zrozumienie tej sprawy i właściwe określenie priorytetów, ale także o szerokie 
uświadomienie faktu, że przekształcenia muszą realizować określoną funkcję celu 
i nie mogą być realizowane w oderwaniu od siebie ani w gospodarczej próżni. 

Warunkiem osiągnięcia głównego celu transformacji jest realizacja szeregu 
niezbędnych przedsięwzięć o różnorodnym charakterze. Nie pretendujemy do 
zaproponowania założeńcałościowej polityki gospodarczej, leczpragniemy wskazać 
na działania, bez których proces ten nie może ulec zdynamizowaniu. Jednocześnie 
nie przeprowadzamy wartościowania poszczególnych środków służących realizacji 
celu; naszym zdaniem istnieje pakiet niezbędnych posunięć, które muszą być 
zaaplikowane jako logiczna całość. 

Rzeczą w chwili obecnej niezbędną, a przy tym możliwą do przeprowadzenia 
w relatywnie krótkim czasie, jest uporządkowanie stosunków własnościowych. 
Pierwszym posunięciem powinno być zdefiniowanie i określenie właścicieli majątku 
w sferze realnej gospodarki ze szczegółowym uwzględnieniem przemysłu. 
Zaniedbania w tej dziedzinie są bowiem ogromne; do tej chwili nie przeprowadzono 
weryfikacji tytułów własności. Na tej podstawie dopiero można będzie rozwiązać 
kwestię reprywatyzacji majątku niegdyś przejętego przez państwo, która 
w momencie prywatyzacji powróciła ze zdwojoną siłą. Z punktu widzenia interesów 
budżetowych (szczególnie obecnie, w okresie kryzysu finansów publicznych) oraz 
potencjalnych inwestorów zainteresowanych nabyciem prywatyzowanego majątku, 
reprywatyzacjaw postaci zwrotu mienia powinna zostać ograniczona do minimum; 
jak wskazaliśmy wcześniej, u podłoża tej koncepcji leżą bowiem bardziej racje 
natury moralnej niż względy ekonomiczne. 

W procesie transformacji muszą być również zabezpieczone interesy Skarbu 
Państwa jako właściciela tej części mienia państwowego, która nie jest własnością 
państwowych osób prawnych, np. przedsiębiorstw państwowych. Niepokojącym 
jest fakt, że mimo ponad dwuletnich prac nie uchwalono jeszcze regulacji dotyczącej 
Skarbu Państwa. Nowa ustawa powinna unormować dwie zasadnicze kwestie: 
zasady zarządzania mieniem Skarbu Państwa oraz ostateczne i całościowe 
określenie zakresu i przedmiotu tej własności8. 

Wcześniejsze rozstrzygnięcie dwóch problemów, tzn. reprywatyzacji oraz 
zdefiniowania pojęcia i zakresu własności stanowią bowiem niezbędne elementy 
dla przyspieszenia i rozszerzenia prywatyzacji. 

Prywatyzacja przedsiębiorstwpaństwowych nie może odbywać się w oderwaniu 
od rzeczywistości gospodarczej. Poczesne miejsce musi być zagwarantowane dla 

8 Przyjęty przez Radę Ministrów projekt ustawy dotyczy jedynie pierwszej z wymienionych 
kwestii. 
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interesów tych podmiotów, które są właściwymi adresatami procesu przekształceń 
własnościowych. Tymi podmiotami powinni być prywatni inwestorzy, dla których 
należy stworzyć takie uregulowania finansowo-prawne, aby zaangażowanie 
w prywatyzację po prostu było opłacalne również z ich punktu widzenia. Zmiany 
te powinny polegać na preferencjach podatkowych dla wszystkich inwestorów 
oraz na łatwiejszym dostępie do środków finansowych dla załóg prywatyzowanych 
jednostek, zwłaszcza metodą likwidacyjną. 

Inicjatywy dotyczące prywatyzacji muszą wychodzić zarówno "z góry" jak 
i "z dołu", tzn. od samych przedsiębiorstw. Obecny brak adresatów przekształceń 
własnościowych powoduje, że zainteresowanie prywatyzacją ze strony załóg 
przedsiębiorstw i pozostałych inwestorów jest mniejsze od oczekiwanego. 
Inicjatywa musi być tak pobudzona, aby same przedsiębiorstwa dostrzegały własny 
partykularny interes w procesie prywatyzacji. Dlatego, oprócz przedstawionej 
wyżej konieczności stworzenia zachęt finansowo-prawnych, należy rozważyć 
zwiększenie liczby dróg prywatyzacji. Jest to o tyle istotne, że w praktyce swoista 
forma oddolnych działań prywatyzacyjnych ma już miejsce; chodzi o tzw. spółki 
równoległe (Prywatyzacja, 1992). Uważamy, że tej inicjatywy nie należy zwalczać, 
lecz raczej nadać jej sformalizowane ramy i ukierunkować zgodnie z założeniami 
makropolityki gospodarczej. 

Poważną barierą w aktualnej polityce prywatyzacyjnej są problemy fiskalne. 
Obciążenia finansowe dla przekształcanych przedsiębiorstw mają dwojaki 
charakter. Znaczne wydatki w tym procesie są związane z samymi kosztami 
przekształcenia, w szczególności z wyceną wartości majątku. Skomplikowane 
metody ustalania tej wartości powodują przedłużenie procesu przekształcenia 
oraz wzrost kosztów. Wydaje się, że w niektórych przypadkach ponoszenie tak 
wysokich wydatków nie jest ekonomicznie uzasadnione, ponieważ faktyczna cena 
płacona przez inwestorów za majątek Skarbu Państwa różni się od wartości 
ustalonejw drodze wyceny. Z kolei, w przypadku przekształcenia małych jednostek 
tego rodzaju wydatki stanowią zbyt wysoką kwotę w stosunku do przychodów 
z prywatyzacji i nie są usprawiedliwione skalą przedsięwzięcia. 

Obciążenia fiskalne to również kwestie związane z czerpaniem bezpośrednich 
i pośrednich korzyści z funkcjonowania jedoosobowej spółki Skarbu Państwa. Do 
[Chwili obecnej nie zostały ostatecznie ustalone zasady podziału zysku w takim 
roodmiocie oraz partycypacji budżetu państwa w tym podziale. Samo uregulowanie 
Kwestii obowiązkowych wpłat odsetekod kapitału (surogat dywidendy w przedsię
biorstwie państwowym) nie rozwiązuje tego ważnego problemu. Potrzebne jest 
Klarowne i trwałe rozwiązanie normatywne; dotyczy to również zasad zarządzania 
jednoosobowymi spółkami i reprezentacji w nich interesów Skarbu Państwa. 

Niezbędnym elementem zwiększenia zainteresowania przekształceniami 
własnościowymi jest umożliwienie partycypacji inwestorów w podziale dochodu 
a wzroście wartości firmy. To z kolei wymaga istnienia sprawnego rynku 
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kapitałowego, zapewniającego bezpieczeństwo i płynnośćobrotów. Dotychczasowe 
doświadczenia w tym zakresie (brak wypłat dywidend i spadek wartości 
zdecydowanej większości akcji) nie mogą stanowić dostatecznego asumptu do 
podejmowania decyzji inwestorskich. W tym kontekście należy prowadzić bardzo 
ostrożną politykę sztucznego kreowania popytu na walory prywatyzowanych firm 
bony prywatyzacyjne). Prowadzenie takiej operacji na zbyt szeroką skalę, np. 
przez koncentrację masowej, powszechnej prywatyzacji, może spowodować znaczne 
perturbacje na młodym i nieustabilizowanym polskim rynku kapitałowym9, grożąc 
nawet jego całkowitym załamaniem. 

Z punktu widzenia funkcji celu prowadzonych przekształceń niezbędne jest 
ścisłe powiązanie prywatyzacji z demonopolizacją gospodarki. Obecnie takie 
związki de facto nie istnieją. Istnieje potrzeba ścisłego skoordynowania 
przekształceń z polityką demonopolizacyjną. Problem jest istotny właśnie w tym 
momencie, ponieważ nie przeprowadzenie operacji dekoncentracji dużych 
podmiotów może stanowić petryfikację obecnej wadliwej struktury podmiotowej. 
Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie gospodarki rynkowej w układzie sfery 
realnej bazującym na postsocjalistycznych monopolistach. 

Zaproponowana wiązka niezbędnych naszym zdaniem działań nie może być 
celem samym w sobie. Ich realizacja stworzy konieczne lecz niekoniecznie 
wystarczające warunki strukturalne do wzrostu gospodarczego w przyszłości — 
oby jak najbliższej. 

9 Znaczące w tym zakresie są doświadczenia związane z nabywaniem akcji w zamian za 
obligacje skarbowe drugiej emisji. 
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Jan Boguszewski 

OGRANICZENIA I PERSPEKTYWY 
ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW 

Celem opracowania jest próba przedstawienia podstawowych elementów 
struktury problemu określonego w tytule jako "rozwój przedsiębiorstw" oraz 
rozpoznania i wyjaśnienia głównych dylematów i kierunków niezbędnych 
rozstrzygnięć związanych z tym problemem. Jest on ujęty w dwóch sprzężonych ze 
sobą płaszczyznach: ograniczeni perspektyw rozwoju. Sprzężenie to ma charakter 
złożony. Nie można bowiem stwierdzić rzeczy na pozór oczywistej, że gdy 
ograniczenia "maleją", to perspektywy automatycznie "rosną". Nawet gdy 
ograniczenia równe są zeru, perspektywy mogą być większe lub mniejsze albo nie 
ma ich wcale. Taki pojazd, który nazywamy przedsiębiorstwem i który ma się 
rozwijać (poruszać do przodu) wymaga nie tylko "zwolnienia hamulców" 
(ograniczeń), ale także uruchomienia układu napędowego. Ponadto na jego 
drodze mogą pojawić się przeszkody (bariery) albo pomyślne wiatry, droga może 
piąć się w górę albo spadać w dół itd. Te wszystkie porównania nie mają niczego 
innego na celu, jak tylko zwrócenie uwagi na złożoność problemu, nawet przy 
tailczącym założeniu, że nasz umowny pojazd jest sprawny. 

Pojęcie rozwoju jest niejednoznaczne i pojemne. Z reguły przyjmuje się, że 
rozwój oznacza pozytywne zmiany ilościowe (przyrost produkcji) i jakościowe 
(poprawa cech użytkowych produkcji), przy czym te ostatnie bywają w statystyce 
i analizie ekonomicznej "przeliczane" na czysto ilościowe wskaźniki (przyrostu 
produkcji o dotychczasowych cechach użytkowych). Do jakościowych aspektów 
rozwoju bywa zaliczana efektywność produkcji lub jej zasobochłonność. Można 
powiązać pojęcie rozwoju z wiązką celów przedsiębiorstwa, wśród których wymienia 
się zazwyczaj również takie cele — kryteria jak rentowność, płynność, pewność 
(bezpieczeństwo) i niezależność. Nawet przy zerowym wzroście produkcji czy 
obrotów poprawa choćby jednego z tych aspektów pracy przedsiębiorstwa jest 
uznawana za polepszenie jego "standingu", za swoisty rozwój. Co więcej, w krajach 
tealizujących koncepcję społecznej gospodarki rynkowej zaliczają do czynników 
jakościowych również inne niezmierzalne bezpośrednio symptomy rozwoju, takie 
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jak rozszerzenie stosunków partnerskich, wzrost stopnia integracji załóg, wzrost 
motywacji, umiejętności i pozytywnych postaw. 

Można oczywiście pokusić się o dokładne sprecyzowanie stosowanego w tym 
opracowaniu pojęcia rozwoju przedsiębiorstw. Jednak nie będziemy tego czynić 
z kilku powodów. Po pierwsze, nie chcemy na tym pierwszym etapie podejścia do 
problemu wiązać sobie zbytnio rąk ograniczeniami definicyjnymi, zachowując tym 
samym pewną swobodę w obszarze rozważań. Po drugie, nie zamierzamy 
prowadzić analizy związków ilościowych ani budować określonych funkcji, 
wiążących omawiane współzależności w sformalizowane ujęcia. Po trzecie — i to 
jest chyba najważniejszy powód - w aktualnym stanie naszej gospodarki rozważania 
o perspektywach rozwoju przedsiębiorstw nie wymagają aż tak subtelnych narzędzi 
analizy, pomocnych i wręcz niezbędnych w odniesieniu do systemów i realiów 
gospodarczych uporządkowanych. Wydaje się bowiem, że nie chodzi tu ani 
o usprawnienie, ani o ulepszenie jakiejś normalnie funkcjonującej rzeczywistości, 
lecz o usuwanie kardynalnych, podstawowych niedomagań organizmu chorego. 
To nie fine timing. 

Wymownym potwierdzeniem tej tezy wydaje się być obserwacja aktualnej, 
niejako wyjściowej sytuacji przedsiębiorstw w 1991 r. Poświęcimy tej sprawie kilka 
słów, albowiem rzuca ona sporo światła tak na "ograniczenia" jak i "perspektywy" 
rozwoju. 

Jak wiadomo, w dwóch ostatnich latach, a właściwie już od II poł. 1989 r., 
rozmiary działalności produkcyjnej przedsiębiorstw kurczą się. Jest to proces 
złożony. Wyraźny i jednoznaczny regres obserwuje się w przeważającej części 
przedsiębiorstw uspołecznionych; w przedsiębiorstwach prywatnych zaznacza się 
w ciągu ostatnich lat systematyczny wzrost. Niestety, oficjalne publikacje 
statystyczne nie wyodrębniają, począwszy oddanych za 1991 r,. sektora publicznego, 
natomiast nieoficjalne metody grupowania zaliczają się do tzw. sektora prywatnego 
również przedsiębiorstwa spółdzielcze, organizacji społecznych i mieszane, 
pozostawiając zresztą poza klasyfikacją przedsiębiorstwa komunalne1. Tym samym 
publikacje te dokonują swoistego "saldowania" danych, dotyczących podmiotów 
o różnych stosunkach własnościowych, a także znajdujących się w różnej sytuacji 
finansowej. W szczególności trudno na ich podstawie ocenić "ograniczenia 
i perspektywy" oddzielnie dla grupy przedsiębiorstw rentownych i deficytowych. 

Ale mimo to, że jesteśmy zdani na posługiwanie się tak wielkim agregatem 
o różnorodnych elementach składowych, przeważający udział w nim 
przedsiębiorstw państwowych pozwala dostrzec wyraźne tendencje ogólne, które 

1 Według tych danych udział przedsiębiorstw prywatnych w ścisłym znaczeniu (mierzony 
relacją do ogólnych przychodów) wynosi zaledwie 3,8%. przedsiębiorstw mieszanych 4,0% 
i zagranicznych 1,1%. Poważną pozycję zajmują nadal przedsiębiorstwa spółdzielcze (9,7%) 
i komunalne (1,8%). Przychody ze sprzedaży w przedsiębiorstwach państwowych wyniosły w 
1991 r. ok. 80% ogółu przychodów. 
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w 1991 r. stały pod znakiem coraz bardziej pogłębiającego się kryzysu. Przychody 
ze sprzedaży wyrobów i usług w przemyśle w cenach stałych (tę wielkość przyjmuje 
się na ogół jako podstawę miary dynamiki produkcji) stanowiły 88,1 % ich poziomu 
z 1990 r. i 66,8% poziomu z 1989 r. Oznacza to spadek wykorzystania potencjału 
produkcyjnego w dwóch latach o jedną trzecią, a w 1991 r. o 12%. 

Jedną z istotnych konsekwencji tego stanu rzeczy ocenianego w kategoriach 
realnych jest znaczne pogorszenie struktury procesów mierzonych wielkościami 
nominalnymi. Koszty sprzedaży własnej produkcji i usług wzrosły w 1991 r. 
w stosunku do roku poprzedniego o 41,9%, zaś przychody z tego tytułu tylko 
o 28,5%. Z drugiej strony wzrostowi fiskalnych obciążeń kosztów o 44,9% 
towarzyszy spadek zasileń fiskalnych o 22,3%, w wyniku czego nastąpiło znaczne 
zwiększenie wskaźnika poziomu kosztów (z 78,5% do 86,7%). Przemysły: hutniczy, 
papierniczy, odzieżowy i włókienniczy rejestrują wskaźniki powyżej 90%, przemysł 
węglowy i transport - powyżej 100%. 

Taki układ przychodów i kosztów ich uzyskania spowodował znaczne obniżenie 
wyniku finansowego brutto z całokształtu działalności gospodarczej, stanowiącego 
jedynie 38,5% jego wielkości z 1990 r. Przeciętna rentowność ogólna osiągnęła 
poziom tylko 4,8%, a licząc ją w stosunku do kosztów sprzedaży własnej produkcji 
i usług — 8%. Ten ostatni wskaźnik stanowi niewiele ponad jedną czwartą jego 
wielkości z 1990 r. (29,4%). Bardziej korzystnie przedstawia się rentowność 
m sferze działalności podstawowej przedsiębiorstw (9,3%). 

Należy wyjaśnić, że różnica między poziomami obu wskaźników rentowności 
(9,3% i 4.8%) wynika z ujemnych rezultatów pozostałych - poza podstawową -
sfer działalności przedsiębiorstw, a mianowicie: sfery operacji finansowych, 
rozliczeń z budżetem oraz strat i zysków nadzwyczajnych. Skutki sytuacji w tych 
dziedzinach pochłonęły prawie połowę (48%) wyniku finansowego brutto 
z działalności podstawowej: ujemny wynikoperacji finansowych zmniejsza wskaźnik 
rentowności działalności podstawowej o 1,9 punktu, ujemne saldo rozliczeń 
z budżetem o 2punkty, ujemne saldo strat i zysków nadzwyczajnych o 1,6 punktu2. 
Tendencja obniżania się wskaźników rentowności miała w 1991 r. charakter stały. 
Warto dodać, że największa część obciążeń wyników finansowych z działalności 
podstawowej związana z rozliczeniami fiskalnymi, bankowymi (głównie odsetki) 
oraz stratami i zyskami nadzwyczajnymi koncentruje się w przemyśle i pochłania 
tam aż 71 % wynikówoperacyjnych (343% rozliczenia z budżetem, 20,4% operacje 
finansowe, 16,5% straty i zyski nadzwyczajne). 

Rozszerza się zjawisko deficytowości. Udział przedsiębiorstw deficytowych 
w ogólnej liczbie przedsiębiorstw wzrósł z 9,9% w 1990 r. do 37,7% w 1991 r., 
a liczba branż deficytowych z 26 do 57. 

O ile sytuacja w zakresie opisanego wyżej tzw. wstępnego podziału akumulacji 
finansowej wygląda niewesoło, o tyle rezultaty w etapie podziału ostatecznego, 

2 Tylko pozostałe operacje (głównie majątkowe) mają wskaźnik dodatni 1,0 punkta). 
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w którym pojawiają się zasadnicze obciążenia fiskalne i wynik finansowy netto -
wręcz tragicznie. Wynik finansowy netto spadł aż o 124,7%, zaś wielkość łącznej 
straty wynosi blisko 20 bln. zł, na co składa się strata netto przedsiębiorstw 
deficytowych w wysokości 66 bln. zł i zysk netto przedsiębiorstw rentownych 
w wysokości 46 bln. zł. Sytuacja ta jest rezultatem nałożenia na przedsiębiorstwa 
obciążeń, przekraczających wynik brutto o blisko 30%, a w przemyśle aż o 62%. 
W1990 r. obciążenia te stanowiły tylko 54% wyniku finansowego brutto. Jeśli 
natomiast porównamy straty i zyski w ujęciu brutto i netto, to okazuje się, że 
obciążenia zysku brutto przedsiębiorstw rentownych wyniosły 68 bln. zł, a więc 
jedynie 60% wyniku finansowego brutto (114 bln. zł), zaś dodatkowe obciążenia 
przedsiębiorstw i tak już deficytowych (strata brutto 47 bln. zł) wzrosły jeszcze o 19 
bln. zł, stanowiąc 41% straty wyjściowej. 

Wyrazem pogarszania się wyników netto są tzw. wskaźniki zyskowności, 
które począwszy od drugiego kwartału 1991 r. przyjmują wartości ujemne, osią
gając w grudniu wielkość -1,3% (przemysł: -2,7%, a w jego ramach włókienniczy: 
-18,6%, środków transportu: -17,5%, hutnictwa -10,1%). 

Uzupełniającym, ale istotnym fragmentem tego obrazu jest pogarszająca się 
płynność przedsiębiorstw. Jako argumenty, przemawiające za tą oceną, można 
przytoczyć następujące zjawiska: stale malejący udział (w sfinansowaniu środków 
obrotowych) funduszów własnych (1986: 42,1%; 1991: 18,5%) i kredytów 
obrotowych (odpowiednio: 33,4% i 15,6%) oraz rosnący udział zobowiązań 
(odpowiednio: 24,5% i 65,9%) przy jednoczesnym pogorszeniu się relacji cyklu 
rozliczeniowego zobowiązań do cyklu rozliczeniowego należności z 73% w 1990 r. 
do 112% w 1991 r. 

Przytoczone wyżej liczby mogą stanowić punkt wyjścia dla wielowątkowej 
dyskusji. Trzeba by najpierw dokładnie zidentyfikować stan faktyczny i oddzielić 
jednostki rentowne od deficytowych, krytycznie zresztą oceniając stosowane tu 
kryteria. W odniesieniu do jednostek deficytowych należałoby następnie 
odpowiedzieć na pytanie, czy jest to deficytowość rzeczywista czy pozorna, a jeśli 
rzeczywista, to czy ma charakter strukturalny czy koniunkturalny, czy wywołana 
jest czynnikami zewnętrznymi czy wewnętrznymi w stosunku do przedsiębiorstw, 
czy jest zawiniona czy niezawiniona. Wreszcie wszystkie jednostki (rentowne, 
deficytowe, dobre i złe) powinnybyćpoddane ocenie rankingowejw celu ułatwienia 
podjęcia przyszłych decyzji o ich dalszej egzystencji. 

Jakkolwiek podobnych pytań można by stawiać więcej, trzeba uczciwie 
przyznać, że większość z nich nie miałaby żadnego sensu w odniesieniu do gos
podarki "od dawna" rynkowej, ponieważ rynek "nie pyta" o przyczyny, lecz "sam" 
reaguje na istniejący stan rzeczy. W gospodarce będącej wtoku procesu 
transformacji, te i inne pytania oraz dyskusje na ich temat byłyby istotne, gdyż, po 
pierwsze, mechanizm rynkowy jeszcze nie działa lub nie działaw pełni, w związku 
z czym jego "oceny" mogą być błędne; po drugie, w gospodarce transformowanej 
istnieje duży margines kosztów przebudowy, i to nie tylko społecznych, których nie 
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wolno lekceważyć; po trzecie wreszcie, konkretna treść transformacji zależy 
w dużym stopniuwłaśnie od odpowiedzi na te pytania. Przy okazji warto podkreślić 
celowość rozważań nad wysuniętymi problemami, ponieważ panuje moda na 
totalne potępianie gospodarki polskiej za jej nieefektywność, powolność procesów 
dostosowawczych, przestarzałość i małą elastyczność itd., co mogłoby stać się 
przysłowiową wodą na młyn niektórych zewnętrznych doradców i partnerów. 
Pierwsi bez trudu obronią tezę o potrzebie kontynuacji terapii "szokowej", drudzy 
— łatwo uzyskując dogodne warunki transakcji. 

Omawiane sprawy mają również istotne znaczenie dla niniejszego 
opracowania. Zostaną one uwzględnione w takim stopniu, na jaki pozwala jego 
zakres i charakter. Problematyka rozwoju wiąże się bowiem tylko pośrednio z ich 
treścią. Natomiast przytoczone informacje liczbowe bezpośrednio skłaniają do 
bliższej ich interpretacji i identyfikacji w kontekście pierwszego aspektu tego 
opracowania, a mianowicie w kontekście "ograniczeń". 

* 

Pierwsze wrażenie, jakie odnosi się z przeglądu danych, sugeruje występowanie 
wielorakich i dotkliwych ograniczeń rozwoju. Już sam fakt popadania w coraz 
głębszą (właściwie coraz "cieńszą") reprodukcję zwężoną mógłby uzasadnić na 
pierwszy rzut oka oczywistą tezę, że dopóki trwa rozwój "ujemny", dopóty w ogóle 
nie ma rozwoju albo, że zmniejszenie rozwoju "ujemnego" już jest rozwojem. 
Prostą konsekwencją takiej tezy byłoby dążenie do jak najszybszego przywrócenia 
status quo czyli swoistej "restauracji" układu. Sprawa jednak staje się bardziej 
złożona, jeśli przeanalizuje się bliżej morfologię "ograniczeń". Składają się one ze 
zjawisk leżących na kilku płaszczyznach. 

1. W sferze realnej są to ograniczenia dwojakiego rodzaju: popytowe i poda-
żowe. Ograniczenia popytowe ujawniają się przede wszystkim jako ograniczenia 
popytu krajowego, wynikające z antyinflacyjnej polityki dochodów oraz coraz 
silniejszej konkurencji produktów pochodzenia zagranicznego. Występują też 
ograniczenia popytu zewnętrznego (zagranicznego), spowodowane rozpadem 
RWPG i wynikającym stąd zanikiem dotychczasowych rynków zbytu. 

Jednocześnie wpływ stosunków z zagranicą ujawnił z całą siłą immanentne 
gospodarce polskiej i istniejące oddawna ograniczeniapo stronie podaży. Przyjmują 
one dwie ściśle związane ze sobą formy: luki technologicznej będącej samoistną 
barierą w procesie dorównywania standardom światowym oraz małej elastyczności 
przestawienia struktury produkcji i metod wytwarzania w sposób dostosowany do 
nagłego wyzwania światowej konkurencji. 

Immanentnym elementem problematyki luki podażowej stało się również 
zjawisko ustawicznejpresjiwzrostukosztówwytwarzania,indukowanegow procesie 
liberalizacji cen (nośniki energii) i ograniczeniem dotacji. Zjawisko to korzystne, 
jbyć może, z punktu widzenia przyspieszonej metody budowania stosunków 
rynkowych kryło w sobie dwaistotne niebezpieczeństwa: wzmocnienie kosztowych 
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impulsów procesów inflacyjnych i dalsze osłabienie i tak małej konkurencyjności 
produkcji krajowej. Osiągnięcie równowagi rynkowej jest rzeczą bardzo ważną. 
Ale nie jest sprawą obojętną, przy jakiej strukturze podaży równowaga ta jest 
osiągana. Na razie stan obecny oznacza dyskryminację podażyproduktówkrajowych. 

Omówione elementy sytuacji na rynku produktów są głównym źródłem 
spadku produkcji, ocenianym jako bezprecedensowy przykład w historii ostatnich 
dziesiątków lat (Łaski, 1991). Gdybyśmy teraz na chwilę wrócili do poprzednich 
rozważań o jakościowych kryteriach kategoryzacji przedsiębiorstw z punktu 
widzenia ich sytuacji finansowej, mielibyśmy prawo do uznania tych spadków 
produkcji w stosunku do wielu przedsiębiorstw za koniunkturalne, jeśli chodzi 
o elementy popytowe, i za strukturalne, jeśli chodzi o czynniki podażowe. 

Stwierdzenie to rzuca światło na możliwość jednoznacznego i bezdyskusyjnego 
wartościowania przedsiębiorstw i kwalifikowania ich en bloc do jednego zbioru 
podmiotów "przestarzałych" i "nieefektywnych". Każde przedsiębiorstwo na 
świecie może popaść w deficytowość, jeśli znajdzie się w skrajnie suboptymalnym 
(tak jak bywa to obecnie w Polsce) lub superoptymalnym (tak jak bywało to 
w krajach realnego socjalizmu) przedziale funkcji produkcji (chyba że będzie 
w stanie wykorzystać swoją pozycję monopolistyczną dla zmniejszenia lub likwidacji 
deficytowości). Nikt rozsądny nie uzna jednak takiej sytuacji za wyłączną 
i wystarczającą przesłankę np. likwidacji firmy. 

Ale i wniosek przeciwny byłby od razu niesłuszny. Tak jak dwa razy nie 
wchodzi się do tej samej rzeki, tak i w tym wypadku nie można bez zastrzeżeń 
rozumować w sposób następujący: skoro powodem kryzysu są ograniczenia 
koniunkturalne, które z kolei ujawniły ostrość ograniczeń strukturalnych, to 
wystarczy usunąć działanie tych pierwszych, by wszystko ułożyło się pomyślnie 
i układ powrócił do normy. Otóż powrót do punktu wyjściowego nie może być 
uznany za normę, ponieważ okazało się, że właśnie w tym punkcie układ nie ma 
zdolności adaptacyjnych do zmiennych wymogów rynku. Nawet gdyby stwierdzenie 
to złagodzić, bo rzeczywiście producenci krajowi zostali zbyt pochopnie i zbyt 
nagle wystawieni na próbę konkurencji z producentami z zagranicy, to i tak 
niewiele to pomoże na przyszłość, bo konkurencja ta zawsze będzie czyhać, skoro 
mamy iść w kierunku otwartej gospodarki rynkowej. 

Do spraw tych powrócimy jeszcze przy omawianiu "perspektyw". Tu tylko 
poruszamy je gwoli wykazania (i ostrzeżenia), że wysuwane tu i ówdzie, zwłaszcza 
oddolne postulaty powrotu stanu aparatu wytwórczego przedsiębiorstw do status 
quo nie muszą być wcale zasadne. 

2. Ograniczenia występujące w sferze regulacji mają charakter narzędziowy 
i instytucjonalny. Ich aspekt narzędziowy polega najpierw na forsowaniu ograniczeń 
efektywnego popytu konsumpcyjnego przez politykę kontroli wzrostu płac oraz 
popytu inwestycyjnego za pomocą ograniczenia środków finansowych na inwestycje 
przedsiębiorstw. 
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Oba cele osiągane są głównie za pomocą instrumentów fiskalnych, 
występujących w formie podatku od wzrostu wynagrodzeń, dywidendy i podatku 
dochodowego. Skutki siły działania tych instrumentów, omówione wyżej, przyniosły 
ujemny zysk netto oraz prawie powszechną ujemną zyskowność przedsiębiorstw. 
Dla procesów reprodukcji oznacza to wysychanie źródeł jej samofinansowania. 

Istnieje i drugi kanał restrykcji wyrażających się w ograniczeniu rozmiarów 
kredytów inwestycyjnych oraz w wysokiej stopie procentowej, która jest główną 
przyczyną ujemnego salda operacji finansowych (była mowa o tym wyżej) z jednej 
strony i niechęci przedsiębiorstw do podejmowania inwestycji - z drugiej. 

Na aspekt instytucjonalny ograniczeń składa się cały kompleks zjawisk, 
wyrażających siew zbyt powolnym dokonywaniu zmian (destabilizacji) stosunków 
własnościowych i prawnych oraz zmian systemowych, które by torowały drogę 
mechanizmom rynkowym. Owa powolność wynika nie tylko z inercji stosunków 
społeczno-politycznych, ale także z bardziej ogólnej przyczyny: braku koncepcji 
docelowego układu ustrojowego, ekonomicznego i społecznego, jakkolwiek można 
odnieść wrażenie, że ośrodki kierownicze gospodarki wyznają paradygmat 
automatyzmu rynkowego. 

Czynniki instytucjonalne mają kapitalne znaczenie dla procesów rozwojowych, 
wpływają bowiem bezpośrednio na długość dopuszczalnego realnego horyzontu 
czasowego i stopień niepewności w podejmowaniu decyzji rozwojowych. 
W aktualnych polskich warunkach panuje prawie całkowita niejasność co do tych 
dwóch podstawowych parametrów decyzyjnych. Stwarza to przesłankę do 
negatywnej oceny sprawności kierowania gospodarką, gdyż trudno inaczej ocenić 
sprzeczność między oficjalnie głoszonym paradygmatem rynkowej autoregulacji 
a niezdolnością struktur władzy do konsekwentnych przekształceń instytucjo
nalnych. Tylko w jednym przypadku można by od takiej oceny odstąpić, 
a mianowicie wtedy, gdyby paradygmat ten w istocie był tylko złudzeniem zręcznie 
wykorzystywanym przez propagandę. 

3. Omówione wyżej aspekty narzędziowe i instytucjonalne wywierają istotny 
wpływ na trzecią płaszczyznę ograniczeń — na sferę psychospołeczną. Jej 
uwzględnienie jest o tyle ważne, że o egzystencji i rozwoju firm decydują nie tylko 
środki materialne, alei ludzie. Współdziałają oni z rzeczowymi środkami produkcji 
bądź jako organizatorzy procesów gospodarczych bądź jako ich wykonawcy. Ale 
dynamizm innowacyjny i przedsiębiorczość pierwszych musi być stale wspomagana 
przez realizacyjną sprawność drugich, przez ich postawy, zapał, rzetelność 
i inicjatywę. Brak współdziałania i zbieżności kierunkowej funkcjonowania obu 
szczebli przekreśla z góry efektywność bieżącą i sukcesy rozwojowe przedsię
biorstwa. Często wysuwany tu przymus ekonomiczny jako czynnik mobilizacji ma 
wprawdzie duże znaczenie, ale nie rozwiązuje sprawy do końca. Jest dobrze, jeśli 
przymus ten wiąże się z wysoką płacą, ale jest całkiem źle, gdy płaca nie wystarcza 
nawet na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Przymus ekonomiczny jest tylko 
jednym czynnikiem i wymiarem ludzkich postaw. Drugi - to pozytywna akceptacja, 
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niezbędna po to, by ludzie utożsamiali się zarówno z zakładem pracy, jak i z 
celami, do których zmierza gospodarka, państwo i naród. 

Rozwój sytuacji gospodarczej w ostatnich latach nie sprzyja rodzeniu się 
takich postaw. Malejące płace realne, inflacja, bezrobocie, pogarszający się stan 
budownictwa mieszkaniowego, oświaty, służby zdrowia, opieki społecznej, regres 
miast, osiedli, gmin całych regionów i gospodarki - wszystko to rodzi frustracje 
i alienację ludzi. Nie jest to alienacja starego typu, rodząca się w otoczeniu 
"bezpańskiego" mienia, lecz alienacja wywołana brakiem perspektyw jednostek 
i grup społecznych. 

Oto jakiś, w gruncie rzeczy typowy, dyrektor pozbywa się czym prędzej 
majątku przedsiębiorstwa, który, jak w większości przypadków, został niegdyś 
nabyty ze środków obcych, bo musi płacić wysoki podatek majątkowy czyli 
dywidendę. Mógłby on jeszcze poderwać załogę do nowego wysiłku, ale nie może 
jej zainteresować wyższymi płacami, bo działa gilotyna tzw. "popiwku". 
Przedsiębiorstwo mogłoby produkować więcej, ale nawet dobrego towaru nie ma 
komu sprzedać, bo ludzie nie mają pieniędzy. Dyrektor mógłby podjąć opłacalną 
inwestycję, ale zabrano mu wszystkie środki własne, a kredytu w banku nie ma. 
Wreszcie mógłby on zaprojektować i zrealizować cykl rozwojowy, bo szczęśliwie 
pokonał bariery finansowe, ale nie jestw stanie przeprowadzić rzetelnego rachunku 
ekonomicznego; nie wie, co ma wstawić do rachunku: jakie ceny, jakie stopy 
procentowe, jakie obciążenia fiskalne, jaki horyzont czasowy itd. Oto perspektywy, 
jakie ma dyrektor, menadżer i przedsiębiorca. 

Rozważając bariery psychospołeczne, których większość tkwi zresztą w całkiem 
wymiernych realiach, ulegamy mimo woli pokusie sformułowania pewnej 
syntetycznej oceny. Otóż obserwując rozwój wydarzeń w ostatnich latach, nie 
będziemydalecy od prawdy, jeśli powiemy.że wśród realizowanych celów społeczno-
gospodarczych i politycznych priorytet ma budowa nowego ustroju, gospodarki 
rynkowej i kapitalizmu. Z drugiej strony biorąc pod uwagę opłakany stan sfery 
realnej i zły obraz psychospołecznych ograniczeń tak funkcjonowania jak i rozwoju, 
dochodzimy do wniosku, że istnieje coraz bardziej powiększająca się luka czy 
rozbieżność między paradygmatem misji ustrojowej elit władzy a zdolnością, 
gotowością czy przygotowaniem i układu społeczno-gospodarczego i społeczeństwa 
do jej realizacji. Luka ta daje znać o sobie coraz silniej i w różnych formach. 
Pierwszoplanowym zadaniem wydaje się więc jej likwidacja. 

Czytelnik zapewne spodziewa się, że po omówieniu ograniczeń rozwoju 
przedsiębiorstw znajdzie odpowiedź na pytanie, jakie są perspektywy ich rozwoju. 
Niestety, na razie nie można odpowiedzieć na to pytanie zadowalająco, oczywiście 
rezygnując z akceptacji nierzadko spotykanej opinii, że jeśli perspektywy rozwoju 
całej gospodarki są nikłe, to tym samym nikłe są perspektywy rozwoju 
przedsiębiorstw. Nie negując zależności sytuacji mikropodmiotów od przebiegu 
makroprocesów, chcielibyśmy raczej skoncentrować się na rozważeniu dylematów, 
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problemów i wątpliwości, od których rozstrzygnięcia zależą perspektywy rozwoju 
przedsiębiorstwa. 

1. Hasło naszej konferencji, które brzmi: Polityka finansowa - Transformacja 
- Wzrost, oznacza jakościową zmianę i uzupełnienie obszaru rozważań, będących 
przedmiotem konferencji dotychczasowych. O ile bowiem procesy stabilizacji 
należą do grupy zjawisk krótkoterminowych, to problemy wzrostu dotyczą z reguły 
znacznie dłuższych okresów. A jeśli wzrost będziemy interpretowali szerzej jako 
rozwój, dokonujący się w obszarze zjawisk społeczno-gospodarczych, znacznie 
większym niż tylko typowa dynamika produktu społecznego i zawierającym zmiany 
jakościowe, a więc również transformację stosunków ekonomicznych, to 
rzeczywiście długość tych okresów może być znaczna. 

Okoliczność ta ma istotne znaczenie dla metod polityki gospodarczej, w tym 
również polityki w stosunku do sektor a firm, wydaje się bowiem, że usuwa ona jako 
nieaktualny znany dylemat: terapia szokowa czy gradualizm, przesadzając 
w zasadzie to drugie. W literaturze nadaje się tej opinii czasem bardzo wyraziste 
formy, twierdząc na przykład, że nie da się wprowadzić gospodarki rynkowej za 
jednym zamachem w krajach, w których przez prawie pół albo trzy czwarte wieku 
nie istniały ani instytucje rynkowe, ich właściwe otoczenie, ani odpowiednie 
postawy ludzi (Oppenheimer, 1991). Przejście do gospodarki rynkowej to nie 
jednorazowy skok przez wąską szczelinę między skałami, lecz mozolne wspinanie 
się z dołu (gospodarka centralnie kierowana) na szczyt (gospodarka rynkowa) 
(Wiles, 1991). Dotyczy to tak procesów transformacji systemowej jak i procesów 
wzrostu, które z natury rzeczy są średnio- i długoterminowe. W związku z tym 
zwraca się uwagę, że w Meksyku i Chile okres dzielący stabilizację od wzrostu 
wynosi około 10 lat (Łaski, 1992, s. 15; Levcik, 1992, s.18-19). 

Te ostatnie i podobne opinie formułowane są przy milczącym założeniu, że 
procesy stabilizacji i wzrostu przebiegają w określonym w swej zasadniczej 
strukturze względnie stałym układzie gospodarczym. Tymczasem Polska i inne 
kraje postsocjalistyczne — to układy jakościowe inne niż Meksyk, Chile, Izrael czy 
Argentyna, ponieważ poza stabilizacją i wzrostem czeka na nie zadanie 
transformacji. Niewybaczalnym błędem byłoby, gdyby przy zastosowaniu 
konwencjonalnej metody stabilizacji (terapia szokowa) przyjęto w stosunku do 
tych krajów założenie, że po stabilizacji ten sam układ gospodarczy przejdzie do 
fazy wzrostu. 

Gdyby to przypuszczenie odrzucić to, pozostaje jeszcze inna wątpliwość: czy 
rzeczywiście mamy stabilizację za sobą? Odpowiedź zależy od tego, co rozumiemy 
przez stabilizację. Jeśli stabilizacja oznacza zahamowanie hiperinflacji, to mamy 
ją poza sobą, choć przecież przy ostrzejszych kryteriach spełnienia tego warunku 
trzeba by zaprzeczyć takiemu stwierdzeniu (w 1991 r. ceny produkcji przemysłowej 
wzrosły o 48,1 %, robót budowlano-montażowych o 46,3%, dóbr konsumpcyjnych 
o 70,3%). Jeśli stabilizację będziemy pojmować niekonwencjonalnie lecz jako 
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stan, na gruncie którego można poważnie projektować i realizować rozwój, to 
takiej stabilizacji (stabilizacji w szerokim rozumieniu) nie ma, albowiem: 

— nieustabilizowana i niejasna jest sytuacja w zakresie rozwoju stosunków 
produkcji (własnościowych), 

- nie ma stabilnego kształtu rozwiązań instytucjonalno-prawnych, 
— nie istnieje stabilny obraz zmian strukturalnych, ergo 
- nie ma ani dla działacza gospodarczego na szczeblu centralnym, ani dla 

dyrektora przedsiębiorstwa możliwości znalezienia racjonalnej i realnej 
ścieżki wzrostu i rozwoju. Wszystko, co ten ostatni może zrobić, to 
wykorzystać napływające z aktualnego i ułomnego jeszcze rynku sygnały 
do osiągnięcia krótkoterminowych celów, sprowadzających się głównie do 
"przetrwania" lub quasi-spekulacyjnych zysków. 

Wykorzystując ogólne tło rozważań jako punkt wyjścia do problematyki 
perspektyw rozwoju przedsiębiorstw możemy zwrócić uwagę na następujące 
sprawy. 

(1) Przedsiębiorstwa podejmują decyzje zwłaszcza rozwojowe na podstawie 
wystarczającego zasobu informacji wewnętrznej i zewnętrznej. Treść pierwszej 
jest znana. Sprowadza się ona do świadomości: nienormalnie niskiego 
wykorzystania zdolności produkcyjnych, stałego wzrostu kosztów, wysokich, 
prohibicyjnych wprost obciążeń fiskalnych i braku środków finansowych. Również 
sąinformacje zewnętrzne o charakterze krótkookresowym: gwałtowny spadek 
popytu i konkurencja zagranicy. Natomiast występuje brak i całkowita niejasność 
co do treści informacji średnio- i długookresowej tak w zakresie danych do 
rachunku ekonomicznego, jak i stosowanych regulacji instytucjonalnych i narzę
dziowych. 

Dlatego podstawowym, wyjściowym niejako warunkiem rozwoju przedsię
biorstw jest nie tylko zmiana treści informacji i sposobów wykorzystania narzędzi 
regulacji krótkookresowej, ale przede wszystkim ograniczenie do minimum 
niepewności, związanej z treścią informacji i regulacji długookresowych. Droga 
do tego celu wiedzie przez opracowanie i konsekwentne realizowanie scenariusza 
stabilizacjiw szerokim rozumieniu, tzn. obejmującej niezbędne elementy procesu 
transformacji. 

(2) Jest to możliwe pod warunkiem rezygnacji z dotychczasowej monotema
tycznej polityki gospodarczej (podporządkowanej tylko jednemu celowi walki 
z inflacją, a więc wąsko pojętej stabilizacji) i wynikającej stąd jednofunkcyjności 
polityki fiskalnej i pieniężnej (ograniczania dochodów i ilości pieniądza). 

Ten stan rzeczy wynika z przyjęcia w stosunku do naszego kraju nieadekwat
nego wzorca polityki tak pojętej stabilizacji, zakładającej jej sprzeczność lub co 
najmniej konkurencyjność w stosunku do polityki wzrostu albo chociaż polityki 
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przeciwrecesyjnej. W sytuacji pełnego wykorzystania zdolności produkcyjnych 
i boomu połączenie polityki antyinflacyjnej z polityką podsycania wzrostu nie 
byłoby z reguły sensowne, zwłaszcza przy braku selektywnego stosowania narzędzi 
regulacji. W Polsce natomiast luka recesyjno-podażowa jest tak wielka a stopień 
wykorzystania potencjału produkcyjnego tak niski, że oba rodzaje polityki są nie 
tylko niekonkurencyjne, ale wręcz komplementarne, jeśli oczywiście zostaną 
zastosowane określone metody regulacji. 

Zatem nie zawsze takie elementy ciągu omawiane na naszych konferencjach, 
jak inflacja-stabilizacja-transformacja-wzrost muszą stanowić samodzielne, 
wyodrębnione i następujące po sobie etapy. Mogą i powinny stanowić "wiązkę" 
zadań realizowanych jednocześnie, choć w pewnej kolejności, ale niekoniecznie 
w tych samych proporcjach i z tym samym natężeniem. 

(3) W związku z tym wydaje się, że dla zapewnienia wyjściowych warunków 
rozwoju przedsiębiorstw najpilniejszym zadaniem jest określenie pożądanej 
społecznie podmiotowej struktury własnościowej gospodarki, a więc jej podstaw 
ustrojowych, pozwalających na ustalenie, kto będzie "gospodarzem" 
poszczególnych odcinków życia gospodarczego. Jest to oczywiście proces społeczny, 
proces "stawania się", a także gra interesów. To prawda. Ale proces ten nie może 
być tylko spontaniczny. Nie można bowiem tolerować dłużej sytuacji, w której 
dyrektor przedsiębiorstwa ma tylko trzymiesięczny horyzont na działania. Wydaje 
się, że lepiej jest podjąć obarczone pewnym błędem decyzje o podmiotowej 
strukturze gospodarki "dziś", zwłaszcza gdy jest to możliwe i mało ryzykowne, niż 
czekać na trwające latami niepewne "jutro". 

(4) Równolegle z określeniem struktury podmiotowej niezbędne jest 
stworzenie koncepcji docelowych przemian struktury procesów realnych. Przede 
wszystkim koncepcję tę stanowić powinny: program polityki przemysłowej, polityki 
rolnej, polityki inwestycyjnej, polityki postępu technicznego, polityki zatrudnienia, 
polityki przestrzennej, polityki mieszkaniowej, polityki socjalnej i polityki 
w zakresie sektora usług. 

(5) Superpozycje programowanych struktur podmiotowej i rzeczowej 
gospodarki są procesami wzajemnie uzupełniającymi się i weryfikującymi, 
pozwalającymi na adekwatne określenie treści trzeciego członu stabilizacyjno-
transformacyjnego, jakim są rozwiązania prawno-systemowe. To nie oznacza, że 
decyzje w tej sprawie mają być podejmowane na końcu cyklu transformacji, lecz 
raczej na podstawie rozeznania treści poprzednich koncepcji (zob. punkty 3 i 4). 
Chodzi tu o uniknięcie częstokroć chętnie stosowanej przez polityków praktyki 
dekretowania ideologicznie podbudowanych instytucji dla nieokreślonej, 
nierozpoznanej nawet myślowo rzeczywistości. 

2. Warunkiem podjęcia przez przedsiębiorstwa projektowania rozwoju jest, 
udostępnienie zasobu informacji i decyzji programowych (zob. pkt. 1), który 
będzie stanowił punkt wyjścia do przygotowania ich własnych programów 

125 



rozwojowych. Procedury wyboru i scenariusze działań wchodzące tu w rachubę 
mogłyby stanowić przedmiot odrębnego opracowania. Dlatego skoncentrujemy 
się jedynie na kilku wybranych, ogólnych problemach strategii rozwojowej 
przedsiębiorstw, albowiem każde z nich znajduje się w innej sytuacji. 

(1) Program rozwoju przedsiębiorstwa - to zbiór odpowiedzi na pytania: 
"co"i "jak" produkować. Potencjalne perspektywy rozwojowe określone są przede 
wszystkim przez cały zespół informacji popytowych i strukturę aparatu wytwórczego. 
Odpowiedzi będą zróżnicowane w zależności od tego, czy mamy do czynienia 
z przemysłem wydobywczym,czyprzetwórczym i czynp.w ramach tego ostatniego 
produkcja oparta jest na urządzeniach uniwersalnych czy specjalizowanych, bo od 
tego również zależy elastyczność jej przestawienia i kierunki innowacji. 

(2) Jednakże realne perspektywy rozwojowe w zakresie podażowych procesów 
dostosowawczych zależą od aktualnych i potencjalnie możliwych metod 
wytwarzania, a więc odpowiedzi na pytanie "jak" produkować. To z kolei wymaga 
rozstrzygnięcia wspomnianego już wcześniej dylematu, a mianowicie, czy należy 
stosować "stare" czy też "nowe" metody wytwarzania. W pierwszym przypadku 
przedsiębiorstwa zajmie się "restauracją" stanu sprzed recesji, w drugim - jego 
rekonstrukcją. Gdyby liczyć wzrost wielkością inwestycji netto, podjęta decyzja 
byłaby jednocześnie odpowiedzią na pytanie, gdzie leży punkt "zerowy" wzrostu: 
na obecnym dnie recesji czy też na poziomie produkcji np. z 1989 r. 

(3) Obiegowe opinie, reprezentowane nierzadko także przez polityków, 
skłonne są opowiadać się za "nowością" metod wytwarzania, bo to pozwoli 
szybciej "dogonić" Europę. Sprawa jest jednak bardziej złożona. 

Na rzeczzwolenników koncepcji "restauracji" przemawia wiele argumentów. 
Po pierwsze, aktualne relacje bilansowe kapitału i pracy, charakteryzujące sie 
taniością i względną obfitością tego ostatniego, pozwalają uznać wzrost 
zatrudnienia i kapitałooszczędny postęp technicznyza podstawowy czynnikwzrostu, 
łagodzący jednocześnie dotkliwość bezrobocia. Jest to oczywiście niemożliwe tam, 
gdzie — wskutek recesyjnego zniszczenia aparatu wytwórczego — nastąpiły sytuacje 
nieodwracalne. Po drugie, metoda "restauracji" jest w zasadzie drogą 
bezinwestycyjną. Po trzecie, odtworzenie utraconych zdolności produkcyjnych 
pozwala na szybkie wydobycie się z suboptymalnego obszaru funkcji produkcji 
i obniżkę kosztów. 

Przeciwko takiemu postępowaniu, a więc za rekonstrukcją czy restrukturyzacją 
aparatu wytwórczego, przytacza się natomiast argument ujemnych skutków powrotu 
do relatywnie niskich standardów produkcji. To ma znaczenie przede wszystkim 
z punktu widzenia konkurencyjności produktów krajowych na rynkach 
zagranicznych i produktów zagranicznych na rynku krajowym, zwłaszcza w świetle 
prawdopodobieństwa skrócenia okresu wejścia Polski do EWG. 
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(4) Obie grupy przesłanek działają, rzecz jasna, z różną siłą w różnych 
dziedzinach produkcji i od ich wzajemnych relacji zależeć będzie charakter 
podejmowanych przez przedsiębiorstwa decyzji rozwojowych. Można przypuszczać, 
że w wyniku dokonywanych tu wyborów wyłoni się kilka grup podmiotów 
gospodarczych o zbliżonych opcjach: 

- przedsiębiorstwa obierające ekstensywną metodę odbudowy produkcji, 
obsługujące głównie rynek krajowy i nastawione na wyroby zastępujące 
import (import substitution). Wbrew utartym opiniom mają one szanse 
egzystencji, gdyż obok rozpieszczonej nielicznej klienteli o wysokich 
dochodach istnieją całe rzesze ludzi, których popyt odtworzęniowy nawet 
na produkty podstawowe przeciętnej jakości spadł do zera. Oczywiście 
istnieją dodatkowe warunki perspektyw zbytu dla tych przedsiębiorstw: 
niższe ceny krajowe i stosowanie odpowiednich barier importowych, 

— przedsiębiorstwa o znacznym uczestnictwie w międzynarodowym podziale 
pracy, dla których jedynym wyjściem z sytuacji jest nie odbudowa, lecz 
przebudowa i modernizacja aparatu produkcyjnego, tak by mogły one 
konkurować na rynkach zagranicznych. Szansa ta zależy od dodatkowych, 
zewnętrznych przedsięwzięć promujących eksport, 

— przedsiębiorstwa głównie przemysłu wydobywczego, których dalsza 
egzystencja zależy, w większości przypadków, od pomocy finansowej 
państwa niezbędnej z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego 
i zaopatrzeniowego kraju; pewne gałęzie (np. przemysł materiałów 
budowlanych) mogłyby mieć szanse samodzielnego finansowania rozwoju 
pod warunkiem ożywienia działalności ich odbiorców (w tym przypadku 
budownictwa mieszkaniowego); 

- przedsiębiorstwa pozostałe przeznaczone do likwidacji. 
(5) Powyższa, nieostra i niekompletna zresztą klasyfikacja przedsiębiorstw 

będzie zapewne wymagała w toku budowy planu restrukturyzacji dalszych rozwinięć. 
W szczególności w każdej z powyższych grup podmiotów może okazać się 
niezbędne wyodrębnienie jednostek: 

- przeznaczonych do racjonalnej likwidacji w określonym czasie, a więc 
skazanych na "dożycie", 

- realizujących tylko reprodukcję prostą, 
— realizujących przejściowo reprodukcję prostą z perspektywą modernizacji, 
— realizujących reprodukcję rozszerzoną. 
3. Wielu ludzi w Polsce pojmuje gospodarkę rynkową jako mechanizm 

automatyczny, oparty na tzw. "zasadzie ogólności regulacji", gdzie "niewidzialna 
ręka" rynku koordynuje w sposób wystarczający indywidualne poczynania 
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podmiotów gospodarczych. Pogląd ten, który wyżej nazwaliśmy za J.Pajestką 
(1983) paradygmatem automatyzmu rynkowego, bywa również wyznaniem wiary 
szeregu wpływowych polityków, którzy z uporem godnym lepszej sprawy chcą 
natychmiast dziś przymierzać i kształtować rzeczywistość stosownie do tak 
pojmowanego paradygmatu. 

Otóż trzeba z całym naciskiem podkreślić, że w zestawieniu z aktualnym 
stanem układu gospodarczego w naszym kraju pogląd ten traktowany jako bez
względny imperatyw, nie da się utrzymać, przynajmniej w stosunku do procesów 
rozwojowych. Przemawiają za tym następujące okoliczności: 

— duży udział sektora publicznego, 
— niejasne i niepewne stosunki własności, 
— brak rozwiązań instytucjonalnych, gwarantujących sprawne funkcjono

wanie mechanizmu rynkowego, 
— mała gęstość sieci podmiotówgospodarczych, nie będących monopolistami 

oraz podmiotów rynku finansowego gwarantujących wystarczającą podaż 
kapitału, 

— głęboki kryzys aparatu produkcji i stosunków finansowych, którego skutki 
stawiają podmioty gospodarcze w sytuacjach przekraczających możliwość 
"normalnych" dostosowań3. 

Jest rzeczą mało prawdopodobną, aby ułomny jeszcze mechanizm rynkowy 
mógł sam sprostać wyzwaniom, wynikającym z opisanego stanu rzeczy. Trzeba na 
okres przejściowy zrezygnować z wyłączności mechanizmu rynkowego i zasady 
ogólności regulacji na rzecz interwencjonizmu państwowego (tzn. uznania państwa 
za istotny podmiot, zdolny udźwignąć ciężar wyjścia z kryzysu) i selektywnej 
polityki ekonomicznej (Łaski, 1992, s. 15-16). Abstynencja państwa jest szczególnie 
niewskazana w procesach rozwojowych, w których -jak wynika z dotychczasowych 
rozważań — mamy do czynienia z bardzo dużą różnorodnością procesów i zjawisk 
z jednej strony i ze znacznym ciężarem gatunkowym decyzji (i odpowiedzialności) 
— z drugiej. Przyjęcie tego poglądu wymaga odstąpienia od nadmiernej 
"ideologizacji" polityki społeczno-gospodarczej na rzecz pragmatyzmu. Jest to 
również jeden z warunków powrotu do "normalności". 

4. Omówione do tej pory sprawy dotyczą czynników - jeśli tak można 
powiedzieć - konstytutywnych, określających warunki rozwoju przedsiębiorstw. 

3 Za dostosowania "normalne" w sensie mechanizmu rynkowego można uznać takie, przy 
których: a) przedmiotem dostosowań są zazwyczaj zmiany marginalne, b) istnieje wystarczający 
stopieri transparencji rynku, c) dostosowanie zachodzi w ramach dającego się określić horyzontu 
czasowego, ze znanym stopniem pewności (niepewności) i przy wystarczającym zasobie 
miarodajnych parametrów decyzyjnych. 
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(1) oparcia wymienionych niżej działań na konkretnym programie polityki 
antyrecesyjneji rozwojowej, opracowanym zgodnie z sugestiami podanymi 
wyżej w punktach 1 do 3; 

(2) odejścia od czysto monetarystycznej koncepcji polityki finansowej, której 
istotą jest przesada w ocenie zalet ilościowej teorii pieniądza 
i niedocenianie teorii efektywnego popytu. Nieadekwatne w odniesieniu 
do polskiej rzeczywistości hołdowanie tej koncepcji jest jedną z istotnych 
przyczyn spustoszenia, jakie nastąpiło w sferze realnej; 

(3) odblokowania procesu odtwarzania zasobów (obrotu środków) przez 
uruchomienie systemów: kliringowego, kompensaty należności 
i zobowiązań oraz tzw. oddłużenia przedsiębiorstwa; 

(4) selektywnego uruchomieniadodatkowegopopytukonsumpcyjnego przez 
rewizję polityki dochodów, a między innymi - selektywne ograniczenie 
lub nawet zniesienie podatku od wzrostu wynagrodzeń tam wszędzie, 
gdzie istnieje prawdopodobieństwo szybkiej odbudowy produkcji i zbytu 
oraz wzrostu wydajności pracy; 

(5) selektywnego uruchomienia dodatkowych kredytów inwestycyjnych 
w dziedzinach gwarantujących uzyskanie w krótkim czasie efektów 
produkcyjnych, likwidację "wąskich przekrojów" i wydobycie się z obszaru 
suboptymalnego. Działania te wymagają reorientacji polityki kredytowej 
banków komercyjnych i restrukturyzacji obliga kredytowego, którego 
przeważającą częścstanowią obecnie kredyty w gruncie rzeczy lombardowe; 

(6) wspieranie wymienionych przedsięwzięć, zwłaszcza powodujących 
pobudzenie popytu krajowego przez politykę handlu zagranicznego, 
politykę celną, taryfową, sanitarną itd. oraz politykę przemysłową w celu: 
- ograniczenia prywatnego "bazarowego" importu dóbr konsumpcyjnych, 
- ograniczenia importu dóbr zaopatrzeniowych i inwestycyjnych, które 

mogą być zastąpione przez produkcje krajową oraz w celu zmiany 
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Pozostał nam do zasygnalizowania problem uruchomienia procesu rozwoju, jego 
"zapłonu" i "napędu", określając rzecz obrazowo. Albowiem kryzys się nie cofa, 
a "jazdy do przodu" nie widać. 

Wyjście z tego impasu zależy od dwóch rzeczy: odejścia od pewnych dogmatów 
i konsekwencji. Obie postawy wiążą się z określonym ryzykiem i wymagają odwagi, 
a ich konkretyzacja wymagałaby więcej miejsca. Jeśli jednak zrezygnujemy 
z obszernego omawiania nowego wątku i ograniczymy sie do syntetycznego ujęcia 
problematyki, wówczas moglibyśmy zasugerować, że stojące przed polityką 
gospodarczą zadanie uruchomienia procesu rozwoju firm wymagałoby (poza 
spełnieniem postulatów wymienionych wyżej): 



struktury importu w kierunku zwiększenia w nim udziału nowych 
technologii (importsubstitution), 

— promowaniaeksportudóbr o wysokim stopniu przetworzenia (eksport 
promotioń), 

— odbudowy powiązań handlowych (a także kooperacyjnych) z krajami 
byłej RWPG. 



Komentarze 

Janusz Gościński 
Uniwersytet Warszawski 

Komentarz nabiera dopiero wtedy wyrazu, gdy czyni się go na tle głównej 
myśli przewodniej IV Konferencji Ministerstwa i Instytutu Finansów: Polityka 
finansowa - Transformacja - Wzrost gospodarczy. Ten logiczny ciąg odczytałem 
w ujęciu przyczynowo-skutkowym w następujący sposób: pierwszy człon, tj. polityka 
finansowa jest tu traktowana szeroko jako zbiór polityki fiskalnej i budżetowej 
państwa, polityki monetarnej, kursowej, reguł systemu finansowego podmiotów 
gospodarczych itd. Jako pierwszy człon mogła ona pełnić funkcję stymulującą 
wszelkie rodzaje transformacji, jaką przechodziła gospodarka w latach 1990-1992, 
bądźteżrolę hamulca utrudniającego przekształcenia strukturalne,własnościowe, 
organizacyjne (podmiotowe), rzeczowe i instytucjonalne. 

Transformacja jest z kolei jako drugi człon głównej sekwencji warunkiem 
wkroczenia gospodarki na ścieżkę wzrostu w skali makroekonomicznej i rozwoju 
przedsiębiorstw (sfery mikroekonomicznej). Charakter i tempo procesów 
prze kształceniowych mogą stanowić czynnik przyspieszający przejście gospodarki 
z fazy stabilizacji do fazy wzrostu. Błędy i niesprawny przebieg transformacji 
działają hamująco na słaby, enigmatyczny proces przezwyciężenia recesji, a tym 
bardziej na wzrost gospodarczy. 
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- restrukturyzacją sektora publicznego w przemyśle w kontekście warunków 
koniecznych do wejścia gospodarki wfazę wzrostu gospodarczego (aspekt 
instytucjonalny) - autor W Jakóbik, 

- przekształceniami własnościowymi i organizacyjnymi w kontekście barier 
oraz stymulatorów prawnych i finansowych — autorzy J.Bielawny 
i M.Zygierewicz, 

- rozwoju przedsiębiorstwwkontekście perspektywrozwojugospodarczego 
i występujących ograniczeń - autor J.Boguszewski. 

W sesji zajmującej się oceną przekształceń instytucjonalnych w gospodarce 
czterej autorzy zajęli się następującymi kwestiami: 



Jest oczywiste, że trzy rozprawy - tak jak je ujęto tematycznie - nie mogły dać 
pełnej analizy i oceny uwarunkowań i sprzężeń zachodzących między transformacją 
gospodarki jako warunkiem wzrostu gospodarczego a polityką finansową jako 
sprawczym instrumentarium przekształceń strukturalnych. Związki i współzależ
ności są tu zbyt różnorodne i zbyt liczne, aby dały się opisać w tak ograniczonych 
czasowo i objętościowo studiach. 

Pierwszy z autorów, WJakóbik, skoncentrował się przede wszystkim na 
przekształceniach strukturalnych i to w odniesionych w pierwszym rzędzie do 
sfery rzeczowej. Zatem chodzi tu o przekształcenia polegające na zmianie struktury 
produkcji i na odnowie technologicznej i użytkowej produktów wytwarzanych 
przez aparat wytwórczy. Jest to ten aspekt restrukturalizacji, który uważałem i 
nadal uważam za najważniejszy. Zmiana makrostruktury rzeczowej gospodarki 
wiąże się nieodłącznie z jej efektywnością, co jest przecież sensem reformy 
ustrojowej. Co więcej, wiąże się najściślej z usuwaniem źródła inflacji, bo przecież 
to właśnie struktura materialna, otrzymywana w spadku po poprzednim ustroju, 
jest inflacjogenna ze swej istoty. Zmiana mikrostruktury rzeczowej oznacza z kolei 
zwiększenie konkurencyjności wyrobów polskiego przemysłu przez nowoczesne 
rozwiązania materiało- i energooszczędne i przez nadanie wyrobom nowych 
walorów użytkowych, które uczynią je konkurencyjnymi. 

Bez rzeczowej restrukturyzacji polskiego przemysłu nie ma podstaw myśleć 
o ustabilizowaniu gospodarki. Inaczej stale grozić jej będzie powrót do wysokiej 
inflacji, kiedy tylko zechce się przejść od polityki silnie antyinflacyjnej do 
antyrecesyjnej, tym bardziej nie będzie szans wejścia na ścieżkę wzrostu. 

Wielokrotnie dawałem temu wyraz, zwłaszcza w ostatniej książce rozdz. III, 
traktującym o relacjach między polityką gospodarczą, strukturą materialną 
gospodarki i wzrostem gospodarczym (Gościński, 1990). 

Dobrze się więc stało, że WJakóbik zajął się tym ważnym, a niedocenianym 
aspektem restrukturalizacji. Natomiast niezrozumiałe jest odrywanie restruktura
lizacji materialnej gospodarki od polityki przemysłowej, a szerzej gospodarczej, 
jak to lansuje autor. Jeśli prowadzi się politykę restrukturalizacjną, anie pozostawia 
tej transformacji wyłącznie mechanizmom rynku, to nie ma podstaw do traktowania 
jej autonomicznie, niezależnie od prowadzonej polityki gospodarczej. Przeciwnie, 
restrukturyzacja powinna być jej integralną częścią. Muszą one zatem być 
skojarzone. Wyznaję więc postulat odwrotny od wyrażonego przez WJakóbika. 
Tym bardziej nie optuję za przeciwstawieniem selektywnej polityki przemysłowej 
(tj. adresowanej nie do wszystkich podmiotów, a jedynie do grup podmiotów) 
polityce restrukturyzacyjnej, ani tym bardziej ogólnej polityce państwa, mającej 
ułatwić funkcjonowanie samoczynnych mechanizmów dostosowawczych. 

W przeciwieństwie do tezy WJakóbika za politykę gospodarczą uważam 
takie postępowanie państwa (jego organów władzy), która stosownie do swoich 
celów wpływa na bieg wydarzeń gospodarczych, w przypadku przyjęcia bardziej 



aktywnej roli formułuje te wydarzenia lub też w przypadku bardziej pasywnej, 
pośredniej interwencji określa warunki zaistnienia pożądanych zdarzeń 
gospodarczych (Gościński, 1990). 

Restrukturyzacja kapitałowa może służyć za wzorcowy przykład takiej polityki. 
Państwo postawiło sobie za zadanie prywatyzację podmiotów gospodarujących. 
Wpływa ono bezpośrednio na wydarzenia prywatyzacyjne nakłaniając przedsię
biorstwa do prywatyzacji np. kapitałowej i podejmuje decyzje (m .in. przekształcenia 
przedsiębiorstwa w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa, ustalenie wielkości 
kapitału założycielskiego, wartość nominalną akcji oraz adresatów i sposobu ich 
sprzedaży). Państwo formuje więc wydarzenia gospodarcze. Wreszcie tworzy ono 
ramy instytucjonalne dla publicznego obrotu papierami wartościowymi (giełda, 
biura maklerskie, obrót itd.). 

Na tym tle łatwiej już dokonać oceny, jaką politykę gospodarczą w kwestii 
przekształceń własnościowych przyjęto w latach 1990-1991. 

Witold Jakóbik rozważa opcje: quasi-liberalną jako zastosowaną w rzeczy
wistości oraz dwie hipotetyczne, a mianowicie opcję silnego interwencjonizmu 
oraz opcję pragmatycznego interwencjonizmu. 

W moim ujęciu oznacza to dokonanie wyboru pomiędzy opcją liberalną tzn. 
opcją tworzenia warunków zaistnienia pożądanych wydarzeń składających się na 
proces przekształceń gospodarki a opcjami interwencjonizmu. W tych chodzi o 
przypadek, kiedy to państwo nie tylko wpływa na bieg wydarzeń (w prywatyzacji np. 
przez zwolnienie przekształcających się podmiotów od podatku od wzrostu 
wynagrodzeń, dywidendy itd.), lecz samo tworzy wydarzenia przez indywidualne 
decyzje adresowane do poszczególnych podmiotów gospodarujących, a także 
tworzy warunki funkcjonowania (instytucjonalne, fiskalne, organizacyjne). 

Generalnie podzielam opinię WJakóbika, że prowadzonej polityki 
przekształceń własnościowych nie można uznać za liberalną, a raczej za quasi-
liberalną.Sądzę nawet,że politykarealizowanawdwóchostatnichlatachzasługuje 
bardziej na nazwanie jej opcją silnego interwencjonizmu niż quasi-liberalną. 

Podzielam też pogląd, że: 
- zabiegi stabilizacyjne okazały się niezbyt skuteczne, 
- zmiany nie przyniosły i przy przyjętych założeniach nie mogły przynieść 

wyraźnych reorientacji przedsiębiorstw na proefektywnościową, 
- nastąpiło raczej petryfikowanie się istniejącej struktury rzeczowej gospo

darki niż jej przekształcenie, 
- małe są efekty polityki deregulacji rynku głównie ze względu na niekonsek

wentną deregulację, a w ostatnim czasie wręcz nawrót do regulacji 
(koncesjonowanie, remonopolizacja, wzrost uprawnień gospodarczych 
organów administracji państwowej itd.), 
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- polityka gospodarcza wykazała się wyjątkowo niespójna, zmienna, wręcz 
chwiejna. 

Autor rozprawy wyraźnie optuje na rzecz wersji pragmatycznego interwen
cjonizmu. Jednak ujmuje tę opcję bardziej w kategorii wishful thinking niż 
pragmatycznej. Sformułował ją tak: "W opcji pragmatycznego interwencjonizmu 
ani państwo, ani powstający rynek nie otrzymują wyraźnego priorytetu, zaś 
poszczególne rodzaje polityk są uaktywnione w zależności od zrodzonych potrzeb 
i okoliczności - wszakże w taki sposób, by w rezultacie zainicjować społeczno-
gospodarczy rozwój". Sądzę, że takie sformułowanie idei pragmatycznego 
interwencjonizmu nie wymaga komentarza. Z logicznego punktu widzenia taka 
pseudorównowaga nie może być spełniona, zwłaszcza, że do państwa (jego 
urzędników), a nie do rynku należą oceny, kiedy, gdzie i jak daleko ingerować. 
Priorytet jest więc z góry nadany. 

Tak więc sprawy transformacji gospodarki nie stoją najlepiej. Ich dotychczaso
wy przebieg nie rokuje większych szans na wprowadzenie gospodarki na ścieżkę 
wzrostu gospodarczego. 

Transformacja gospodarki (rzeczowa, własnościowa, organizacyjna i insty
tucjonalna) jest warunkiem przejścia od fazy stabilizacji do jej wzrostu, a dalej do 
rozwoju społecznego i ekonomicznego. W państwach o gospodarce działającej 
według reguł rynkowych ustabilizowanie gospodarki otwiera drogę do wzrostu 
gospodarczego. Jest to ważna teza postawiona przez J.Boguszewskiego w jego 
analizie. Ilustruje ją przykładowo rozwój wydarzeń w Chile, Meksyku czy Izraelu. 
Kraje posocjalistyczne były jednak i nadal są w innej sytuacji. W żadnym z nich nie 
"przechowały" się instytucjonalne i mechanizmowe warunki funkcjonowania 
gospodarki rynkowej. Nie wystarczyła zatem szokowa terapia, mająca zrównoważyć 
gospodarkę i ustabilizować rynek towarów, pieniądza, pracy itd., do stworzenia 
warunków, by cały układ jakby samoczynnie mógł przejść do fazy wzrostu. W tej 
kwestii także w pełni podzielam pogląd J.Boguszewskiego. Aby mogło się tak stać, 
potrzebne były i nadal są wielopłaszczyznowe prrzekształcenia zmieniające struktury 
podmiotowe, przedmiotowe i własnościowe. 

Tymczasem w fazie stabilizowania gospodarki malało wykorzystanie zdolności 
wytwórczych, zaczęły rosnąć koszty (wzrost cen i likwidacja dotacji), w konsekwencji 
deficytowość przedsiębiorstw. Systematycznie pogarszała się też ich zdolność 
płatnicza. 

Trudno nie podzielać poglądu, że: 
- program stabilizacji okazał się zbyt wąski i jednostronny, 
- monetaryzm zbyt restrukcyjny, 
- rosnący fiskalizm zabija inicjatywę i przedsiębiorczość, 
- procesy transformacyjne okazały się chwiejne, powolne i zbiurokraty

zowane. 
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Zatem nie stworzono w istocie rzeczy ani na szczeblu makro, ani na szczeblu 
mikroekonomicznym możliwości znalezienia racjonalnej ścieżki wzrostu 
gospodarczego. 

Podzielam pogląd, że automatyzm rynkowy nie prowadzi gospodarki na 
ścieżkę wzrostu. Obecny, w połowie 1992 r., stan strukturalny i instytucjonalny 
gospodarki przekreśla taką możliwość. Konieczna jest konsekwentna polityka 
gospodarcza, która kreowałaby pożądane wydarzenia gospodarcze i warunki 
instytucjonalne do funkcjonowania "normalnego" rynku. To, co zgłosił J.Bogu
szewski można traktować jednak co najwyżej jako luźny zbiór supozycji, takich jak: 
odejście od stricte monetarystycznej polityki finansowej, oddłużenia przedsię-
biorstw, selektywne wywołanie zwiększonego popytu konsumpcyjnego, selektywne 
większe zaspokojenie popytu inwestycyjnego itp. Jednak to za mało, aby można 
stworzyć podstawy pod politykę gospodarczą, której realizacja mogłaby w przyszłości 
wprowadzić gospodarkę na ścieżkę wzrostu. 

Po komentarzu do relacji: transformacja — wzrost należy powrócić do 
pierwszej pary, tj. do relacji: polityka finansowa - transformacja. 

Pewne oceny przedstawili w tej kwestii J.Boguszewski i W Jakóbik. Ta relacja 
jest jednakgłównym tematem analizy J.Bielawnego i M. Zygierewicza, poświęconej 
transformacji własnościowej i organizacyjnej w kontekście zachęt i barier, jakie 
stworzyła polityka finansowa, jaką państwo uprawiało od 1990 r. aż po dzień 

dzisiejszy. 
Podzielam ogromną większość argumentów krytycznych, zwłaszcza 

dotyczących: 
- braku zachęt finansowo-podatkowych tak dla osób prawnych jak 

i fizycznych, 
- komercjalizacji prowadzącej do swoistej renacjonalizacji (etatyzacji) 

majątku przedsiębiorstw, 
- utrwalania się statusu jednoosobowych spółek Skarbu Państwa będących 

tworem przejściowym, a moim zdaniem także zupełnie sztucznym, 
- braku regulacji dotyczących reprywatyzacji, co blokuje lub może w 

przyszłości skomplikować procesy prywatyzacyjne. 
Bariery i ich tworzenie przez politykę fiskalną i monetarną są liczne i 

skutecznie hamują, a już zupełnie nie stymulują,procesu przekształceń włas-
nościowych. 

Wątpliwości budzą jednak niektóre poglądy lansowane przez J.Bielawnego 
i M.Zygierewicza. Ustosunkowuję się do dwóch. 

Pierwsza wątpliwość dotyczy zarzutu, że prywatyzacja przedsiębiorstw 
państwowych nie ma wyraźnych adresatów. Przecież przyjęto założenie obywa

telskiej prywatyzacji stwarzając jedynie pewne uprzywilejowania dla pracowników 
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prywatyzowanych przedsiębiorstw. Jeśli jednak wziąć pod uwagę, że do końca 
1991 r. trzy czwarte przedsiębiorstw przekształcono ścieżką likwidacyjną, a w tym 
przypadku pozycja pracowników jest dominująca w spółkach z ich udziałem, to 
argument o braku adresata mija się z prawdą. Koncepcji powszechnej prywatyzacji 
również nie można zarzucić braku adresata, natomiast emisja akcji, ich pierwotny 
obrót nie może mieć z natury rzeczy adresata. Sądzę, że zarzut braku adresata 
odnosi się generalnie do braku pierwszeństwa lub niedostatecznego uprzywile
jowania pracowników przedsiębiorstw państwowych. Autorzy ulegają - moim 
zdaniem - nadmiernie populizmowi. Używają argumentów, że to pracownicy 
tworzyli majątek państwa swoją pracą itp. Takie podejście nie ma z gospodarką 
rynkową wiele wspólnego. Organa władzy pracowników (bez odpowiedzialności 
gospodarczej) w przedsiębiorstwach są obecnie główną przeszkodą w szybszym 
prywatyzowaniu przedsiębiorstw. 

Druga wątpliwość dotyczy skromnych wyników prywatyzacji, a więc słabego 
jej tempa. Niewątpliwie biurokratyczna mitręga oraz formalne wymagania 
dokumentacyjne nie przyczyniały się do szybkości oczekiwanych zmian. Przerost 
formy nad treścią był i jest nadal ogromny i wywołuje agresywne postawy i reakcje 
ubiegających się o objęcie procesem prywatyzacyjnym lub zniechęcenie. 

Autorzy są jednak gołosłowni, nie przytaczają żadnych danych statystycznych 
dla udokumentowani a swojej oceny. Tymczasem liczby nie są wcale takie najgorsze. 
Dane MPW Raport nr 6 z lutego 1992 r. pozwalają na następujące konstatacje: 

1. Do 31.01.1992 r. prywatyzacja objęła 1.432 przedsiębiorstwa państwowe, 
tj. 17,4% ich ogólnej liczby. W spółki S.A. lub o.o. przekształcono 429 
przedsiębiorstw, tj. 5,2% ogólnej ich liczby (8.228). Jeśli jednak uwzględnić 
ich wielkość mierzoną liczbą pracowników lub udziałem w wielkości 
produkcji, to liczby te są znacznie korzystniejsze. Spółkami Skarbu Państwa 
stało się 259 przedsiębiorstw, w tym 74 % to przedsiębiorstwa o zatrudnieniu 
wyższym od 500 osób, a tylko 3% o zatrudnieniu mniejszym niż 200. 

2. Na 1.432 przedsiębiorstwa prywatyzacją likwidacyjną objęto 1.003 (tj. 
12,2% ogółu pp), drogą kapitałową 259, a w drodze powszechnej 
prywatyzacji 170 jednostek. Jeśli jednak dane prywatyzacyjne odnieść do 
przemysłu skupiającego 3.009 przedsiębiorstw państwowych, to 
prywatyzacją objęto 630 czyli 20,9%, w tym likwidacyjną 277 tj. 9,2%, 
kapitałową 213 tj. 7,1% i powszechną 140 tj. 4,7%. 

W świetle powyższych liczb wyniki nie są złe. Mimo wszystko i wbrew 
demagogii politycznej, uprawianej u nas powszechnie, proces prywatyzacji nie jest 
aż tak powolny, jak to usiłuje się przedstawić. 

Najwolniejszy jest zaś niewątpliwie proces legislacyjny, niezbędny do tworzenia 
legalnych procedur, a przede wszystkim do tworzenia rozwiązań instytucjonalnych, 
niezbędnych we współczesnej gospodarce rynkowej. 
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Krzysztof Porwit 
Szkota Główna Handlowa 

I. Zdaniem G.W.Kołodko "Proces transformacji systemowej.... obejmuje 
trzy płaszczyzny: makroekonomiczną stabilizację, zmiany instytucjonalne oraz 
mikroekonomiczną restrukturyzację potencjału wytwórczego" (Kołodko, 1992d). 
Według P.Marera uwzględniać też trzeba czwarty obszar problemowy: 
ekonomiczną liberalizację definiowaną jako ruch w kierunku rynkowego systemu 
cen oraz otwierania gospodarki (redukowania barier w stosunkach z zagranicą 
i wprowadzania wymienialności pieniądza) (Marer, 1991). 

Moim zdaniem powyższe ujęcia budzą dwojakie zastrzeżenia. Po pierwsze, na 
wyraźniejsze podkreślenie zasługują problemy przebudowy systemowej w 
obszarach: stosunków na osi "praca-kapitał" oraz na osi "kapitał przemysłowy-
kapitał finansowy", stosunków podziałowych w kontekście mechanizmu 
oszczędzania i inwestowania oraz zróżnicowań dochodowo-majątkowych. 
Specjalnej uwagi wymagają także: zakres i merytoryczny sens przebudowy funkcji 
państwa oraz konsekwencje sprzężeń przebudowy systemu gospodarczego z 
przebudową ustroju społeczno-politycznego (Porwit, 1992). 

Z drugiej strony, moim zdaniem, nie jest uzasadnione traktowanie makroeko
nomicznej stabilizacji jako jednego z elementów transformacji systemowych cech 
gospodarki. Po pierwsze, makroekonomiczna stabilizacja to terapia poważnych 
schorzeń gospodarki (naprawa jej kondycji), która by musiała być podejmowana 
i w poprzednich warunkach ustrojowo-systemowych. Jak wiadomo jest ona też 
podejmowana w licznych przypadkach destabilizacji gospodarek rynkowych, 
zwłaszcza w krajach słabo rozwiniętych. Eksponowanie makrostabilizacji jako 
fundamentu transformacji sprawia, że standardowe poczynania stabilizacyjne są 
niejako "nobilitowane"niezależnie od tego, czyrównolegle (lub wcześniej) powstają 
rzeczywiste systemowe warunki sprzyjające skuteczności takich poczynań. W tej 
sytuacji nie są zaś dostatecznie akcentowane sprawy najważniejsze, a więc zakres 
i przebieg takiego ukształtowania warunków systemowych, które bardziej (niż w 
przeszłości) sprzyjają makroekonomicznej stabilizacji. 

Po drugie, przy omawianym podejściu zaciera się podstawowe znaczenie 
sprawy, a mianowicie: ścisły związek szans powodzenia makroekonomicznej 
stabilizacji z równoczesnymi warunkami sukcesu na polu poprawy efektywności 
gospodarowania, uruchamiania trwałych sił napędowych gospodarki, dokonywania 
w tych ramach skutecznych przekształceń strukturalnych w gospodarce (nie tylko 
w kontekście cech postępowania indywidualnych mikropodmiotów, ale jakości 
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całego układu alokacyjnego i podziałowego). Jak pokazują polskie doświadczenia1, 
wynikają stąd negatywne skutki dla praktyki społeczno-gospodarczej. Z pola 
koncentracji uwagi umykają niejako problemy i szczególne warunki osiągania 
rozwojowych cech gospodarki rynkowej, jej efektywności, adaptacyjności 
i innowacyjności, dynamizmu kojarzonego z troską o stabilność pieniężnych i spo
łeczno—politycznych podstaw systemowych; nie są eksponowane te elementy 
transformacji systemowej, które mają w praktyce wzbudzić i rozwinąć te właśnie 
cechy rozwojowe. 

I I . W podsumowaniu konferencji OECD poświęconej problemom przecho
dzenia krajów postsocjalistycznych do gospodarki rynkowej (Transition, 1991) 
wskazano na trzy najważniejsze grupy czynników niezbędnych do przeprowadzenia 
systemowych reform strukturalnych (od których zależy uruchomienie akcento
wanych wyżej syste mowych cech rozwojowych). Pierwsza grupa dotyczy stanowienia 
rami fundamentówprawnych (wrazz odpowiednimi procedurami wykonawczymi), 
zapewniających jasność i skuteczność przestrzegania uprawnień i obowiązków 
umożliwiających rozwój stosunków rynkowych. Druga odnosi się do przebudowy 
warunków instytucjonalnych, a więc zastąpienia pionowych, biurokratycznych 
instytucji gospodarki centralnie kierowanej nowym układem stosunków (zgodnych 
z pluralistyczną logiką rynkowej gospodarki i demokratycznego ustroju). Szczególnie 
warta podkreślenia jest trzecia grupa czynników (making markets work), której 
sens polega na praktycznym rozprzestrzenieniu odpowiednio aktywnych sposobów 
postępowania, rynkowo zorientowanych umiejętności i motywacji wśród 
przedsiębiorców, managerów, pracowników, konsumentów. Trzeba zaś dodać, 
jak sądzę, że chodzi o to, by rynkowa orientacja charakteryzowała się wyraźną 
przewagą atrybutów rozwojowych (twórczych na dłuższą metę) w stosunku do 
cech innych, o krótkowzrocznej optyce i koncentrujących wysiłki na prze
chwytywaniu dochodów ("walce o podział"). Jest to w gruncie rzeczy kwestia 
najważniejsza i najtrudniejsza, bo z logiki omawianego porządku systemowego 
wynika, że pożądanych cech behavioralnych nie można "wprowadzać", a zakres 
i nasilenie ich występowania zależy od różnorodnych uwarunkowań. W naszych 
polskich warunkach wiele z tych uwarunkowań przedstawia się niestety 
niekorzystnie. Należy podkreślić, że dopóki się to zasadniczo nie zmieni, grożą 
nam duże niebezpieczeństwa (grzęźnięcia w pułapce zacofania i narastania 
konfliktów). W nawiązaniu do referatów WJakóbika i J.Boguszewskiego trzeba 
zaś zauważyć, że jakakolwiek koncepcja aktywnej mikroekonomicznej polityki 
rozwojowej państwa może mieć szanse sensownej realizacji, jeżeli napotyka 
aktywnych partnerów w postaci przedsiębiorców-inwestorów kierujących się 
długookresowymi strategiami rynkowymi. Natomiast nie powiodą się próby 

1 Kwestie te omawiałem szerzej we wcześniejszych artykułach publikowanych w miesięczniku 
"Gospodarka Narodowa" (por. Porwit, 1990 oraz 1991b). 
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państwowej promocji procesów rozwojowych podejmowane zamiast pasywnych 
mikropodmiotów lub wbrew ich zainteresowaniom. 

Ważną cechą naszej rzeczywistości w okresie transformacji są także objawy 
tzw. "pustki systemowej", która powstała wobec rozpadu instytucjonalnego 
porządku poprzedniego systemu i niedostatecznych starań o szybkość pojawiania 
się instytucji nowych lub jakościowo przekształconych, a także o zachowanie 
instytucjonalnej sprawności w toku przemian. 

Szersze omawianie tej problematyki wykracza poza ramy niniejszego 
komentarza, ale muszę podkreślić, że przy analizie przekształceń instytucjonalnych 
powinna ona koncentrować znacznie więcej uwagi (w porównaniu z treścią 
referatów). Nasuwa się uwaga, że toczone u nas od dawna polemiki między 
przeciwnikami i zwolennikami mikroekonomicznej polityki rozwojowej 
(antyrecesyjnej) nie przyniosą zapewne efektów, jeżeli nie będą szerzej uwzględniać 
realiów obecnej doby i praktycznych aspektów realizacyjnych. Pozycje przeciwników 
są wyrazem tzw. "strusiej polityki", bo odżegnywanie się od aktywizmu i 
przemyślanych interwencji w omawianej sferze, nie usuwa ani żądań interwencji, 
ani zakresu ich występowania (tyle, że gorzej zorganizowanych i przygotowanych). 
Zwolennicy zbyt łatwo deklarują zaś niekiedy, że proponowane przejawy aktywizmu 
będą miały zupełnie nową jakość (w porównaniu z dawnymi praktykami), 
a równocześnie — zbyt optymistycznie nakreślają szeroki zakres spraw do 
załatwienia dla instytucji państwowych, nie rozpatrując przy tym warunków 
realizacji stawianych postulatów (warunków finansowych, kadrowych, 
organizacyjnych, informacyjnych itp.). 

I I I . Wspomniane wyżej niekorzystne uwarunkowania blokujące rozruch 
i rowój pożądanych wzrostowych sił rynkowych mechanizmów w Polsce wynikają 
z przeszłości gospodarki socjalistycznej, ale częściowo są też skutkiem polityki 
ostatnich trzech lat. Wśród przyczyn będących dziedzictwem przeszłości wymienia 
się najczęściej (por. Marer, 1991) cechy wspólne dla wszystkich krajów posocjalis-
tycznych. Przede wszystkim są to liczne antyefektywnościowe aspekty mikrogos-
podarowania związane z przejawami tzw. miękkiego finansowania oraz pater
nalizmu, a także profesjonalnie niską jakością organizacji i zarządzania, rachun
kowości, kontroli kosztów i jakości itp. Ponadto formułowane są oceny, że 
cząstkowe reformy gospodarki socjalistycznej, które nie zmieniały kluczowych 
cech ustrojowo-systemowych, a wprowadzały tzw. układy "hybrydowe", prowadziły 
wgruncie rzeczy, np.wPolsce2do załamania jakiegokolwiekogólnogospodarczego 

2 W podsumowaniu powoływanej już konferencji OECD (Transition, 1991) przykład Polski 
przytaczany jest w argumentacji dotyczącej negatywnych skutków cząstkowych reform. Szerzej 
sięga bardziej generalna teza o gospodarczej nieskuteczności reform w krajach socjalistycznych, 
bo hybrydowy ich kształt łamał logikę systemu, a więc przynosiły one efekty polityczne w postaci jego 
destrukcji (Kornai, 1992). 

139 



porządku, co wytwarzało połączenie nasilenia inflacji z niedoborami (shortageflation 
wg określenia prof. G.W.Kołodko), rosnące zadłużenie, rosnącą polityzację 
roszczeń i konfliktów gospodarczych, a więc w sumie różnorodne przejawy 
destabilizacji, których bardzo trudno się pozbyć, a ich utrzymywanie się musi 
blokować obiektywne i subiektywne czynniki efektywnościowe i wzrostowe. 

Z powyższymi aspektami wiąże się też trzeci rodzaj negatywnych cech 
dziedzictwa, a mianowicie skutki centralistycznego układu stosunków podziałowych, 
podporządkowanego woluntarystycznym kryteriom ustrojowym, a także skutki 
relatywnego izolacjonizmu i RWPG-owskich zniekształceń w systemowych 
powiązaniach z zagranicą. Zwłaszcza chodzi tu o centralizację zbierania nadwyżki 
przy tendencji tłumienia nominalnych wynagrodzeń i ich kompensowaniu 
dotacjami, przy biurokratycznych pionowych kanałach kształtowania systemu 
alokacyjnego (przemieszczeńoszczędzania),a zdrugiej strony - o skutki oderwania 
decyzji produkcyjnych i inwestycyjnych od kryteriów ekonomicznych oraz od 
obiektywnych parametrów i reguł rynkowych). 

Z omawianego układu wynikał gąszcz biurokratycznych funkcji różnych 
urzędów, co spowodowało awersję do jakichkolwiek funkcji organów publicznych. 
Ponieważ cały ten układ miał deklaratywnie wyrażać "gospodarkę planową", 
reakcją na jego aberacje stało się odrzucanie wszelkich postaci rozmyślnego 
przygotowywania się do sprostania wymaganiom przyszłości czegokolwiek, co 
kojarzy się z planowaniem. 

Autorzy studium o warunkach powstawania konkurencyjnych rynków 
w krajach postsocjalistycznych (Blommenstein i Marrese, 1991) podkreślają 
nieuzasadniony i złudny optymizm, zwłaszcza w 1989 r., który wynikał nie tylko 
z niedoceniania stopnia złożoności przebudowy systemowej, ale także z naiwnej 

' interpretacji sensu mechanizmów współczesnej rynkowej gospodarki (według 
wyidealizowanych podręcznikowych założeń doskonałej konkurencji). Splot wpływu 
dziedzictwa przeszłości z takimi wyobrażeniami o prostocie wymagań przyszłości 
prowadził do wyraźnych zaniedbań i opóźnień w sferze tworzenia jakościowo 
nowych warunków instytucjonalnych. 

IV. Na tle przypomnianych okoliczności trzeba podkreślić, że koncepcje 
szybkiego osiągania wyidealizowanych rynkowych warunków nie brały pod uwagę 
istotnych przeszkód i nie uruchamiały odpowiednich kroków zaradczych3. W toku 

3 Wobecograniczonych ram tego komentarza omawiamniżejtylkojedenzrodzajówdylematów 
o strategicznym znaczeniu. Inne dotyczą np. scenariusza przemian stosunków podziałowych 
i rozwarstwień dochodowych w toku postulowanego wzrostu PKB, scenariusza dynamizacji 
wewnętrznych i zewnętrznych czynników wzrostowych oraz innych dylematów i pułapek znanych 
z doświadczeń krajów słabo rozwiniętych. 
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transformacji narastają poważne dylematy i konfliktowe problemy, których nie 
uda się rozwiązać na płaszczyźnie kontrowersyjnych opcji politycznych. Na 
płaszczyźnie profesjonalnej niewiele osiągniemy, powtarzając dotychczasowe 
przeciwstawne poglądy i argumenty. W tematyce obecnej sesji i przedstawionych 
referatów mamy takie stałe kontrowersje wokół prywatyzacji, losów państwowych 
przedsiębiorstw, zakresu interwencjonizmu i jego postaci itp. Później podam kilka 
moich uwag do referatów. Sądzę, że przede wszystkim trzeba się starać dotrzeć do 
merytorycznej istoty kontrowersji, aby zrozumieć, jakie są realne alternatywy 
i warunki wyboru oraz szanse pozytywnego scenariusza rozwoju. 

Jednym z głównych źródeł przeszkód i dylematów jest trudny zespół pytań, jak 
i skąd mają się pojawić podstawowe kategorie podmiotów, które zachowałyby się 
zgodnie z postulowanymi wzorcami, a ich postępowanie tworzyłoby realia 
postulowanej, zorientowanej rozwojowo rynkowej gospodarki. 

Po pierwsze, chodzi tu o rzeczywistych, kapitalistycznych przedsiębiorców 
nastawionych innowacyjnie i rozwojowo, a działających legalnie w prawnie 
unormowanych warunkach, w różnych dziedzinach i na różną skalę, w tym średnią 
i małą. 

Po drugie, chodzi o profesjonalnie kompetentnych twórców polityki 
i realizatorów funkcji państwa (instytucji publiczych) o umiejętnościach i moty
wacjach odpowiadających wymaganiom zdrowej rynkowej gospodarki (tzn. ani 
nieobciążonych starymi nawykami, ani nie poddających się patologicznym mutacjom 
rynkowych doświadczeń), a wreszcie - o pracowników najemnych, mogących 
liczyć na perspektywy sukcesu, dzięki wysokim kwalifikacjom zawodowym. 

W pierwszej z tych kategorii podstawowe zasoby doświadczeń i wiedzy na 
progu transformacji wywodziły się z działalności sprzecznej przed 1989 r. z ówczesną 
doktryną, ledwie tolerowanej i prowadzonej w atmosferze konfliktu z oficjalnymi 
instytucjami władzy, albo będącej na pograniczu legalności lub poza prawem, 
w ramach gospodarki tzw. drugiego obiegu (strefy czarnej lub szarej). Rozwój 
wydarzeń po 1989 r. zmienił formy i charakter omawianych przejawów, ale 
odgrywają one bodaj coraz większą rolę, a rodzi to poważne zagrożenia, które 
wymagają przeciwdziałań (Bednarski, 1992). Zresztą nie chodzi tylko o "drugi 
obieg", ale o szerszy problem krótkiego horyzontu gospodarczych motywacji 
i przejawów przedsiębiorczości. Wyjaśnienie przyczyn nie jest trudne, ale nie 
wolno tolerować obiektywnych uwarunkowań, przy których sposoby postępowania, 
wyglądające sensownie i racjonalnie z punktu widzenia zainteresowanych 
podmiotów, tworzą w sumie sytuację wysoce niestabilną, a w perspektywie groźną 
dla społeczeństwa i państwa. Tworząc gospodarczy system, którego główną siłą 
imają być wysoce efektywne i prężne mikropodmioty mamy ciągle sytuację, w 
której niemal nikt nie ma dostatecznie przekonujących przesłanek motywacyjnych 
do skutecznych działań dających trwałe wzmocnienie potencjału polskiej 
gospodarki, podniesienie jej efektywności i konkurencyjności, zbliżenie nas do 
poziomu dochodu wyżej rozwniętych partnerów z EWG. 
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Podobnie ostre sprzeczności, niekonsekwencje i zagrożenia wynikają 
w praktyce procesów transformacji w sferze gospodarczych funkcji państwa oraz 
realnych możliwości ich wypełniania. W logice polskiego programu transformacji 
akcentowano konieczność maksymalnego ograniczenia funkcji państwa. Było to 
zrozumiałe jako przejaw negacji przeszłości. Zapewne kojarzyło się też 
z przekonaniem o małej przydatności odziedziczonych kadr instytucji państwowych. 
Jednak nie formowano pozytywnej koncepcji nowych (zmienionych) funkcji 
państwa. Nie podejmowano też programu jej realizacji. W miarę upływu czasu 
warunki pracy w organach państwowych stawały się zresztą coraz mniej 
konkurencyjne. Możliwości organizacyjno-kadrowe realizacji postulatów pod 
adresem instytucji państwowych są nikłe, niezależnie od zasadności tych postulatów. 
W opinii publicznej powszechna jest krytyka państwowej władzy, której nieudolności 
przypisuje się większość schorzeń obecnej gospodarki. W realizacji procesu 
transformacji funkcjonuje jego obraz wywoływany m.in. oficjalnymi wypowiedziami, 
jako programu reform realizowanych przez państwo, które najlepiej wie, że 
przyniesie to kiedyś powszechny dobrobyt, ale przeszkodzić temu może 
niecierpliwość społeczeństwa, jeżeli nie wytrzyma ono okresu wyrzeczeń potrzeb
nego jakoby rządowi na przeprowadzenie reform. Jest to przejaw absurdalnego i 
anachronicznego kontynuowania poprzedniej konwencji traktowania stosunków 
władza — społeczeństwo. 

Na tle powyższych argumentów sądzę, że ważnym kierunkiem przekształceń 
instytucjonalnych powinno być promowanie wysokiej jakości gospodarowania w 
mikroskali, popieranie twórczych, długookresowych strategii rynkowych 
(budowania silnej pozycji, szans przetrwania i rozwoju w trudnych konkurencyjnych 
warunkach), a odstręczanie od krótkookresowych strategii przechwytywania 
dochodu, których rozpowszechnienie prowadzić musi do regresu całości 
gospodarki. Elementem długookresowej strategii musi bycz natury rzeczy rozważna 
troska o zmniejszenie niepewności i ryzyka, a w ślad za tym dążenie do samo
organizacji podmiotów o pokrewnych interesach w celu konstruktywnego 
współdziałania (tzn. aby organizować i tworzyć dogodniejsze warunki zasilania, 
zbytu prac B&R, kooperacji, a nie po to, by żądać pomocy od funduszów publicz
nych, ani by inaczej zabierać dochód innym podmiotom). Równoległym celem 
rozwiązań instytucjonalnych (drugim niejako filarem) powinien być rozwój coraz 
silniejszego sektora finansowego, koncentrującego uwagę na długookresowe 
strategie współtworzenia silnej i nowoczesnej gospodarki, a nie na bieżące zyski 
z autonomicznych operacji finansowych. Trzeci kierunek - to instytucjonalne 
podstawy systemowe w sferze dochodowej, majątkowej, warunków bytu, 
ubezpieczeń i polityki społecznej, a w tych ramach podstawy^dtó negocjacyjnego 
utrzymywania stabilnego układu stosunków w omawianej sferze. Sądzę, że 
konkretyzacja instytucjonalnych ram i warunków wypełniania gospodarczych 
funkcji państwa przyniesie dobre rezultaty, jeżeli nawiązywać będzie do powyższych 
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trzech filarów. Chodzi o to, by funkcje państwa troszczyły się o siłę tych filarów, a 
nie zmierzały do ich zastępowania. W tym sensie mogą i powinny być przydatne 
aktywne przejawy polityki państwowej (nie tylko makroekonomicznej), ale także 
przejawy nakreślania scenariuszy dla strategicznych problemów rozwoju. 

V. Bezpośrednio do tekstów referatów mam następujące uwagi. 
1. Kierunek i sposób rozumowania prof. WJakóbika zbieżny jest w zasadzie 

z moimi poglądami. Sądzę jednak, że przy konwencji tego referatu wątpliwości 
może budzićwyodrębnianie problematyki restrukturyzacji wsektorze publicznym. 
Konwencja ogranicza rozważania do kierunkowych cech podejścia, a te są chyba 
podobne dla wszystkich sektorów. Przy rozpatrywaniu odrębnych cech sektora 
publicznego, należałoby nawiązywać do konkretnych struktur kierowania i 
podejmowania decyzji, gdzie pojawia się problematyka nadzoru i ewentualnie 
merytorycznego wpływu odpowiedniej agencji publicznej (por. Galal, 1991). 

Ponadto sądzę, że można by zwrócić więcej uwagi na wielość postaci 
przejawiania się promocyjnych funkcji polityki przemysłowej w praktyce gospo
darek rynkowych (Porwit, 1991c). 

2. Podzielam poglądy prof. J.Boguszewskiego, tam gdzie akcentuje konieczność 
kształtowania nowoczesnych struktur podażowych (odpowiadających obecnym 
i przyszłym wymaganiom), a przestrzega przed złudnymi koncepcjami odrabiania 
regresuwstosunku do przeszłości (przezodtwarzanie ówczesnych relaq'ipopytowo-
podażowych). 

Jak wskazywałem w części I, uważam, że zmiany rzeczywistości przebiegają 
w dwóch płaszczyznach: systemowej transformacji oraz usuwania schorzeń, popra
wiania kondycji i promowania rozwojowych celów gospodarki. Zgadzam się więc 
z poglądem o niezbędności poświęcania uwagi kwestiom wzrostowym. Treść 
dalszych części (II-IV) moich komentarzy wskazuje natomiast, że nie zgadzam się 
z postulatami prof. J.Boguszewskiego, dotyczącymi bardzo szerokiego zakresu 
ustaleń, jakie by miały mieścić się w zakresie funkcji instytucji państwowych. 

Bezpośrednie zaangażownie państwa w restrukturyzację jest potrzebne 
i wykonalne tylko w odniesieniu do pewnych dziedzin zwłaszcza infrastruktury 
oraz do obecnych wielkich przedsiębiorstw państwowych. Poza tym obszarem 
potrzebne są ogólne działania promocyjne (nazywane poziomymi, problemowymi 
w odróżnieniu od sektorowych, pionowych (Wadę, 1990)), przy czym sprawą 
podstawową są wspomniane wyżej czynniki konstruktywnej "oddolnej" samo
organizacji dla wzmacniania krajowego potencjału i krajowego rynku w połączeniu 
z rozwojem wszystkich atrybutów konkurencyjnego rynku (prawno-instytuc-
jonalnych, finansowych, informacyjnych itp). Chodzi tu zwłaszcza o wzbudzanie 
aktywności i wzmacnianie rynku w całym kraju (nie tylko w wielkich aglomeracjach 
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i ich otoczeniu). Stąd wynikać mogą szanse dla wzmocnienia demokracji i politycznej 
stabilizacji. Tymi drogami powstaną trwalsze podstawy makroekonomicznej 
stabilizacji, a wszystko to otworzy realne perspektywy napływu zewnętrznego 
kapitału, dzięki poprawie naszej konkurencyjności, jako miejsca lokat oraz 
osłabienie ksenofobicznych kompleksów poczucia słabości. 
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Część III 

ROLA SEKTORA 
ZEWNĘTRZNEGO 
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Danuta Gotz-Kozierkiewicz 

POLITYKA KURSU WALUTOWEGO 
A WZROST GOSPODARCZY 

Realny kurs walutowy równowagi jest kluczową ceną relatywną w gospodarce 
i zasadnicząprzekładnią łączącą dostosowanie wewnętrznei zewnętrzne w programach 
stabilizacyjnych. W transformowanejgospodarcepostsocjalistycznej, z uwagi na barierę 
strukturalnąwystępującą w krótkimi średnim okresie,realnykurswalutowyrównowagi 
powinien być wyższy niż wynikałoby to z potencjalnych możliwości wzrostu 
gospodarczego.Rówvnocześniewysoceniepożdanajestrealnaapreijacjanominalnego 
kursu walutowego w zakresie, w jakim odbiega on od realnego kursu walutowego 
równowagj.Przestrzeganiekardynalnegowarunkuzgodnościpoziomurealnegokursu 
walutowego równowagi z układem podstawowych makroproporcji gospodarczych 
iniedopuszczaniedoreamejaprecjacjinominalnegokursuwalutowegomazasadnicze 
znaczenie dlapolitykikursuwalutowegojakoczęścipolitykimającejnacelustabililzację 
i wzrostgospodarczyw średnim okresie. 

Najważniejsze zagadnienia polityki kursu walutowego zostałyujęte w kolejnych 
punktach rozważań. Dotyczą one umiejscowienia tej pohtyki w ramach polityki 
makroekonomicznej, koncepcji realnego kursu walutowego równowagi i efektywnego 
kursu eksportu i importu. Zawarte w ostatniej części wnioski obejmują próbę 
sformułowamakierunkówpolityki kursu walutowego na przyszłosć w polskim programie 
stabilizacyjnym. 
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1. Kurs walutowy a proporcje makroekonomiczne 

1.1. Dostosowanie wewnętrzne i zewnętrzne 

Zasadnicze działania stabilizacyjne w kraju o bardzo wysokiej inflacji 
i zadłużeniu zagranicznym powinny polegać na opanowaniu inflacji we względnie 
krótkim okresie i dostosowaniu strukturalnym. Jeśli przyspieszenie inflacji 
poprzedzała chroniczna inflacja, to w krótkim, a nawet średnim okresie nie ma na 
ogół możliwości zwalczenia jej w pełni1. Rozsądny cel polega wtedy na stopniowym 
zmniejszaniu stopy inflacji, po zasadniczym wyhamowaniu jej tempa. Dostosowanie 
strukturalne wymaga realokacji zasobów gospodarki w krótkim okresie, ale przede 
wszystkim średnio— lub długookresowej restrukturyzacji. Jego przebieg ma 
istotny związek z osiągalnym dopływem zagranicznego kapitału i wzrostem 
gospodarczym. Dopływ zagranicznego kapitału ma ważne znaczenie dla 
dostosowania zewnętrznego. Może ono wymagać transferu netto środków 
finansowych na rzecz zagranicy lub odpowiednio niższego ich transferu netto od 
zagranicy. 

Dostosowanie wewnętrzne dotyczy sposobu osiągania nadwyżki krajowych 
oszczędności nad inwestycjami. Celem wiążącym dostosowanie zewnętrzne 
i wewnętrzne jest niezbędna nadwyżka oszczędności nad inwestycjami przy 
poziomie inwestycji wystarczającym do utrzymania wzrostu produkcji. 

Wybór strategii dostosowawczej powinien znajdować odzwierciedlenie 
w spójnej prognozie stanu rachunku obrotów bieżących i budżetu państwa, przy 
założeniu określonej stopy inflacji i makroproporcji ważnych dla tempa wzrostu 
gospodarczego. Wielkości te określają również ramy polityki kursu walutowego. 

Kluczowy punkt polityki stabilizacyjnej, ocenianej pod kątem potencjalnych 
możliwości osiągania wzrostu, wyznacza strategia równoważenia bilansu płatni
czego. Polega ona na umiejętnej i odpowiednio rozłożonej w czasie absorpcji 
szoku zewnętrznego w postaci skali dopływo kapitału zagranicznegu - niezwykle 
małej w krótkim okresie i ewentualnie stopniowo rosnącej, w zależności od 
przebiegu stabilizacji i porozumień w kwestii regulowania długu. Sedno działań 
stabilizacyjnych w krótkim okresie sprowadza się z reguły do redukcji krajowego 
popytu, niezbędnej do odpowiedniej poprawy stanu rachunku obrotów bieżących. 
Skala potrzebnej zmiany zależy od szybkości zamykania luki bilansu płatniczego. 
Konieczne zmniejszenie wydatków krajowych wyznacza podstawowy, nie uniknio-

1 Inflacja chroniczna może występować w gospodarce przez wiele lat (nie jest zjawiskiem 
okresowym tak jak większość hiperinflacji). Stopa inflacji jest wyższa niż przy inflacji umiarkowa
nej, ale owiele niższaniżwhiperinflacji. Stopainflacji wykazuje również względnąstabilność;nawet 
jeśli inflacja ulegnie pewnemu przyspieszeniu, to następnie stabilizuje się na danym, wyższym 
poziomie (Vegh, 1991). 

Wymienione cechy chronicznej inflacji odpowiadają w przybliżeniu charakterystyce inflacji 
istniejącej w krajach o gospodarce centralnie planowanej przed transformacją. Na inflację w tych 
krajach składała się inflacja otwarta i ukryta. 
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ny koszt stabilizacji. W krótkim okresie jego miarą jest spadek konsumpcji 
i inwestycji, w średnim - przede wszystkim spadek inwestycji. Większa redukcja 
wydatków inwestycyjnych oznacza wyższy koszt stabilizacji w średnim okresie 
w postaci utraconych możliwości wzrostu gospodarczego. Koszt dostosowania na 
ogół przekracza koszt podstawowy; dochodzą tzw. koszty wtórne. Ich przyczyną 
jest niedostateczna elastyczność dostosowawcza, jaka z reguły charakteryzuje 
stabilizowane gospodarki przede wszystkim w krótkim okresie (Corden, 1989). 
Szybsze tempo zewnętrznego dostosowania musi zatem wiązać się z wyższymi 
kosztami podstawowymi i wtórnymi. 

Relatywnie wysokiej nadwyżce na rachunku obrotów bieżących w krótkim 
okresie musi towarzyszyć wyższa inflacja albo polityka silnie prorecesyjna, której 
elementem jest również gwałtowna i głęboka dewaluacja kursu waluty krajowej. 
Wybór na rzecz stopniowego równoważę niabilansu płatniczego wymaga niewielkiej 
nadwyżki na rachunku obrotów bieżących (bez spłaty odsetek od zagranicznego 
długu) w krótkim okresie i ewentualnie stopniowego jej wzrostu. Oznacza to m.in. 
odpowiednio mniejszą nadwyżkę krajowych oszczędności nad inwestycjami 
przeznaczaną na obsługę długu zagranicznego. Może też mieć pewne znaczenie 
dla polityki budżetowej. 

Na racjonalność takiej sekwencji działań wskazują doświadczenia wysoko 
zadłużonych krajów rozwijających się (Cohen, 1988; Ros, 1989; van Wijnbergen, 
1990; van Wijnbergen, 1991). Znaczenie takiego podejścia podkreślałam również 
we wcześniejszych opracowaniach dotyczących m.in. przesłanek polityki 
stabilizacyjnej w transformowanej gospodarce postsocjalistycznej (Gotz-
Kozierkiewicz, 1989; Gotz-Kozierkiewicz, 1991). 

Ważną konsekwencją takiej koncepcji dla polityki kursu walutowego może 
być wybór poziomu kursu równowagi wyższego (dla waluty krajowej) niż wynikało
by to z relatywnej rzadkości waluty zagranicznej w krótkim, a również w średnim 
kresie w razie zastosowania odmiennej taktyki. Umożliwia to również założenie, 

(oparte na realistycznych przesłankach, że wzrostowi eksportu i rozwojowi sektora 
eksportowego może towarzyszyć relatywnie większa dynamika importu, w tym 
Bóbr inwestycyjnych. Wyższy kurs waluty krajowej oznacza też mniejsze wydatki 
budżetu państwa na obsługę długu zagranicznego. Stwarza to korzystniejsze 

Inożliwości redukcji deficytu budżetowego (łączne skutki poziomu kursu 
(walutowego dla stanu budżetu państwa zależą od związku między różnicą 
w poziomie kursu a zmianą wpływów podatkowych, płac w sferze budżetowej 
i wydatków rzeczowych). Mniejszy deficyt budżetu państwa, przy danej stopie 
inflacji i nadwyżce na rachunku obrotów bieżących (bez spłat odsetek od 
zagranicznego długu) jest równoznaczny z niższą nadwyżką krajowych oszczędności 
nad inwestycjami w sektorze pozabudżetowym. Daje to potencjalnie większe 
inożliwości inwestycji w tym sektorze, jak i inwestycji publicznych. 

Zasadniczy wpływ na oszczędności krajowe i inwestycje ma realna stopa 
procentowa. Wyższe realne stopy procentowe, ceteris paribus, powodują zmiej-
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szenie konsumpcji i inwestycji w sektorze pozabudżetowym. Tym samym oddziałują 
one na poprawę stanu rachunku obrotów bieżących. Zmiany krajowych realnych 
stóp procentowych (tak długo, jąknie są w pełni związane z zagranicznymi stopami 
procentowymi) pozwalają — w połączeniu z danym poziomem realnego kursu 
walutowego — na wzajemne dostosowanie deficytu budżetu państwa i nadwyżki 
na rachunku obrotów bieżących przy zakładanej stopie inflacji. Dzieje się to za 
pośrednictwem wpływu zmian realnych stóp procentowych na nadwyżkę netto 
oszczędności nad inwestycjami w sektorze pozabudżetowym (van Wijnbergen, 
1991). 

Relatywnie wyższy poziom kursu walutowego ma również korzystny wpływ na 
relację długu zagranicznego do produktu krajowego brutto w walucie krajowej. 
Dewaluacja zmienia, odpowiednio do jej skali, tę relację na niekorzyść kraju 
dłużniczego. Równocześnie finansowanie części obsługi długu nowymi pożyczkami 
zagranicznymi (których zaciągania wymaga bilans płatniczy przy niewielkiej 
nadwyżce na rachunku obrotów bieżących bez płatności odsetek i przy utrzymaniu 
na założonym poziomie inwestycji krajowych) może wpływać na wzrost relacji 
długu zagranicznego do produktu krajowego brutto. Ma to miejsce, jeśli stopa 
oprocentowania nowych pożyczek przekracza stopę wzrostu gospodarczego kraju. 
Inny ważny wskaźnik zdolności gospodarki do obsługi zagranicznego długu -
relacja jego obsługi do wartości eksportu — może jednak, przy dość znacznej 
dynamice eksportu, ulegać pewnej poprawie. Wywiera to na ogół pozytywny wpływ 
na ocenę wiarygodności kredytowej stabilizowanej gospodarki (van Wijnbergen, 
1990). 

Reasumując, wybór strategii równoważenia bilansu płatniczego na rzecz 
relatywnie niewielkiej nadwyżki na rachunku obrotów bieżących (bez spłaty 
odsetek od długu zagranicznego) w krótkim okresie stwarza znacznie większe 
szanse względnie trwałej stabilizacji. Podstawowym jej warunkiem jest wzrost 
gospodarczy w średnim okresie. Poziom realnego kursu równowagi waluty kr ajowej 
może być wtedy odpowiednio wyższy niż przy próbie szybkiego zamykania luki 
bilansu płatniczego. 

Równocześnie kluczowym elementem realizowanej z powodzeniem każdej 
strategii dostosowawczej i wzrostu jest przesuwanie zasobów do sektora eksporto
wego (Dornbusch, 1991; Corden, 1991). Szczególną rolę powszechnie przypisuje 
się inwestycjom w przemyśle eksportowym i w dziedzinach wytwarzania bezpośred
nio lub pośrednio związanych z tym przemysłem, ale również w całym sektorze 
produkcji dóbr i usług będących przedmiotem szeroko pojętej wymiany z zagranicą. 
Korzystny wpływ tych inwestycji na stabilizację i wzrost gospodarczy zależy - tak 
jak każdych inwestycji - od ich oddziaływania na wzrost wydajności. Dodatkowo 
pozytywne skutki wynikają z potencjalnie większych szans równoważenia w przysz
łości bilansu płatniczego niż w wypadku inwestycji w sektorze dóbr i usług nie 
związanych z wymianą z zagranicą. 

Realokacja zasobów do sektora produkcji związanej z handlem zagranicznymi 
powinna być na pewno częścią dostosowania strukturalnego w średnim i długim 
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okresie. Jej skuteczność oceniana pod kątem trwałości stabilizacji i wzrostu 
gospodarczego nie budzi wątpliwości. Tymczasem polityka gwałtownej i głębokiej 
deprecjacji kursu waluty krajowej, zwłaszcza na początkowym etapie programu 
stabilizacji, okazuje się najczęściej mało skuteczna w osiąganiu pożądanych 
rezultatów. Powodują to liczne bariery, w tym strukturalne, na ogół charakteryzujące 
kraje będące głównymi adresatami programów dostosowawczych (Gotz-
Kozierkiewicz, 1989). Co więcej, taka polityka nierzadko przyczynia się do 
wywołania skutków wręcz odwrotnych od zamierzonych równieżw średnim okresie. 

Scenariusz stabilizacji w Polsce przygotowano w wariancie stopniowego 
równoważenia bilansu płatniczego. Stan rachunku obrotów bieżących (w tym 
bilans handlowy) miał, według przyjętych założeń, ulec pogorszeniu w 1990 r. 
w porównaniu z rokiem poprzednim. Błędy popełnione w realizacji programu, 
m.in. w postaci nadmiernej dewaluacji kursu złotego do dolara i sekwencji działań, 
w połączeniu z brakiem dostosowawczej elastyczności, głównie w sektorze 
przedsiębiorstw państwowych (Gotz-Kozierkiewicz, 1991) oraz skrajnie 
restrykcyjną polityką pieniężną i fiskalną (Kołodko, Gotz-Kozierkiewicz, 1991) 
sprawiły, że rezultaty programu po pierwszym roku znacznie odbiegały od 
oczekiwanych. W1991 r. kontynuowano politykę stabilizacji w zasadzie bez 
poważniejszych zmian, mimo pogłębiającej się recesji i pogarszania się większości 
realnych wskaźników. 

W gospodarce polskiej w 1990 r. podstawowy koszt stabilizacji powinien, 
zgodnie z koncepcją programu, polegać na redukcji krajowego popytu w części, 
w jakiej pochodził on z istniejących przed podjęciem programu przymusowych 
oszczędności (odpowiednika ukrytej inflacji). Dla wyeliminowania przymusowych 
oszczędności posłużono się tzw. inflacją korekcyjną. Próba niedopuszczenia do 
przerodzenia się jej w otwartą, bardzo wysoką inflację (hiperinflację) spowodowała, 
że popyt krajowy ograniczono w stopniu znacznie silniejszym niż wymagałaby tego 
absorpcja przymusowych oszczędności. Bariera niskiego popytu krajowego miała 
być koniecznym warunkiem wymuszenia działań dostosowawczych w sektorze 
przedsiębiorstw państwowych. Towarzyszył im znaczny (wręcz "szokowy") wzrost 
materialnych kosztów produkcji i eliminowanie większości dotacji. W połączeniu 
z restrykcyjną polityką ekonomiczną, w tym pieniężną i budżetową, jak również z 
wybranym wariantem polityki kursu walutowego, koszt względnej stabilizacji 
osiągnął bardzo duże rozmiary. Na wzroście tego kosztu w średnim okresie 
zaważył także brak odpowiednio korygowanej polityk oszczędności krajowych 
i inwestycji. 

1.2. Oszczędności i inwestycje 

Relacja oszczędności krajowych do inwestycji jest podstawowym wyznacz
nikiem możliwości wzrostu gospodarczego w średnim okresie. W praktyce zależą 
one bezpośrednio od mobilizacji oszczędności i ich wykorzystania dla potrzeb 
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inwestycyjnych. Zasadniczą rolę w kształtowaniu tych procesów w sektorze 
pozabudżetowym odgrywa - obok polityki kursu walutowego - polityka pieniężna. 
Polityki te są dwoma członami działań mających wpływ na stan i zmiany zasobów 
pieniądza w gospodarce i ich wykorzystanie. W programach stabilizacyjnych 
powszechnie przypisuje się im, podobnie jak polityce budżetowej, kluczową rolę. 

Podaż pieniądza lub kurs walutowy traktuje się jako tzw. kotwicę, czyli 
stabilizator poziomu cen krajowych. W powszechnej ocenie to drugie rozwiązanie 
uznaje się za łatwiejsze i skuteczniejsze do zastosowania w praktyce. Toteż 
występuje ono dość często w programach stabilizacyjnych podejmowanych 
w różnych krajach, mimo dostrzegania jego niewiątpliwych stron ujemnych. Są to 
z reguły: narastająca realna aprecjacja kursu i tendencja do kształtowania się 
stopy procentowej na relatywnie wysokim poziomie. 

Inną immanentna cechą tych programów jest ich niska wiarygodność. Płaci 
się za nią cenę w postaci recesji, jaka przychodzi po okresie początkowego 
dynamicznego wzrostu produkcji i konsumpcji (Vegh, 1991).Zasadnicza przyczyna 
tej recesji, narastająca realna aprecjacja kursu walutowego, ma być lekcją dla 
przedsiębiorstw, że podwyższanie cen i płac w przewidywaniu wymuszonej 
dewaluacji nie opłaca się (Bruno, Meridor, 1990). 

Jedną z prób umocnienia wiarygodności założeń polityki może być 
wspomaganie kursu walutowego jako kotwicy dodatkową nominalną kotwicą 
w postaci kontroli podaży pieniądza. Kontrola ta polega na utrzymywaniu z góry 
określonej wielkości zasobów pieniądza w każdym momencie; jest ona możliwa 
w warunkach kontroli przepływów kapitału (Calvo, Vegh, 1991). Takie rozwiąza
nie przyjęto w Izraelu w 1985 r., ustalając wyraźnie wartość celu dla kredytów 
bankowych. Za jego przesłankę uznano dążenie do uniknięcia potencjalnie silnego 
wzrostu podaży pieniądza w początkowym okresie stabilizacji (Calvo, Vegh, 
1991). 

Taka jest również koncepcja polityki kursu walutowego i polityki pieniężnej 
w polskim programie stabilizacyjnym realizowanym od 1990 r. Co ona oznacza dla 
kształtowania się oszczędności i inwestycji? Wśród cech tej polityki można wyróżnić 
takie, które wydają się typowe przynajmniej dla części programów stabilizacyjnych 
w krajach rozwijających się oraz te, które wynikają ze specyfiki transformowanej 
gospodarki postsocjalistycznej. 

Do pierwszych zalicza się pewną niespójność równolegle do stosowanej 
kontroli stopy procentowej i podaży pieniądza. Hipotezę co do traktowania stopy 
procentowej jako niezależnego instrumentu polityki, a nie wynikowej kontroli 
nominalnego zasobu pieniądza w gospodarce nie spełniającej wymogów regular
nej gospodarki rynkowej wysunęli A.G.Calvo i C.A.Vegh, (1990). Znalazła ona 
potwierdzenie w wynikach badań dotyczących gospodarki Kolumbii w okresie 
ostatnich trzydziestu lat (w kraju tym stosowano zarówno kontrolę stóp 
procentowych, jak i limity kredytu krajowego) (Reinhart, Reinhart, 1991). 
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Stosowanie limitów kredytu krajowego jako formy bezpośredniej kontroli zmian 
zasobów pieniądza sprawia, że ich rozmiary są determinowane raczej od strony 
podaży, a nie popytu (Tseng, Corker, 1991). 

Zdolność przewidywania skutków restrykcyjnej polityki pieniężnej dla wzrostu 
gospodarczego i stopy inflacji w krajach o zniekształconych mechanizmach 
gospodarki rynkowej ocenia się jako ograniczoną. Przyczynia się do tego najczęściej 
m.in. niedorozwój infrastruktury finansowej. 

W transformowanej gospodarce postsocjalistycznej zdolność ta jest o wiele 
mniejsza. Trudności w formułowaniu polityki ekonomicznej, w tym również 
pieniężnej, wynikają - obok braku infrastruktury finansowej - również 
z nieistnienia nadających się do wykorzystania danych z przeszłości (Kołodko, 
Gotz-Kozierkiewicz, Skrzeszewska-Paczek, 1992). Politykę pieniężną i kursu 
walutowego może dodatkowo komplikować - tak jak miało to miejsce w polskiej 
gospodarce - wprowadzenie wewnętrznej wymienialności. Również znaczny 
udziałoszczędnościw walutach wymienialnych w oszczędnościachogółem sprawia, 
że polityka kursu walutowego i pieniężna staje się bardziej złożona. Ich 
oddziaływanie jest wypadkową większej liczby często przeciwnie ukierunkowanych 
zmian (Georgiu, 1991). 

Jednym z najtrudniejszych - jak się wydaje - aspektów polityki pieniężnej, 
prowadzonej pod kątem stabilizacji i wzrostu, jest uchwycenie przez władze 
monetarne zwrotnych od pewnego momentu - jak to ma zazwyczaj miejsce przy 
wyhamowaniu bardzo wysokiej inflacji - reakcji popytu na pieniądz. W gospodarce 
rynkowej z chwilą wygasania wysokiej inflacji procesy dostosowawcze podaży 
i popytu na pieniądz powodują odpowiednią remonetyzację gospodarki (czyli 
wzrost zasobów pieniądza w relacji do produktu krajowego brutto). 

Zastosowanie nominalnej kotwicy w postaci kontroli podaży pieniądza (wg 
wyżej podanej definicji) oznacza zastąpienie mechanizmów rynku pieniężnego 
(pośrednio jedynie kontrolowanego przezbankcentralny) arbitralnymiw znacznym 
stopniu, z konieczności, decyzjami władz monetarnych. Nietrafne w danym 
momencie, który należałoby uznać za zwrotny w przebiegu stabilizacji, mogą 
przyczynićsię do relatywnie gorszych jej wyników; chociaż cel względnej stabilności 
cen zostanie utrzymany. Ocena, kiedy bardzo wysoką inflację można uznać za 
wyhamowaną w transformowanej gospodarce postsocjalistycznej jest trudna 
i kontrowersyjna. Dotyczy to również Polski z przyjętą sekwencją "otwierania" 
i tłumienia inflacji (Kołodko, Gotz-Kozierkiewicz, Skrzeszwska-Paczek, 1992). 

W Polsce stosuje się uproszczoną formułę przyrostu podaży pieniądza, 
wiążącą ten przyrost z zakładaną stopą wzrostu realnego produktu krajowego 
brutto i przewidywaną stopą inflacji. Określany w ten sposób przyrost podaży 
pieniądza może być dalece nieadekwatny zarówno do zmian popytu na pieniądz 
ogółem, jak i do zmian w jego składnikach. Nie uwzględnia się m.in. wpływu, jaki 
mają na nie zmiany stopy procentowej od wkładów bankowych. Przejście do 
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dodatniej realnej (lub nawet przejściowo nieznacznie ujemnej) z wcześniej głęboko 
ujemnej stopy procentowej jest jednym z "szoków" dla dysponujących pieniądzem. 
Zmiana skali oszczędności w miarę postępowania procesów stabilizacyjnych może 
być bardzo znaczna; dotyczy ona w dużej mierze wkładów terminowych. Może to 
oznaczać wydatny wzrost popytu na pieniądz, zwłaszcza że alternatywne możliwości 
lokat w papierach wartościowych są bardzo ograniczone, a ich dochodowość 
w znacznym stopniu niewiadoma. Kontrola podaży pieniądza w postaci ścisłych 
limitów kredytu bankowego skutecznie blokuje transmisję rosnących oszczędności 
na jego przyrost. Może to oznaczać barierę dla inwestycji (obok wpływu na bardzo 
niską płynność przedsiębiorstw wynikającą z limitu kredytów krótkoterminowych 
— obrotowych) przy dodatkowo szczupłych własnych środkach finansowych 
przedsiębiorstw. Bariera ta niekoniecznie musi być uzasadniona potencjalnymi 
warunkami stabilizacji. Barierę tę uzupełnia wysokie realne oprocentowanie 
kredytów. 

Wysokie realne stopy procentowe zalicza się do wspólnych cech programów 
stabilizacyjnych po początkowej fazie stłumienia bardzo wysokiej inflacji. Ich 
źródłem jest albo celowo restrykcyjna polityka pieniężna, zmierzająca do 
podtrzymania procesu dezinflacji, albo nie zamierzony wynik interakcji między 
oczekiwaną a faktyczną stopą inflacji, albo "problematyczna sytuacja prowadzenia 
polityki pieniężnej w okresach dezinflacji". Wysokie stopy procentowe są też 
ważnym składnikiem polityki pieniężnej, mającej na celu podtrzymanie stałego 
kursu walutowego. Ich zadaniem jest przeciwdziałanie przejściowym, spekulacyj
nym atakom na ten kurs (Bruno, Meridor, 1990). Sytuacjaw Polsce nie jest zatem 
szczególna pod tym względem. Nominalne stopy procentowe wzrosły wprawdzie 
bardzo silnie już na początku programu, ale to z kolei jest cechą programów, 
w których stosuje się nominalną kotwicę w postaci kontroli podaży pieniądza. 

Nie mniej ważna dla kształtowania się inwestycji może być bariera zaufania 
potencjalnych inwestorów. Występuje ona wtedy, gdy charakterystycznej dla 
procesów inwestycyjnych znacznej nieodwracalności towarzyszy niepewność co 
do systemu bodźców i stabilności gospodarki. Pewne znaczenie może mieć także 
relatywna szczupłość sektora prywatnego. Wykorzystuje on z reguły lepiej i szyb
ciej możliwości inwestowania niż stosunkowo "bezwładne" i zachowawcze 
(zwłaszcza w początkowej fazie stabilizacji) przedsiębiorstwa państwowe 
(dodatkowym utrudnieniem dla tych ostatnich może być - tak jak miało to miejsce 
w polskim programie - dyskryminacyjna wobec nich polityka kredytowa). 
Tworzenie sektora "schumpeterowskich przedsiębiorców", inwestujących 
i wprowadzających innowacje może być powolnym procesem, wymagającym 
dłuższego czasu; oczywisty koszt dla gospodarki to utracone możliwości wzrostu 
gospodarczego (Solimano, 1990). 

Wymienione wyżej czynniki, występujące w stabilizacji polskiej gospodarki, 
doprowadziły m.in. do istotnych dysproporcji między kształtowaniem się 
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oszczędności wewnęrznych a inwestycjami, ze szkodą dla wzrostu gospodarczego 
w krótkim, a również w dłuższym okresie. W pierwszym roku realizacji programu 
została osiągnięta znaczna nadwyżka krajowych oszczędności nad inwestycjami. 
Znalazła ona odzwierciedlenie w dodatnim saldzie rachunku obrotów bieżących 
(głównie w bilansie handlowym) i w wydatnym wzroście rezerw walut zagranicz
nych (o ok. 2,7 mld. USD). Wysoka nadwyżka oszczędności nad inwestycjami 
w 1990 r. oznaczała swego rodzaju "zaniechanie" inwestycji. Było ono wyraźne 
w odniesieniu do inwestycji publicznych2. W sektorze pozabudżetowym 
decydującymi czynnikami były - obok ewentualnego braku skłonności do 
inwestowania -wysokie oprocentowanie kredytowi ich limity. Realnemu spadkowi 
nakładów inwestycyjnych w całej gospodarce w 1990 r. o ponad 11% towarzyszyła 
nadwyżka w budżecie państwa (3,5 bln. zł) i realny wzrost wkładów 
oszczędnościowych gospodarstw domowych w złotych o około 35% (Biuletyn, 
1991). Polityka wysokiej stopy procentowej, znacznie przekraczającej dynamikę 
dochodu narodowego i zniechęcającej do inwestycji oraz drastyczna dewaluacja 
były wyrazem preferencji dla równowagi zewnętrznej (Wojnar, 1991). W1991 r. 
realny spadek nakładów inwestycyjnych w gospodarce wyniósł 9%. Wkłady 
oszczędnościowe ludności wzrosły realnie o 54,5% w stosunku do grudnia 1990 r. 
(Biuletyn, 1992). Relatywny wzrost oszczędności w sektorze pozabudżetowym 
w stosunku do inwestycji był na tyle wysoki, że zrekompensował niemal w całości 
głęboki deficyt budżetu państwa (35 bln. zł, czyli około 3,5% produktu krajowego 
brutto). Bilans handlowy wykazał minimalną nadwyżkę, jednak rezerwy oficjalne 
brutto uległy zmniejszeniu o blisko 900 mln. USD (do poziomu 3.814 mln. USD) 
(Sokołowska, 1992). 

Duża nadwyżka oszczędności krajowych nad inwestycjami w sektorze 
pozabudżetowym w drugim roku realizacji programu została - jak to wynika 
z realizacji polityki pieniężnej - wymuszona wykorzystaniem znacznej części 
limitowanego kredytu bankowego na sfinansowanie niedoboru w budżecie pań
stwa. Dalszy jego znaczący wzrost w 1992 r. do kwoty co najmniej 65 bln. zł, czyli 
5% produktu krajowego brutto (wg założeń programu rządowego), przy 
prognozowanej minimalnej nadwyżce bilansu handlowego, powinien oznaczać 
utrzymanie w przybliżeniu relacji oszczędności krajowych do inwestycji z ubiegłego 
roku. Jeśli uda się — takjaktoprzewidzianow optymistycznym wariancie wyników 
programu na rok 1992 - powstrzymać recesję, będą również szanse na zatrzymanie 
spadkowej tendencji realnych inwestycji (w projekcie programu zakłada się ich 
wzrost o 3,5%). 

2 W 1990 r. inwestycje publiczne finansowane z budżetu centralnego zmniejszono o 48%, a 
finansowane przez budżety lokalne o 36%. Inwestycje przedsiębiorstw spadły o 20%. Dodatkowo 
niepokojącą cechą jest znacznie silniejszy spadek (o 28%) wydatków inwestycyjnych przedsię
biorstw na maszyny i sprzęt do produkcji niż na budynki i remonty (o 3%) (PlanEcon, 1991). 
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Nieinflacyjne (tzn. nie powodujące przekroczenia założonej stopy inflacji na 
1992 r.) źródła fiansowama deficytu budżetowego ma^ pocYvodx\ć — obok 
oprocentowanego kredytu bankowego — z emisji obligacji skarbowych na kwotę 
15 bln. zł. Rozwiązanie to może sprzyjać inwestycjom, omija bowiem wskazaną 
wcześniej barierę braku transmisji wzrostu wkładów bankowych na przyrost 
kredytów, charakteryzującą dotychczasową politykę pieniężną w Polsce. Rów
nocześnie finansowanie deficytu budżetowego obligacjami skarbowymi jest 
relatywnie bardziej kosztowne niż kredytem bankowym . Oznacza ono wzrost 
wydatków budżetowych na obsługę długu wewnętrznego w przyszłości, i to przy 
wysokiej stopie procentowej. Relatywnie korzystniejszym rozwiązaniem z tego 
punktu widzenia mogłoby być — jak się wydaje - częściowe wykorzystanie 
zgromadzonych w 1990 r. rezerw dewizowych. Jak powszechnie wiadomo, rezerwy 
nie przynoszą wysokich dochodów z ich ewentualnych lokat. Udostępnienie ich 
części przez bank centralny budżetowi mogłoby zatem wiązać się ze znacznie 
niższymi kosztami spłaty tego długu w przyszłości. Mogłyby one również zostać 
wykorzystane do pobudzenia działalności inwestycyjnej w sektorze pozabudże
towym. Możliwości wykorzystaniaczęści rezerw zależą oczywiście przede wszystkim 
od dalszych uzgodnień w kwestii dopływu pomocy kredytowej, głównie 
międzynarodowych instytucji finansowych. 

Na tle przedstawionych rozważań nasuwa się wniosek o charakterze ogólnym, 
dotyczący związku polityki kursu walutowe go i polityki pieniężnej z makropropor-
cjami gospodarczymi. W gospodarce funkcjonującej w warunkach ograniczeń 
dewizowych w odniesieniu do transakcji bieżących zasadniczą przyczyną 
niewykorzystania nadwyżki oszczędności na inwestycje jest najczęściej ograniczona 
dostępność zagranicznych maszyn i urządzeń o jakości nieporównywalnie wyższej 
od krajowych. Inaczej mówiąc, zewnętrzna bariera w postaci niedoboru 
zagraniczych walut wymienialnych blokuje inwestycje krajowe. W gospodarce 
polskiej wprowadzono, poczynając od 1990 r., wewnętrzną wymienialność złote
go. Tak więc to nie bezpośredni brak dostępu do zagranicznych walut był czynnikiem 
limitującym. Słuszna jednak wydaje się hipoteza, że istniejąca wcześniej bariera 
bezpośredniej kontroli dewizowej uległa przesunięciu do wewnątrz gospodarki. 
Bezpośrednią kontrolę dewizową zastąpiła wysoce restrykcyjna i również 
sprawowanaw znacznym stopniu w sposób bezpośredni kontrola podaży pieniądza 
i stopy procentowej (oraz podwartościowy kurs złotego do dolara w I półroczu 
1990). 

Nasuwa się zatem pytanie, czy przy tego typu kontroli można uznać za 
uzasadnione oczekiwanie względnie sprawnego działania, z założenia krępowanych 
nią, dostosowawczych mechanizmów rynkowych. Wróćmy do powołanego na 
początku rozważań w tym punkcie jedynego chyba — poza polskim — przykładu 
kursowo-monetarnej koncepcji stabilizacji izraelskiej, podjętej w 1985 r. Tam 
również, tak jak w gospodarce polskiej, wprowadzono limity kredytu bankowego. 
Zapoczątkowanie programu wiązało się także z wysokim poziomem stóp 
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procentowych. Przebieg i rezultaty programu okazały się jednak zupełnie 
nieporównywalne z wynikami osiągniętymi w Polsce. Złożyło się na to wiele 
różnych czynników (Kołodko, Gotz-Kozierkiewicz, Skrzeszewska-Paczek, 1992), 
na których analizę nie ma tutaj miejsca. Warto jednak podkreślić, że mimo 
generalnej tendencji do eliminowania alokacji taniego kredytu, która miała 
miejsce przed podjęciem programu, utrzymano ją częściowo również po 1985 r. 
(w 1985 r. na poziomie bliskim wysokości z 1984 r., tj. około 40% kredytu ogółem, 
z tendencją malejącą do około 19% w 1989 r.). Głównym odbiorcą kredytu był 
produkujący prawie w 50% na eksport przemysł przetwórczy. Udział alokowane
go kredytu w kredycie ogółem dla tego sektora wynosił około 76% w 1985 r. 
i blisko 55% w 1988 r. Warto też dodać, że realne oprocentowanie 
krótkoterminowych kredytów alokowanych kształtowało się w latach 1985 -1988 
na poziomie: 1,5%, - 6,5%, 0,1%, -2,8% o (23,8% w 1984 r. i -1,0% w 1983 r.), 
podczas gdy dla kredytu rynkowego w tych samych latach wynosiło ono odpowiednio: 
28,1%, 16,4%, 25,8% i 18% (Bruno, Meridor, 1990, s. 33). Tak więc w gospodarce 
izraelskiej rozwiązanie w postaci bezpośredniej kontroli podaży pieniądza 
stosowano w połączeniu z wyraźnie uzupełniającą je interwencyjną polityką 
państwa w sferze kredytowania przemysłu eksportowego, a częściowo również, 
chociaż w mniejszym stopniu, rolnictwa3. 

W Polsce ograniczono się niemal wyłącznie do bezpośredniej kontroli podaży 
pieniądza w połączeniu z polityką stałego kursu walutowego. Można zatem zadać 
sobie pytanie, czy w polskim programie stabilizacji należało wybrać rozwiązanie 
typowe - nominalnej kotwicy kursu walutowego lub kontroli podaży pieniądza, 
czy też to, które przyjęto, uzupełnić polityką interwencyjną na rynku kredytowym. 
Jak się wydaje, każde z nich byłoby prawdopodobnie lepsze od tego, które 
zastosowano. Kwestia ta powróci w dalszej części rozważań. 

2. Realny kurs walutowy równowagi 

2.1. Pojęcie kursu walutowego równowagi 

Rozszerzona definicja kursu walutowego równowagi, najbardziej przydatna 
dla celów stabilizowanej gospodarki, jest następująca. Realny kurs równowagi to 
taki kurs, który powoduje ukształtowanie się stanu wymiany z zagranicą dającego 
się pogodzić ze względnie trwałym dopływem zagranicznych pożyczek i transferów 
oraz równowagą wewnętrzną. Ta ostatnia oznacza sytuację, w której ekonomiczna 
działalność w kraju jest zgodna z jego potencjałem, czyli pełnym zatrudnieniem, a 

3Ważne znaczenie ma również sposób ustal aniaiegzekwowanialimitów kredytu bankowego. 
W momencie wprowadzenia programu z 1985 r. system bankowy w Izraelu był znacznie lepiej 
dostosowany do warunków gospodarki rynkowej niż banki w Polsce. 
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deficyt budżetu państwa daje się pogodzić z poziomem zagranicznych pożyczek 
i transferów możliwym do utrzymania w dłuższym okresie (Kouwenaar, 1991) 

Określenie realnego kursu walutowego równowagi j'est istotne z dwóch 
względów. Po pierwsze, pozwala na wyznaczenie wartości celu poziomu kursu 
walutowego, jako poszukiwanego optimum w krótkim i średnim okresie. Po 
drugie, jako zasadniczy punkt odniesienia, wyznacza ramy polityki zmian 
nominalnego kursu walutowego. Umożliwia bowiem przewidywanie najważ
niejszych konsekwencji zmian nominalnego kursu walutowego, w zależności od 
stopnia jego zbieżności (bądź rozbieżności) z poziomem realnego kursu równo
wagi. To z kolei ma ważne znaczenie dla skutków polityki kursu walutowego dla 
stabilizacji i wzrostu. 

Dla danej gospodarki istnieje wiele realnych kursów równowagi. Wybór 
konkretnego poziomu zależy od koncepcji równoważenia bilansu płatniczego 
w połączeniu z równowagą wewnętrzną. Poziom ten zależy bezpośrednio od 
podstawowych zmiennych zewnętrznych (zagranicznych terms of trade, 
międzynarodowego transferu kapitału i realnych stóp procentowych za granicą) 
oraz od podstawowych zmiennych krajowych, zarówno tych związanych z polityką 
ekonomiczną (cła w imporcie, kontrola walutowa, podatki i subsydia, struktura 
wydatków publicznych), jak i innych, z których najważniejszy jest postęp 
technologiczny (Edwards, 1989). Zmiany warunków zewnętrznych, jak również 
zmiany w polityce gospodarczej mają zatem wpływ na zmianę poziomu realnego 
kursu walutowego równowagi. Co więcej, zależy on również od oczekiwań co do 
kształtowania się podstawowych zmiennych w przyszłości. Oznacza to, że w ra
mach danej, przyjętej jako zasadnicza, koncepcji równoważenia gospodarki 
istnieje ścieżka realnego kursu walutowego równowagi, a jego poziom rzadko 
bywa niezmienny w dłuższym okresie. 

Wiąże się z tym również znaczny stopień trudności w umiejętnym sterowaniu 
poziomem nominalnego kursu walutowego. Jeśli jest to kurs płynny, to zmiany 
jego nominalnej wartości mogą odzwierciedlać zmiany warunków równowagi, 
wynikającez różnicw podstawowych zmiennych determinujących poziom realnego 
kursu równowagi. Przy kursie stałym obserwacja zmian w tych zmiennych jest 
nieodzowna do określenia zarówno kierunku, jak i skali ewentualnie potrzebnej 
korekty nominalnego kursu. Ograniczenie się przy takich korektach do wskaźnika 
relatywnych zmian cen w kraju i za granicą jest dużym uproszczeniem. Wywodzi 
się ono z mylnego poglądu, że realny kurs walutowy równowagi jest wielkością 
stałą i znajprostszej interpretacji pojęcia parytetu siły nabywczej (Edwards, 1989). 

Realny kurs walutowy równowagi w ujęciu analitycznym (statycznym) to 
relacja cen dóbr i usług będących przedmiotem wymiany z zagranicą do cen 
pozostałych dóbr i usług. Kurs ten zapewnia równowagę popytu i podaży na rynku 
krajowych dóbr i usług, a towarzyszy mu "pożądane" tempo akumulacji (bądź 
zmniejszania) aktywów w gospodarce (Edwards, 1989, s. 4). 
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Jeśli w kraju istnieje niepełne zatrudnienie, a ceny i nominalne płace wykazują 
sztywność (tzn. nie są podatne na obniżkę), zmiana kursu walutowego (nominalna 
dewaluacja) może przyczynić się do wzrostu realnej produkcji. Dzieje się to za 
pośrednictwem spowodowanej dewaluacją redukcji realnych płac i odpowiedniej 
zmiany relacji cen towarów będących przedmiotem wymiany z zagranicą do cen 
pozostałych dóbr i usług. Inaczej mówiąc oznacza to, że jeśli realny kurs walutowy 
znajduje się w danym momencie powyżej poziomu równowagi, towarzyszy mu 
nadmierna podaż krajowych dóbr i usług. Ich produkcja jest zdeterminowana 
przez popyt, tzn. że w danych warunkach, przy danych cenach i przy danym 
poziomie re alnego kursu istnieje nadprodukcja krajowych dóbr i usług w stosunku 
do krajowego popytu na te produkty. Realny kurs walutowy jest nadwartościowy, 
a istniejące bezrobocie ma charakter keynesowski (van Wijnbergen, 1991). 

Proces dostosowawczy w warunkach transformowanej gospodarki post
socjalistycznej nie jest prosty. Kwestia absorpcji bezrobocia, i to rosnącego 
równolegle z przebiegiem procesów stabilizacyjnych (w każdym razie do pewnego 
momentu), jest trudna do rozwiązania w krótkim, a nawet średnim okresie. 

Gospodarkę centralnie planowaną charakteryzowało ukryte bezrobocie na 
bardzo znaczną skalę. Powszechny charakter tego zjawiska sprawia, że działania 
zmierzające do wzrostu racjonalnie pojmowanego zatrudnienia (zahamowania 
wzrostu bezrobocia) wymagają rozwiązań o charakterze globalnym (potrzebne są 
m.in.zmianykwalifikacjisporejczęścisiłyroboczej).Kolejnymelementem ważącym 
w poszukiwaniu odpowiednich rozwiązań jest poziom płac. Powszechnie uznawa
ny jest dzisiaj dylemat niskiego poziomu płac (a w odniesieniu do części za
trudnionych wręcz dramatycznie niskich zarobków), zwłaszcza po ich bardzo 
głębokim realnym spadku w pierwszym okresie realizacji programu stabilizacyjnego 
w Polsce w 1990 r. i dalszym spadku w I kwartale 1992 r. Mimo to są one relatyw
nie wysokie w stosunku do wydajności pracy przy istniejącym aparacie wytwórczym. 
Występuje tu znana skądinąd bariera relatywnie bardzo niskiej efektywności 
gospodarki w stosunku do reszty świata. Przejawia się ona m.in. w trudnych do 
pogodzenia, zwłaszcza w krótkim, a w pewnej mierze również w średnim okresie, 
celach ekonomicznych i społecznych. Te ostatnie wyznaczają pewne 
nieprzekraczalne granice społecznego ubóstwa i muszą być brane pod uwagę, jako 
eliminujące skrajne rozwiązania w poszukiwaniu dróg utrwalania stabilizacji 
gospodarki i wychodzenia z recesji. 

Narastającemu bezrobociu towarzyszy niewykorzystanie w znacznym stop
niu istniejącego aparatu wytwórczego. Ocena faktycznego zakresu tego nie
wykorzystania jest jednak trudna. Dotyczy to zwłaszcza niemałej części mocno 
przestarzałych maszyn i urządzeń do produkcji czy też zakładów, których produkcja 
okazała się skrajnie nieopłacalna w zmienionych warunkach. 

Nie bez znaczenia wreszcie jest dość powszechnie uznawana bariera w posta
ci braku odpowiedniej infrastruktury, w tym również systemu finansowego. 
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Dochodzi do tego niska elastycznośćdostosowań jednostek gospodarczych, głównie 
przedsiębiorstw państwowych. 

Wszystkie wymienione wyżej czynniki, ograniczające pole wyboru rozwiązań 
w polityce ekonomicznej muszą być brane pod uwagę również w polityce kursu 
walutowego. Utrudniają one poszukiwania jego realnego poziomu równowagi 
jako wartości celu. 

Tak więc, jeśli nawet istniejący poziom bezrobocia i niewykorzystanie apara
tu produkcyjnego mogłyby wskazywać nadość znaczną nadwartościowość realnego 
kursu, to jego deprecjacja nie powinna - jak się wydaje - przekraczać dość 
ograniczonych możliwości dostosowawczych istniejących w gospodarce w krót
kim i średnim okresie. Racjonalne granice takiej deprecjacji są zdeterminowane 
przede wszystkim przez proporcje makroekonomiczne (por. punkt 1), wynikające 
z wybranej strategii stabilizacji. Wybór ten powinien, z natury rzeczy, uwzględniać 
wymienione bariery ograniczające pole działań. 

We wstępnym okresie stabilizacji podwartościowość kursu walutowego, 
oceniana z punktu widzenia realnych możliwości dostosowawczych gospodarki, a 
więc odpowiednio skorygowanego realnego kursu walutowego równowagi (kr, r, 
— b,gdziekr,r- realnykursrównowagi,b-barieradostosowań)jestniepożądana. 
Na kolejnym etapie, który następuje wkrótce po osiągnięciu względnej stabilizacji, 
należy unikać nadwartościowości kursu, czyli jego realnej aprecjacji (Gotz-
Kozierkiewicz, 1991). 

2.2. Zmiany kursu walutowego 

Politykę kursu walutowego, która prowadzi do jego realnej aprecjacji, można 
uznać za uzasadnioną jedynie incydentalnie, w wypadku bardzo silnego wzrostu 
wydatków spowodowanego boomem eksportu lub przy gwatłownym wzroście 
autonomicznego dopływu kapitału. Jest ona wtedy częścią mechanizmu transferu 
środków finansowych. W innych okolicznościach potencjalne skutki aprecjacji 
ocenia się jako niekorzystne dla wzrostu gospodarczego (Corden, 1991, Edwards, 
1989). Zalicza się do nich: 

— bardzo negatywny wpływ na eksport; 
— narastanie oczekiwań inflacyjnych, niekorzystne dla przebiegu procesów 

stabilizacji i pobudzających ucieczkę kapitału; 
— wyniszczenie infratruktury rolnej; 
— wprowadzenie lub nasilenie restrykcji w imporcie, jako substytutu 

dewaluacji, w celu ograniczenia popytu na import; występujące wtedy 
zniekształcenia cen i rachunku efektywności, zmniejszenie dostępności 
importowanych maszyn i urządzeń, czerpanie korzyści z renty pochodzącej 
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ze "sztucznie" różnicowanej rzadkości waluty zagranicznej oznaczają 
ujemne skutki dla wzrostu gospodarczego, 

- zaciąganie pożyczek o oprocentowaniu znacznie przekraczającym 
krańcową wydajność krajowych inwestycji; sięganie do takich pożyczek 
może wynikać z narastania trudnej sytuacji w bilansie płatniczym 
i gospodarce wewnętrznej; 

- odpowiednio głębszą dewaluację, do której musi w końcu dojść, jeśli 
realna aprecjacja wynika z polityki sztywnego kursu walutowego 
w warunkach utrzymującej się inflacji (w wyniku skumulowanej realnej 
aprecjacji kursu w dłuższym okresie); jest ona trudniejsza z punktu widzenia 
jej skutków dla gospodarki. 

Niechęć do stosowania dewaluacji uzasadnia się przede wszystkim obawą 
przed jej inflacyjnym wpływem na gospodarkę. Stały kurs walutowy uznaje się za 
kotwicę dla polityki monetarnej, która wobec braku tego ograniczenia może 
ewentualnie stać się nadmiernie ekspansywna, a więc sprzyjająca odrodzeniu się 
wysokiej inflacji z jej negatywnymi skutkami dla wzrostu gospodarczego, 
Dewaluacja lub deprecjacja może bowiem oznaczać uruchomienie spirali cen 
i płac, postępujący spadek realnej podaży pieniądza, któremu przeciwdziała się 
zwiększając jego nominalną podaż. Nierzadko towarzyszy temu monetyzacja 
deficytu budżetu państwa. Taki scenariusz można jednak wykluczyć traktując 
politykę kursu walutowego jako część pakietu środków polityki ekonomicznej, 
p tym przede wszystkim budżetowej i monetarnej (Corden, 1991; Khan, Lizondo, 
1987). 

Dewaluacja ma na celu sprowadzenie nominalnego kursu walutowego do 
poziomu realnego kursu równowagi. Skuteczność dewaluacji zależy od przebiegu 
uruchamianych przez nią procesów dostosowawczych. Zgodnie z teorią, odbywają 
się one trzema zasadniczymi kanałami: przez redukcję krajowych wydatków 

i zmianę ich struktury oraz przez wzrost cen importowanych materiałów i urzą-
dzeń do produkcji (Edwards, 1989). 

Skutki dewaluacji dla realnego kursu walutowego są inne w krótkim 
i w dłuższym okresie (Khan, Lizondo, 1987). Początkowy wzrost poziomu cen 
krajowych zależy przede wszystkim od udziału dóbr będących przedmiotem 
wymiany z zagranicą w wydatkach ogółem. Wzrost tych cen oznacza deprecjację 
realnego kursu walutowego4. W miarę upływu czasu ulega ona erozji postępującej 

wraz ze wzrostem cen w sektorze pozostałych dóbr i usług. Zmiany cen w tym 
lektorze zależą od relacji elastyczności cenowych popytu i podaży. Stopa wzrostu 

4 Precyzyjniej określając, wpływ dewaluacji na realny kurs walutowy w początkowym okresie 
zależy od elastyczności substytucji dóbr będących przedmiotem wymiany z zagranicą i pozostałych 
dóbr i usług w konsumpcji i produkcji oraz od udziału krajowego pieniądza w zasobach majątko-
wych (Khan, Dzondo, 1987). 
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cen pozostałych dóbr i usług równa skali nominalnej dewaluacji oznacza, ceteris 
paribus, pełną neutralizację skutków dewaluacji dla realnego kursu walutowego. 

Względnie trwała zmiana realnego kursu walutowego wymaga m.in. 
uzupełnienia dewaluacji polityką ograniczenia wywołanego przez nią wzrostu 
płac. Ponadto ważne znaczenie ma m.in. uwzględnianie wzajemnego związku 
między oczekiwaną zmianą w bilansie płatniczym i stanem budżetu państwa. Brak 
koordynacji między polityką kursu walutowego i polityką fiskalną oznacza, że 
wywołana dewaluacją poprawa bilansu płatniczego może wiązać się z trudnymi do 
przewidzenia skutkami dla produktu krajowego (Khan, Lizondo, 1987). Przy
kładowo, jeśli dewaluacji towarzyszą działania zmierzające do redukcji deficytu 
budżetu państwa, to ważny jest kierunek tych działań. W im większym stopniu 
polegają one na zmniejszeniu wydatków budżetowych, i to głównie na dobra 
i usługi będące przedmiotem wymiany z zagranicą, tym mniejsza będzie, ceteris 
paribus, skala nominalnej dewaluacji potrzebna do osiągnięcia realnego kursu 
walutowego równowagi. 

2.3. Kurs walutowy w polskim programie stabilizacyjnym 

Utrzymywanie nadwartościowego kursu walutowego w stosunkowo długim 
okresie należy do najczęściej popełnianych błędów w programach stabilizacyj
nych, realizowanych z wykorzystaniem kursu jako nominalnej kotwicy. Nie 
uniknięto ich w wielu krajach Ameryki Łacińskiej (Dornbusch, 1990) i w Izraelu 
(Bruno, Meridor, 1990). Skuteczność stabilizacji z zastosowaniem sztywnego 
kursu walutowego jest - jak uczy doświadczenie sporej liczby krajów -
or graniczona. Dotyczy to w jeszcze większym stopniu transformowanej gospodarki 
postsocjalistycznej (Gotz-Kozierkiewicz, 1991). 

Błąd w postaci utrzymywania nadwartościowego kursu złotego do walut 
wymienialnych popełniono również w polskim programie stabilizacyjnym. Do 
połowy 1991 r. obowiązywał nie zmieniony kurs złotego do dolara. Towarzyszyła 
mu realna aprecjacja, wyraźnie narastająca, poczynając od drugiej połowy 1990 r. 
W maju 1991 r. nominalny kurs złotego do dolara zdewaluowano o 17%, do 
poziomu 11.100 zł. Równocześnie kurs złotego ustalono w odniesieniu do koszyka 
pięciu walut o najwyższym udziale w rozliczeniach handlu zagranicznego Polski 
(udziały tych walut w koszyku wynoszą: USD 45%, DEM 35%,GBP 10%,FRF 
5%, CHF 5%). 

Dewaluacja, mierzona jej wpływem na zmianę efektywnego kursu walutowego, 
była jednak znacznie płytsza (tabela 1). W1990 r. efektywny kurs złotego do 
dolara (liczony na podstawie struktury walutowej rozliczeń, jaką przyjęto od maja 
1991 r. w konstrukcji "koszyka") kształtował się poniżej kursu nominalnego. 
Różnica narastała szczególnie wyraźnie w drugiej połowie 1990 r. i w styczniu 
1991 r. Poczynając od lutego 1991 r. nastąpiło odwrócenie tej tendencji. Na skutek 
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Źródło: Wyczański (1992). 
postępującej od lutego aprecjacji dolara do pozostałych czterech walut efektywny 
kurs złotego do dolara wzrósł do poziomu 10.299 zł. (w styczniu wynosił 10.461 zł). 
W marcu pokrywał się on prawie dokładnie z kursem nominalmym i wynosił 9.506 
zł, natomiast w kwietniu wzrósł do 9.452 zł. Był to zatem najwyższy poziom 
efektywnego kursu złotego od początku 1990 r. Efektywny kurs złotego w czerwcu 
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1991 r. (a więc po dewaluacji) był niższy od tegoż kursu ze stycznia 1991 r. 
o niespełna 4,8% (a we wrześniu 1991 r. odpowiednio o niecałe 7,2%). 

Tak więc faktyczne skutki dewaluacji złotego z maja 1991 r. dla obrotów 
handlu zagranicznego musiały być niewielkie. Znajduje to potwierdzenie w analizie 
tendencji kształtowania się cen transakcyjnych w eksporcie na tle cen produkcji 
przemysłowej i cen transakcyjnych w imporcie na tle cen towarów konsumpcyj
nych w 1991 r. (Kotelnicka, 1991). 

Poczynając od połowy października 1991 r. wprowadzono codzienną 
dewaluację koszyka walut o około 9 zł, tak aby deprecjacja złotego w ciągu 
miesiąca wyniosła około 1,8% (Biuletyn, 1992). Przyczyniło się to do odpowiednio 
głębszej deprecjacji efektywnego kursu złotego do dolara (w grudniu był on o 12% 
niższy niż w styczniu 1991 r.). 

W końcu lutego 1992 r. dokonano kolejnej dewalucji dolara. Wartość koszyka 
w złotych wzrosła o około 12%. Średni miesięczny kurs bankowy dolara w marcu 
wynosiłl3.443 złi wzrosło 21,4%w porównaniu z grudniem 1991 r. Ceny detalicz
ne w I kwartale 1992 r. wzrosły (przyjmując grudzień 1991 r. za 100) o ll,6%,aceny 
realizacji produkcji w przemyśle o 8,6%. 

Jeśli przyjąć, że w czerwcu 1990 r. nominalny kurs złotego do dolara odpowia
dał w przybliżeniu realnemu kursowi równowagi (Gotz-Kozierkiewicz, 1991), to 
realną aprecjację (nadwartościowość) bankowego kursu złotego do dolara z marca 
1991 r. można ocenić jako zbliżoną do 20%. 

W analizie wpływu kursu walutowego na kształtowanie się eksportu w latach 
1990-1991 podkreśla się postępujący spadek jego rentowności brutto i netto 
(dramatyczny w 1991 r. w porównaniu z 1990 r.). Obniżanie się poziomu 
rentowności eksportu wywierało zdecydowanie hamujący wpływ na rozwój sek
tora produkcji eksportowej; uniemożliwiało bowiem podejmowanie działań 
inwestycyjnych w tym sektorze (Piotrowski, 1992a). 

Realnej aprecjacji kursu złotego towarzyszyło, poczynając od drugiej połowy 
1990 r. do maja 1991 r., pogarszanie się terms of trade. Tendencja ta uległa 
odwróceniu w czerwcu, jednak terms of trade (liczone narastająco) aż do końca 
roku utrzymały się poniżej 100, czyli były niekorzystne dla polskiej gospodarki. 
W całym 1991 r. terms of trade wyniosły 96,0, co stanowiło poprawę w porówna
niu z 1990 r. (83,7). 

Na ogół przyjmuje się, że zmiana terms of trade na niekorzyść kraju powoduje 
tendencję do deprecjacji realnego kursu walutowego równowagi. Inaczej mówiąc, 
nominalny kurs walutowy powinien, ceteris paribus, być wtedy odpowiednio 
głębiej dewaluowany. Odwrotnie gdy terms of trade kraju ulegają poprawie, zaleca 
się, przy innych warunkach nie zmienionych, słabszą dewaluację. Takie generalne 
zalecenia nie zawsze jednak okazują się słuszne (por. Ostry, 1988). Kierunek 
zmiany realnego kursu walutowego równowagi może zależeć m.in. od relatywnej 
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intensywności nakładów czynników produkcji w sektorze produkcji dóbr dędących 
przedmiotem wymiany z zagranicą i pozostałych (Lal, 1990). Toteż w wypadku 
ściśle sterowanego kursu walutowego władzom monetarnymt trudno jest —wobec 
zmian zachodzących w terms of trade - podjąć decyzję nie tylko co do wielkości 
ewentualnie potrzebnej zmiany nominalnego kursu walutowego, ale również co 
do jej kierunku. D.Lal (1990) wysuwa wątpliwości co do tego, czy dla krajów 
rozwijających się pożądane jest utrzymywanie uznaniowych (ustalanych przez 
władze monetarne) systemów kursu walutowego. Również inni autorzy (Montiel, 
Ostry, 1991) podkreślają, że błędy popełnione przy ustalaniu nowego (bądź przy 
utrzymywaniu nie zmienionego, mimo zmiany terms of trade) poziomu kursu 
walutowego, w dostosowaniu do zmienionych terms of trade, mogą powodować 
negatywne skutki dla gospodarki, m.in. w postaci wyższej stopy inflacji. Na przykład 
zbyt głęboka dewaluacja kursu waluty krajowej w warunkach pogarszających się 
terms of trade wywołała przyspieszenie gwałtownego wzrostu inflacji tuż przed 
podjęciem heterodoksyjnych programów stabilizacji w Argentynie, Brazylii i Izraelu 
w połowie lat osiemdziesiątych. 

W ocenie uzasadnionej deprecjacji kursu złotego do walut obcych nie można 
również pominąć kwestii spójności podstawowych makroproporcji, a więc przede 
wszystkim stanu bilansu płatniczego i budżetu państwa. Nie sposób nie odnotować 
faktu, że stan ten uległ zasadniczej zmianie po 1990 r. (Kołodko, Gotz-
Kozierkiewicz, 1991). Działania zmierzajce do redukcji wysokiego deficytu 
budżetowegow warunkachistniejącej,głębokiejrecesji są,z założenia, ograniczone. 
Istnieje raczej dość poważne zagrożenie jego powiększeniem. Doraźne próby 
przeciwdziałania mu polegają przede wszystkim na dalszym ograniczaniu wydatków 
budżetowych. W związku z "kompresją" deficytu budżetu państwa przez 
ograniczanie jego wydatków powstaje, ceteris paribus, tendencja do relatywnej 
aprecjacji realnego kursu walutowego równowagi (jest ona tym silniejsza, w im 
większym stopniu redukcja dotyczy wydatków na dobra i usługi będące 
przedmiotem wymiany z zagranicą). Oznacza to odpowiednio głębsze skutki 
dokonanej w lutym dewaluacji dla poziomu realnego kursu walutowego oceniane
go pod kątem równowagi. Równocześnie ostateczne skutki obu działań dla zmian 
realnej produkcji będą zależeć przede wszystkim od przebiegu procesów 
dostosowawczych w sektorze produkcji towarów będących przedmiotem handlu 
zagranicznego i pozostałych dóbr i usług. 

Przytoczone wyżej niektóre kwestie trudnej oceny faktycznej skali realnej 
nadwartościowości kursu złotego do walut obcych wskazuj na dwa co najmniej, 
istotne wnioski. Po pierwsze, ocena skali nadwartościowości realnego kursu 
złotego obecnie i w przyszłości wymaga szczególnie ostrożnego, wyważonego 
podejścia. Po drugie, istniejące trudności w ocenie adekwatności stałego kursu 
walutowego do poziomu realnego kursu równowagi mogą sugerować, że pożądane 
byłoby przejście do systemu zmiennego kursu walutowego. 
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W założeniach polityki pieniężnej i kursowej na 1992 r. nie wyklucza się 
odejścia od ustalania oficjalnego kursu walutowego przez bank centralny. 
Zmierzając do stworzenia w Polsce międzybankowego rynku walutowego, który 
ewentualnie wyznaczałby kurs złotego do walut wymienialnych,bankom dewizowym 
zezwolono na zatrzymywanie określonej puli dewiz skupywanych od eksporterów. 
Od 13 stycznia 1992 r. NBP zezwolił również bankom na samodzielne ustalanie 
kursów walutowych w transakcjach międzybankowych oraz transakcjach 
z klientami, w granicach plus/minus 2% od średniego kursu ogłaszanego codzien
nie przez NBP. 

W założeniach polityki na 1992 r. przewidziano również rozważenie sposo
bów ewentualnego ujednolicenia rynku walutowego (unifikacji rynku oficjalnego 
i "kantorowego") do końca tego roku. Przyjęcie takiego rozwiązania sprzyjałoby 
uporządkowaniu i jednoznacznemu określeniu zakresu ingerencji banku 
centralnego w kształtowanie się poziomu kursu złotego. Obecnie odczuwa się 
pewien brak przejrzystości obowiązujących reguł gry w tym zakresie. 

Ewentualne przejście do systemu zmiennego kursu walutowego będzie 
uwarunkowane stworzeniem względnie sprawnie funkcjonującego rynku 
walutowego. Wymaga to przede wszystkim istotnych zmian w ustawodawstwie 
dewizowym, a również modyfikacji metod i instrumentów stosowanych przez 
bank centralny w polityce kursu walutowego. Jako nie mniej ważną należy uznać 
potrzebę zmiany inercyjnych - jak dotąd - postaw w sektorze bankowym 
(Małecki, 1992). Należy również pamiętać o tym,żei w systemie zmiennego kursu 
walutowego istnieje, z reguły, potrzeba sterowania poziomem tego kursu. Sygnały 
pochodzące z najdoskonalszego nawet rynku walutowego dostarczają tylko część 
koniecznych informacji. Ponadto, płynny kurs walutowy wykazuje znaczną 
podatność na zmiany oczekiwań uczestników rynku i na ataki spekulacyjne. 
Sztuka prowadzenia dobrej polityki kursu walutowego jest trudna w każdym 
systemie. 

System zmiennego kursu, ustalanego przez popyt i podaż walut na rynku 
walutowym, można będzie uznać za nadający się do przyjęcia w Polsce dopiero po 
spełnieniu koniecznych, wymienionych wcześniej, warunków dotyczących 
funkcjonowania rynku walutowego. W najbliższej przyszłości należałoby najpraw
dopodobniej odejśćod podtrzymywania koncepcji polityki kursu walutowego jako 
nominalnej kotwicy. Próby podejmowane w tym zakresie okazały się - jak uczy 
dotychczasowe doświadczenie - nieudane. 

Ocena skutków zastosowania nominalnego kursu walutowego jako kotwicy 
dla celów antyinflacyjnej polityki wymaga nawiązania przede wszystkim do poli
tyki pieniężnej, a także budżetowej. M.Corden (1991) sformułował tezę, że nie 
należy przywiązywać nadmiernej wagi do roli kursu waluty jako ograniczenia 
polityki monetarnej, na ogół bowiem w praktyce to raczej polityka monetarna 
wywiera wpływ na kurs walutowy. Odwrotna zależność, chociaż istnieje, jest 
słabsza. Tak więc dominujący udział w polityce antyinflacyjnej przypada polityce 
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pieniężnej. Nie należy zatem przeceniać ujemnych skutków odejścia od stosownia 
kursu walutowego jako "instytucjonalnie wyznaczonej kotwicy". 

Inni ekonomiści, w tym R.Dornbusch, F.Sturzenegger, H.Wolf (1990) 
i P.Montiel (1988), wskazują na występowanie istotnych, w tym empirycznie 
potwierdzonych związków między polityką dewaluacji (deprecjacji) a nasileniem 
procesów inflacyjnych, niekiedy aż do wybuchu hiperinflacji. Doświadczenie uczy 
jednak, że przyczyny takiego przebiegu zjawisk tkwią z reguły w nieodpowiedniej 
polityce monetarnej, najczęściej w połączeniu z polityką budżetową. R.Dornbusch 
(1991,1992) opowiada się również za w miarę elastyczną polityką kursu waluto
wego w programach stabilizacyjnych po względnie krótkim, wstępnym okresie 
tłumienia bardzo wysokiej inflacji. Generalnie biorąc powinna to być polityka, 
która pozwala na wykluczenie realnej aprecjacji. 

M J.Fry i D.M.Nuti (1991) podkreślają, że cechą polityki kursu walutowego 
w krajach rejonu Azji Wschodniej jest przestrzeganie warunków nieznacznych 
odchyleń kursu oficjalnego od jego poziomu wolnorynkowego, niezależnie od tego 
czy stosowano system kursu pełzającego, czy elastycznie sterowanego. 

W Polsce w programie stabilizacji zastosowano dwie kotwice: w postaci 
kursu walutowego i skrajnie rygorystycznej kontroli podaży pieniądza (por. punkt 
1.2). Kontrolę tę stosowano w warunkach kontroli przepływów kapitału, istnie
nia obowiązku odsprzedaży walut zagranicznych przez eksporterów państwu 
i braku związku między stopami procentowymi w krajui za granicą. Nie występowały 
zatem praktycznie czynniki ograniczające możliwości kontroli podaży pieniądza 
na rynku krajowym w wyniku zmian dopływu walut zagranicznych. Sterylizacja 
przyrostu podaży pieniądza ze źródeł zagranicznych następowała w trybie 
natychmiastowym; powiększanie zasobu pieniądza rezerwowego w banku 
centralnym nie miało wpływu na zmiany podaży pieniądza na rynku krajowym. 
Konsekwentnie nie dopuszczono do remonetyzacji gospodarki po okresie bardzo 
wysokiej inflacji w końcu 1989 r. i na początku 1990 r. "Jeśli inflacja ulegnie 
nagłemu zahamowaniu, a nie towarzyszy mu obniżenie poziomu cen i wzrost 
realnych zasobów pieniądza, realna podaż pieniądza będzie utrzymywać się na 
niskim poziomie. W warunkach, które pozostawiła po sobie wysoka inflacja, rząd 
może albo obniżyć stopy procentowe przez monetarną ekspansję, przy danym 
poziomie cen, albo powstrzymywać wzrost nominalnej podaży pieniądza i wymuszać 
redukcję poziomu cen przez aprecjację krajowej waluty i groźbę recesji" 
(Dornbusch, Sturzenegger, Wolf, 1990, s. 57). 

Nie ma wątpliwości, że w gospodarce polskiej wybrano to drugie rozwiązanie. 
To polityka monetarna spełniała dotąd rolę zasadniczej kotwicy, która miała 
sprzyjać stabilizacji wartości złotego i zwalczaniu inflacji. Za pomocą polityki 
stałego kursu walutowego (zwłaszcza kursu sztywnego w okresie blisko dwóch 
pierwszych lat realizacji programu) próbowano dodatkowo wymuszać realną 
aprecjację waluty krajowej. Polegało to przede wszystkim na niedopuszczaniu do 
depracjacji nominalnego kursu walutowego, mimo spadku wartości złotego. 
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kontrolowanych oraz cen wielu usług, relatywna nieelastyczność w dostosowaniu 
sektora krajowych (pozostałych) dóbr i usług oraz zwrotne skutki recesji 
gospodarczej w postaci m.in. wzrostu kosztów produkcji przy jej spadku. 

Utrzymanie dotychczasowych metod kontroli podaży pieniądza (nawet 
z uwzględnieniem przewidzianego na 1992 r. zwiększenia podaży pieniądza) jest 
— jak się wydaje - dostateczną gwarancją niedopuszczenia do rozwoju procesów 
inflacyjnych, które miałyby swoje źródła w polityce pieniężnej. Odejście od prób 
stosowania kursu walutowego jako nominalnej kotwicy mogłoby mieć raczej 
znaczenie psychologiczne niż merytoryczne. Warto jednak stwierdzić, że w miarę 
upływu czasu wiarygodność stabilizacji za pomocą kursu złotego wyraźnie spada. 
O wiele bardziej istotne wydaje się tworzenie podstaw do wiarygodnej polityki 
kursu walutowego w ramach pakietu polityki ekonomicznej. Ta wiarygodność 
powinna polegać na niedopuszczaniu do wyraźnej realnej aprecjacji kursu i pro
mocji inwestycji w sektorach produkcji związanych z wymianą z zagranicą. 
Równocześnie wiarygodność ta wymaga odpowiedniej kontroli podaży pieniądza 
i przede wszystkim umiejętnego wychodzenia z krytycznej obecnie sytuacji budżetu 
państwa. 

3. Efektywny kurs walutowy eksportu i importu 

Do zasadniczych cech dostosowania strukturalnego w realizowanych z powo
dzeniem programach stabilizacyjnych zalicza się przesuwanie zasobów do sektora 
produkcji dóbr będących przedmiotem wymiany z zagranicą (por. punkt 1.1) Jego 
rozwój powinien spełniać rolę jednego z "motorów" wzrostu gospodarczego 
(Dornbusch, 1991). Politykę sprzyjającą temu rozwojowi dość powszechnie uznaje 
się za ważną część polityki ekonomicznej, zmierzającej do stabilizacji gospodarki 
w średnim i długim okresie. 

Do dyskusyjnych kwestii, związanych z ukierunkowaniem działań na rozwój 
sektora produkcji dóbr będących przedmiotem wymiany z zagranicą, należy tempo 
i zakres reform w handlu zagranicznym oraz ewentualny priorytet przyznawany 
produkcji eksportowej względnie produkcji substytucyjnej w stosunku do importu. 
Wybór strategii na obu tych odcinkach znajduje wymierne odzwierciedlenie 
w efektywnym kursie walutowym eksportu i importu5-

5 Efektywny kurs walutowy eksportu i importu to faktyczny średni koszt jednostki waluty 
zagranicznej płacony w imporcie i uzyskiwany w eksporcie, obliczony na podstawie nominalnego 
kursu walutowego, ale z uwzględnieniem dodatkowo składnika pozakursowego (taryfy celnej, 
subsydiów, podatkówitp.). Efektywny kurs walutowy dlaeksportui importu obliczasię jako średnią 
ważoną kursów mających zastosowanie w poszczególnych kategoriach transakcji. 
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Liberalizacja wymiany z zagranicą wiąże się z korzyściami, jakie daje polityka 
nastawiona na rozwój sektora zewnętrznego. W ujęciu nieskrajnym oznacza ona 
eliminowanie hamulców eksportu. Polega to na obniżaniu bardzo wysokiej taryfy 
celnej, zarówno średniej, jak i redukcji jej zróżnicowania, oraz na wprowadzaniu 
większej przejrzystości kosztów protekcji przez zastępownie cłami innych 
instrumentów ochrony rynku krajowego (Havrylyshyn, 1990a). Ważne znaczenie 
ma aspekt komplementarności liberalizacji z polityką ekonomiczną na innych 
odcinkach i stabilnością gospodarki (Thomas, Nash, 1991). 

W powodzeniu reform duże znaczenie przypisuje się ich wiarygodności; 
pewna stopniowość uzasadnia tę wiarygodność, a więc jest pożądana. Stopniowość 
oznacza też mniejsze straty w postaci wzrostu bezrobocia. 

Jednym z argumentów wysuwanych przeciwko liberalizacji handlu zagra
nicznego, jako opcji dla krajów wysoko zadłużonych, jest potencjalne zagrożenie 
stanu bilansu płatniczego. W części, w jakiej redukcja taryfy celnej dotyczy 
importowanych materiałów i urządzeń do produkcji, jej skutki dla stanu rachunku 
obrotów bieżących zależą od zniekształceń handlu przed wprowadzeniem 
liberalizacji i od struktury gospodarki. Ostatniow analizie związku między saldem 
rachunku obrotów bieżących i poziomem protekcji podkreśla się potrzebę oceny 
zmian w tym ostatnim pod kątem wpływu na ewentualne zmiany strumieni 
oszczędności i inwestycji. J.Ostry (1991) na podstawie modelowej analizy tych 
strumieni stwierdził, że jeśli sektor produkcji dóbr będących przedmiotem wymiany 
z zagranicą charakteryzuje intensywna kapitałochłonność i wysokie zużycie 
materiałów w porównaniu z pozostałym sektorem gospodarki, to liberalizacja 
prowadzi do wzrostu poziomu oszczędzania i spadku poziomu inwestycji, a więc 
do poprawy saldarachunku obrotów bieżących. Równocześnie liberalizacja handlu 
może przyczynić się do wzrostu importu dóbr konsumpcyjnych (zwłaszcza gdy 
towarzyszy jej realna aprecjacja kursu walutowego jako instrumentu polityki 
antyinflacyjnej; gwałtowny wzrost tego importu zaobserwowano m.in. w Chile 
i Urugwaju po wyeliminowaniu ilościowych ograniczeń w imporcie) (Takacs, 
1990). 

Obie wyżej wymienione tendencje można zaobserwować w polskim progra
mie stabilizacyjnym. W pierwszych miesiącach 1990 r. import zaopatrzeniowy 
spadło ponad35%.Skutektentrudnobyłobyjednakwiązaćwyłączniez liberalizacją 
wymiany. W okresie tym bowiem obowiązywał wymóg złożenia nie opro-
centowanego depozytu w wysokości 10% nabywanych dewiz na cele importu; kurs 
złotego był podwartościowy oraz równolegle stosowano bardzo restrykcyjną politykę 
pieniężną i budżetową (Piotrowski, 1991b). Co do drugiej tendencji, to wystąpiła 
ona w Polsce bardzo wyraźnie. Szczególnie w I połowie 1991 r. szybka dynamika 
importu artykułów konsumpcyjnych, realizowanego głównie przez sektor prywatny, 
towarzyszyła relatywnie wolnemu tempu wzrostu importu zaopatrzeniowego. 
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Jeśli nawet liberalizacja wymiany z zagranicą nie musi być odczytywana jako 
zagrożenie dla bilansu płatniczego w krótkim okresie (w świetle zmian strumieni 
oszczędności i inwestycji ewentualnie pozytywnych dla salda rachunku obrotów 
bieżących), to jednak wymaga odpowiedniego jej wkomponowania w strategię 
stabilizacji. Jak wynika bowiem z wcześniejszych rozważań, również nadwyżka 
oszczędności nad inwestycjami nie zawsze zasługuje na pozytywną ocenę. Może 
ona oznaczać utracone w części możliwości wzrostu gospodarczego w krótkim 
i średnim okresie. 

Doświadczeniawielukrajów,łączniez krajami, w których podjęto w II połowie 
lat osiemdziesiątych szeroko zakrojone reformy gospodarcze (obejmujące 
liberalizację wymiany z zagranicą), wskazują, że okres 5-7 lat wystarcza do 
dokonania istotnej liberalizacji handlu (tzn. wyeliminowania ograniczeń ilościo
wych i obniżki taryfy celnej do poziomu około 15-25%) (Thomas, Nash, 1991). 

Poziom taryfy celnej jest jednym za składników faktycznej ceny waluty 
zagranicznej płaconej w imporcie, a pośrednio kosztów waluty uzyskiwanej 
w eksporcie. Ocenia się, że cło w wysokości 10% jest ekwiwalentne podatkowi od 
eksportu o stawce od 4,3% do 9,5%) (Thomas, Nash, 1991). 

Jako wskaźnik polityki promocyjnejwobeceksportu (eliminowania przeszkód 
dla ekspotru) traktuje się równość w przybliżeniu efektywnego kursu eksportu 
i importu (Bhagwati, 1988). Tego rodzaju polityka nie wiąże się oczywiście 
z wykluczeniem ochrony niektórych gałęzi produkcji krajowej w początkowej 
fazie rozwoju. 

W polskiej gospodarce wprowadzenie wewnętrznej wymienialności złotego 
połączono ze znacznym zakresem liberalizacji wymiany z zagranicą 
(Gotz-Kozierkiewicz, 1991). W1991 r. średnią stawkę protekcji celnej dla ca
łego importu zniżono do poziomu 7,7% (w I półrocz 10,9%, w III kwartale 8,1%, 
w IV kwartale 5,2%) (Piotrowski, 1991). W 1991 r. stawka ta zwzrosła do 11% (w 
kolejnych kwartałach wynosiła ona odpowiednio: 7,5%, 9,4%, 12,1% i 13,5%) 
(Piotrowski, 1992b). Poziom średniej stawki protekcji celnej nie jest więc raczej 
wygórowany. Wpływ stawek celnych na odpowiedni wzrost kosztów po stronie 
eksportu trudno jest ocenić jednoznacznie, bowiem w ramach korekt taryfy 
celnej przeprowadzonych w 1990 r. obniżono i zawieszono cła od większości 
surowców i materiałów do produkcji oraz maszyn i urządzeń. Postanowienia 
prawa celnego podlegały jednak częstym zmianom, utrudniając producentom 
i importerom realizację długookresowych programów gospodarczych. 

Kolejnym elementem wywierającym wpływ na poziom efektywnego kursu 
walutowego w imporcie i eksporcie są obciążenia podatkiem obrotowym. 
Obowiązujący obecnie w Polsce system podatku obrotowego nie pozwala ustalić 
dokładniej skali wynikających z niego faktycznych obciążeń w handlu zagranicz
nym. Import formalnie podlega temu podatkowi (od marca 1991 r. pobiera się go 
na granicy), eksport powinien być — poza specjalną grupą towarów — z niego 
zwolniony. 
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Procedura stosowania zwolnień i ewentualnych zwrotów podatku tkwiącego 
w kosztach produkcji jest jednak dość uciążliwa i mało przejrzysta w praktyce. 
Generalnie można stwierdzić, że w dotychczasowym systemie podatku obrotowego 
w Polsce nie wykorzystywano elementu poprawy konkurencyjności eksportu na 
podstawie zwolnienia gow pełnym wymiarze (tak, jakstosuje się tow przeważającej 
większości krajów) od obciążenia podatkiem obrotowym. Zasadnicza zmiana 
w tejdziedzinie nastąpi z chwilą przejściado systemu podatku od wartości dodanej. 
Jego wprowadzenie przewiduje się na początku 1993 r. 

Elementem obniżenia kosztu uzyskiwania walut obcych w eksporcie będą 
również przewidziane w programie gospodarczym na 1992 r. subwencje kredytowe 
dla eksporterów. Jakkolwiek brakuje publikacji, na podstawie których można by 
bliżej wnioskować o skali tych subwencji, ten kierunek polityki wydaje się słuszny 
(por. punkt 1.2.). 

Wątpliwości może budzić inne projektowane rozwiązanie, które ma polegać 
na złagodzeniu reguł stosowania podatku od ponadnormatywnego wzrostu płac 
w odniesieniu do eksporterów - przedsiębiorstw państwowych. Jest ono dość 
niebezpieczne z uwagi na pobudzanie tendencji do relatywnie szybszego wzrostu 
płac w eksporcie. Może to przyspieszać erozję skutków dewaluacji złotego dla 
konkurencyjności produkcji eksportowej. 

W ocenie procesów liberalizacji wymiany z zagranicą w polskim programie 
stabilizacyjnym najbardziej uderzającą cechą jest zaznaczający się w dotychczaso
wej polityce brak stabilności wprowadzanych zmian i nieprzejrzystość intencji 
programu, a w związku z tym stosunkowo mała wiarygodność podejmowanych 
działań. Takiego podejścia należy na pewno unikać na przyszłość; wyeliminowanie 
tego typu błędów jest bowiem również warunkiem skutecznej realokacji zasobów 
do sektora produkcji dóbr będących przedmiotem handlu zagranicznego i częścią 
szerzej pojętej polityki kursu walutowego. Ponadto, niezależnie od tej polityki, 
bezwzględnie konieczne jest uruchomienie systemu promocji eksportu przy udzia
le państwa, szczególnie systemu finansowania i ubezpieczania eksportu (Soko
łowska, 1992). Odpowiednie rozwiązania w tym zakresie są nie mniej ważne niż 
racjonalna polityka kursu walutowego. 

Kurs walutowy jako podstawowe ogniwo finansowe wiążące gospodarkę 
i z resztą świata jest — w odróżnieniu od innych instrumentów polityki - bezpoś
rednią przekładnią stanu bilansu płatniczego na wewnętrzną sytuację gospodar-
cząi odwrotnie.Równocześniewstabilizowaniugospodarkispełniaonrolę zasadni
czego łącznika między dostosowaniem zewnętrznym i wewnętrznym. Znajduje to 
syntetyczny wyraz w koncepcji realnego kursu walutowego równowagi. Jego po-

171 



ziom zależy przede wszystkim od wyboru strategii równoważenia gospodarki, 
która predeterminuje ramy polityki makroekonomicznej. 

W transformowanej gospodarce postsocjalistycznej możliwości wyboru ograni
czane są barierą dostosowań strukturalnych, zwłaszcza w krótkim, ale również 
w średnim okresie. Są one jeszcze trudniejsze niż w większości wysoko zadłużo
nych krajów rozwijających się, w których podejmuje się programy walki z inflacją. 
Z uwagi na tę barierę realny kurs walutowy równowagi wymaga odpowiedniej 
korekty. Powinien on być - jak się wydaje - wyraźnie wyższy od poziomu, który 
należałoby przyjąćprzyzałożeniuwykorzystaniaw pełni potencjału produkcyjnego, 
przynajmniej w krótkim okresie. W miarę wydłużania w czasie horyzontu 
stabilizacji podejście to można stopniowo weryfikować, w zależności przede 
wszystkim od jej przebiegu. Ważny wniosek dla praktyki wynikający z takiego 
ujęcia, to potrzebaunikania nadmiernej dewaluacji (deprecjacji) kursu walutowego. 
Ograniczona zdolność dostosowawcza gospodarki sprawia, że "przedewaluowanie" 
kursu musi prowadzić w konsekwencji do wyników stabilizacji i wzrostu, które nie 
tylko oddalają od optimum, ale mogą być wyraźnie niekorzystne zarówno w krótkim 
okresie, jak i dla ich trwałości. Wysokie dodatnie saldo bilansu handlowego 
(i ewentualnie duża nadwyżka na rachunku obrotów bieżących przed spłatą 
odsetek od długu zagranicznego) musi oznaczać w krótkim okresie koszt w po
staci wyższej stopy inflacji albo tendencji recesyjnych. 

Wzajemna zależność między wysokim dodatnim saldem rachunku obrotów 
bieżących i inflacją oraz recesją wiąże się głównie ze stanem budżetu państwa. 
Redukcję deficytu budżetowego uznaje się zaelement "trzonu" każdej stabilizacji. 
Jeśli redukcję tę udaje się z powodzeniem osiągnąć i jeśli niedobór w budżecie 
przed podjęciem programu był umiarkowany, zależność między wysokim dodat
nim saldem rachunku obrotów bieżących i inflacją oraz recesją będzie, ceteris 
paribus, odpowiednio słabsza (dla przebiegu procesów stabilizacji ważna jest 
równieżstrukturadostosowaniabudżetowegoi jego trwałość). Jeśli jednak deficyt 
budżetowy jest głęboki i trudny do ograniczenia, to zależność ta może mieć 
dominujące znaczenie dla wyników stabilizacji i wzrostu. Wysoka nadwyżka na 
rachunku obrotów bieżących oznacza wtedy bardzo wysoką nadwyżkę krajowych 
oszczędności nad inwestycjami. Źródłem tych oszczędności musi być z koniecz
ności sektor pozabudżetowy. 

W części, w jakiej deficyt budżetu państwa finansuje się wewnętrznym dłu
giem publicznym, powoduje to wzrost stóp procentowych i narastanie wydatków 
budżetowych w przyszłych okresach. Oprocentowany kredyt bankowy oznacza 
z kolei znane skutki w postaci wypierania sektora pozabudżetowego z rynku 
kredytowego (ang. "crowding-out"). W warunkach niedostatecznie restrykcyjnej 
kontroli podaży pieniądza część deficytu budżetowego bywa również finansowana 
dodatkowo emisją pieniądza, wywołując bezpośrednio tendencje inflacyjne. Przy 
skrajnie rygorystycznej bezpośredniej kontroli podaży pieniądza - takiej, jaką 
dotąd stosowano w polskim programie stabilizacyjnym - można zaryzykować 
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hipotezę, że finansowanie deficytu budżetowego nie prowadziłoby bezpośrednio 
do inflacji tak długo, jak rozmiary tego deficytu nie przewyższyłyby limitu kredytu 
bankowego ustalonego na dany okres. W takiej sytuacji koszt dostosowania 
w postaci recesji przekracza jednak granice wyobraźni. 

Przerysowanie tendencji, aż do doprowadzenia jej do absurdu, pozwala na 
uzmysłowienie sobie skali zagrożenia dla stabilizacji i wzrostu, które może wynikać 
z nadmiernego wymuszania oszczędności w sektorze pozabudżetowym (przezna
czonych na finansowanie deficytu budżetowego, dodatkowo przy wyraźnym spad
ku inwestycji publicznych). Toteż znaczenie racjonalnie pojmowanej dewaluacji 
w programie stabilizacyjnym trudno jest przecenić. Dotyczy to zwłaszcza działań 
w polskim programie stabilizacji na obecnym jej etapie. 

Równie ważne, jak unikanie nadmiernej dewaluacji, jest niedopuszczanie do 
realnej aprecjacji obowiązującego kursu walutowego. Oznacza ona niewyko
rzystanie istniejących możliwości wzrostu gospodarczego. Rozsądna polityka 
realnego kursu walutowego, jako konieczny warunek każdej udanej stabilizacji, 
jest tym bardziej niezbędna przy istnieniu znacznego deficytu budżetu państwa. 
Brak możliwości zwiększania wydatków budżetowych oznacza bowiem, że realnej 
aprecjacji kursu walutowego nie można wtedy neutralizować zwiększając popyt ze 
strony budżetu państwa. Rozsądna polityka realnego kursu walutowego 
w warunkach silnych ograniczeń budżetowych oznacza uruchamianie mecha
nizmu neutralizującego ich skutki dla wzrostu gospodarczego i bezrobocia (ang. 
crowding-in) (Dornbusch, 1991). Możliwości te istnieją jednak tylko w granicach 
wyznaczonych relacją krajowych oszczędności do inwestycji, o której była wcześniej 
mowa. 

Tak więc polityka kursu walutowego, jeśli nie jest odpowiednio wyważona 
i wbudownaw układ podstawowych makroproporcji gospodarczych, może działać 
jak obosieczny miecz. Nastawiona na osiąganie jednego celu może zasadniczo 
podważać bądź nawet przekreślać inne. 

Polityka kursu walutowego, oceniana pod kątem jej wpływu na stabilizację 
i wzrost gospodarczy, wymaga również rozstrzygnięcia kwestii co do systemu 
kursu — stałego bądź zmiennego. Kurs sztywny w warunkach stabilizowanej 
gospodarki postsocjalistycznej (podobnie zresztą jak większości programów 
stabilizacji w krajach rozwijających się), poza ewentualnie krótkim okresem 
w początkowej fazie programu, można na pewno wykluczyć. Opcja wyboru 
ogranicza się do dość elastycznie prowadzonej polityki kursu stałego lub 
sterowanego kursu płynnego. 

Zasadnicze przesłanki wyboru dotyczą konsekwencji obu rozwiązań dla 
polityki monetarnej. Niedopuszczanie do realnej aprecjacji kursu stałego powinno 
sprzyjać stabilizacji krajowych realnych stóp procentowych na niewygórowanym 
poziomie, co ma korzystny wpływ na procesy stabilizacji i wzrostu. Nieuchronnie 
natomiast związana z systemem płynnego kursu polityka drogiego pieniądza, 
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w okresie po wstępnej fazie stabilizacji, powoduje ostry wzrost stóp procentowych 
i napływ kapitału, a to z kolei prowadzi do silnej realnej aprecjacji kursu waluto
wego (Dornbusch, 1991). Ma to miejsce w warunkach swobodnego przepływu 
kapitału w stosunkach z zagranicą. 

W systemie stałego kursu względnie bardziej sprzyjające wzrostowi gospo
darczemu kształtowanie się podaży pieniądza w małej gospodarce otwartej może 
wynikać z ewentualnego dopływu walut zagranicznych. Tak na ogół dzieje się 
w gospodarce o mechanizmach rynkowych i w warunkach względnie swobodnego 
przepływu kapitału. Jeśli jednak kontrolę podaży pieniądza sprawuje się w spo
sób w znacznym stopniu bezpośredni — tak jak dotąd w polskim programie 
stabilizacyjnym - argument relatywnie łagodniejszych w praktyce ograniczeń w 
stosunku do polityki monetarnej w systemie stałego kursu walutowego nie wydaje 
się szczególnie ważny. 

Przy prowadzonej tak jak dotychczas polityce kontroli podaży pieniądza 
i stopy procentowej zmienny (jakkolwiek silnie sterowany) kurs walutowy mógłby 
stwarzać pewien obszar weryfikacji polityki monetarnej mechanizmami rynko
wymi. Pole manewru w krótkim okresie jest jednak bardzo ograniczone. Istotna 
zmiana metod kontroli podaży pieniądza w najbliższej przyszłości nie wydaje się 
możliwa (chociaż pożądane są zmiany w kierunku pewnego jej uelastycznienia). 
Równocześnie przejście do systemu silnie sterowanego kursu płynnego nie będzie 
i tak możliwe przed spełnieniem warunków minimum potrzebnych do 
funkcjonowania rynku walutowego w Polsce. Toteż w najbliższej przyszłości 
racjonalnym rozwiązaniem może być względnie elastyczny system korygowanego 
- w zależności od przebiegu stabilizacji - kursu stałego, tak aby uniknąć jego 
realnej aprecjacji. Ze wszech miar pożądane jest ujednolicenie rynku bankowego 
i kantorowego oraz wprowadzenie przejrzystych reguł gry na tym rynku. Jako 
jedną z najważniejszych obecnie kwestii w polityce kursu walutowego należy 
uznać jej wiarygodność popartą pakietem działań, które mogą sprzyjać stabilizacji 
i wzrostowi gospodarczemu. 
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NAPŁYW KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO 
A WZROST GOSPODARCZY 

Doświadczenia historyczne, zarówno te dawniejsze (np. Stany Zjednoczone 
i Kanada w XIX wieku), jak i nowsze (np. kraje Azji Południowo-Wschodniej, 
Hiszpania i Portugalia) wskazują na znaczną rolę dopływu kapitału z zagranicy 
w okresach decydujących.dła dalszego rozwojuwiększości krajów zaliczanych dzisiaj 
do krajówuprzemysłowionych. W pkt.l niniejszego rozdziału analizowane są związki 
międzywzrostem gospodarczym a dopfywemkapitałuzagranicznegow świetle różnych 
teorii wzrostu gospodarczego. W pkt.2pokazanozmiany,jakiezachodńływ dopływie 
kapitału zagranicznego do krajów rozwijających się na przestrzeni ostatnich 
kilkudziesięciu lat, zarówno jeśli chodzi o skalę tego dopływu, jak i jego strukturę. 
Szczególną uwagęzwrócononanajnowszetendencjew tej dziedzinie. Wreszciew pkt. 
3przedstawionohistoric,znaczenieiperspektywydopływukapitałuzagranicznegodo 
gospodarldpolskiej.Stwierdzono,żemczejniegrozinamzalewkapitałuzagranicznego, 
natomiast znacznie bardziej realne jest niebezpieczeństwo, że w warunkach ostrej 
konkurencji różnych regionów świata o ograniczone zasoby kapitałowe może nie udać 
nam sięprzyciągnięcie tegokapitału w takiejskali, która umożliwiłabyprzeprowadzenie 
transformacji systemowej i wejście na ścieżkę wzrostu gospodarczego. 

Za pierwszoplanowe zadanie w krótkim i średnim okresie uznano definitywne 
unormowanie naszych stosunków z wierzycielami, zarówno publicznymi jak 
i prywatnymi, co wymagać będzie uprzedniego osiągnięcia porozumienia 
z Międzynarodowym Funduszem Walutowym. W dłuższej perspektywie kluczowe 
znaczenie będzie miało stworzenie odpowiednich warunków dla zagranicznych 
inwestycji bezpośrednich w Polsce. Wśródwieluinnychposunięćdlaosiągnięciatego 
celu warto wykorzystać zamianę bankowego zadłużenia zagranicznego na udziały 
w prywatyzowanych przedsiębiorstwach. 
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1. Kapitał zagraniczny a wzrost gospodarczy w krajach 
rozwijających się 

Rzeczywiste mechanizmy wzrostu gospodarczego wciąż pozostają nie do 
końca poznane (Dornbusch, 1990; Rapport, 1991). Niemniej jednak w badaniach 
nad wzrostem gospodarczym w krajach rozwijających się znaczną popularnością 
cieszą się nadal tzw. jednoczynnikowe, inwestycyjne modele wzrostu, zakładające, 
że wielkość produktu narodowego1 danego kraju jest bezpośrednio zależna od 
ilości zainwestowanego kapitału (Jones, 1976; Gillis, 1983; Rapport, 1991). W swej 
klasycznej, najprostszej postaci model Harroda-Domara (Harrod, 1939; Domar, 
1946) wyraża tempo wzrostu produktu narodowego (g) jako ilorazudziału inwestycji 
w produkcie narodowym czyli stopy inwestycji (i) i współczynnika krańcowej 
kapitałochłonności inwestycji (k), wyrażającego relację między niezbędnymi 
nakładami kapitałowymi a przyrostem produktu narodowego o jednostkę: 

i 
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Z kolei jeżeli F>V, to mamy do czynienia z inwestycjami zagranicznymi 
danego kraju. 

Tak więc napływ kapitału zagranicznego umożliwia przyspieszenie tempa 
wzrostu gospodarczego przez zwiększenie stopy inwestycji ponad poziom, który 
byłby możliwy na podstawie akumulacji wewnętrznej. Ma to szczególne znaczenie 
właśnie w krajach rozwijających się, gdzie niski poziom dochodu utrudnia 
uzyskiwanie wysokich stóp oszczędności. Dane statystyczne z ostatnich kilkudzie
sięciu lat pokazują, że rzeczywiście praktycznie wszystkie kraje rozwijające się 
korzystały w tym okresie w większym lub mniejszym stopniu z oszczędności 
zagranicznych (Rapport, 1991; Gillis, 1983). Ponadto kapitał zagraniczny może 
oddziaływać na tempo wzrostu gospodarczego również przez obniżanie 
współczynnika krańcowej kapitałochłonności (k) w tej mierze, w jakiej napływ 
kapitału zagranicznego przyczynia się do szeroko pojmowanego postępu 
technicznego. 

Powyższe tezy, chociaż generalnie akceptowane, budzą jednak również pewne 
wątpliwości. Po pierwsze, zauważa się, że oszczędności zagraniczne niekoniecznie 
muszą być przeznaczane na inwestycje (World, 1991; Gillis, 1983; International, 
1991). Mogą one również służyć zwiększeniu konsumpcji. Jest to zupełnie oczywiste 
w przypadku pomocy żywnościowej czy kredytów na cele konsumpcyjne. Również 
kredyty finansowe o ogólnym przeznaczeniu mogą być wykorzystywane na cele 
konsumpcyjne. Jednakw przypadku kredytów udzielanych na konkretne projekty 
inwestycyjne sprawa nie jest oczywista. Środki z kredytów zagranicznych mogą 
zostać wykorzystane na inwestycje, które i tak zostałyby dokonane przez rząd czy 
krajowych inwestorów prywatnych. Tym samym zasoby te zostają zwolnione na 
inne cele, w tym również konsumpcję. Wreszcie, napływ kapitału zagranicznego 
może przyczynić się do spadku stopy procentowej i stopy zysku, a tym samym 
osłabiać skłonność krajowych podmiotów gospodarczych do oszczędzania. 
Reasumując, nie ma pewności, że oszczędności zagraniczne automatycznie 
zwiększają dostępne w danej gospodarce oszczędności. Może bowiem występować 
zjawisko substytucji: oszczędności zagraniczne częściowo zastępują oszczędności 
krajowe. 

Po drugie, poszczególne formy napływu kapitału zagranicznego w różnym 
stopniu wpływać mogą na zmiany współczynnika kapitałochłonności inwestycji 

2 Tak zdefiniowane oszczędności zagraniczne obejmują bezpośrednie inwestycje zagraniczne, 
nie obejmują natomiast pomocy zagranicznej w postaci darów. Alternatywnie oszczędności 
zagraniczne definiowane bywają jako ujemne saldo bilansu handlowego (towarów i usług). 
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Oszczędności zagraniczne (Se) najczęściej bywają definiowane jako przyrost 
zadłużenia netto danego kraju wobec zagranicy czyli różnica między zmianą netto 
zobowiązań wobec zagranicy (V) a zmianą netto należności zagranicznych danego 
kraju (F)2: 





Napływ kapitału ze źródeł publicznych występuje w postaci kredytów 
rządowych lub kredytów instytucji międzynarodowych. Jedne i drugie udzielane 
bywają bądź na warunkach preferencyjnych (umownie określa się je wtedy jako 
pomoc gospodarcza, chociaż element pomocy może wahać się od 90% do zaledwie 
kilku %) bądź na warunkach rynkowych. 

Z kolei napływ kapitału prywatnego przyjmuje następujące formy: 
- bezpośrednie inwestycje zagraniczne, 
- inwestycje portfelowe, 
- kredyty banków komercyjnych, 
- kredyty handlowe. 
Oprócz wymienionych powyżej strumieni występują jeszcze dary rządowe lub 

prywatne, nie mieszczące się jednak w rozpatrywanej definicji oszczędności 
zagranicznych. 

Już na obecnym etapie analizy wskazać można na szczególne znaczenie dla 
wzrostu gospodarczego w krajach rozwijających się dwóch strumieni kapitału 
zagranicznego: inwestycji bezpośrednich oraz kredytów instytucji międzynaro
dowych. W przypadku tych pierwszych istnieje największy stopień pewności, że 
oszczędności zagraniczne przyczynią się do wzrostu kapitału trwałego, 
a jednocześnie groźba substytucji oszczędności krajowych przez oszczędności 
zagranicznejestrelatywnieniewielka.Ponadto,zewzględunapostęp technologiczny 
i organizacyjny, jaki często niosą ze sobą zagraniczne inwestycje bezpośrednie, 
mogą one obniżać wartość współczynnika (k) czyli podnosićefektywność nakładów 
inwestycyjnych dokonywanych wdanej gospodarce. Jeśli zaś chodzi o kredyty 
instytucji międzynarodowych, zwłaszcza w tej mierze, w jakiej przeznaczane są na 
rozwój infrastruktury, usuwają one liczne w krajach rozwijających się strukturalne 
bariery wzrostu efektywności inwestycji czyli przyczyniają się do spadku 
współczynnika (k). O innych, bardziej złożonych zależnościach między wzrostem 
gospodarczym a kredytami międzynarodowych instytucji finansowych (w tym 
zwłaszcza o szczególnej roli kredytów Międzynarodowego Funduszu Walutowego) 
będzie jeszcze mowa w dalszych częściach niniejszego opracowania. 

Pewne rozwinięcie omawianych dotąd inwestycyjnych modeli wzrostu 
gospodarczego stanowią tzw. modele dwóch barier (two-gap models) (Chenery, 
1962; McKinnon, 1964; Little, 1982). Zakłada się w nich, że barierę dla wzrostu 
gospodarczego może stanowić nie tylko zbyt niski poziom inwestycji, które 
sfinansowane być muszą krajowymi i zagranicznymi oszczędnościami, ale również 
i import, który sfinansowany musi być wpływami z eksportu i oszczędnościami 
zagranicznymi. Ujęcie to dodatkowo akcentuje rolę kapitału zagranicznego we 
wzroście gospodarczym. Przy danej wielkości eksportu niedostateczny dopływ 
tego kapitału może albo uniemożliwić import dóbr inwestycyjnych niezbędnych 
dla zrealizowania inwestycji, które mogłyby być sfinansowane oszczędnościami 
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krajowymi i zagranicznymi3, albo może uniemożliwić niezbędny przy danym 
poziomie dochodu import dóbr konsumpcyjnych, co z kolei może wymagać 
przesunięcia na ten cel części oszczędności zagranicznych i tym samym ograniczy 
możliwości finansowania inwestycji. Ujęcie to unaocznia kolejną zaletę napływu 
kapitału zagranicznego w formie inwestycji bezpośrednich. Ta właśnie forma 
szczególnie pobudza wzrost eksportu, co pozwala odsunąć barierę handlu 
zagranicznego. 

Dalsza ewolucja poglądów na wzrost gospodarczy w krajach rozwijających się 
szła w kierunku akcentowania znaczenia "kapitału ludzkiego" jako jednego 
z głównych motorów tego wzrostu (Becker, 1964). Zwracano uwagę na szczególne 
znaczenie nakładów inwestycyjnych na oświatę i kształcenie zawodowe. Efekty 
tych nakładów dla wzrostu gospodarczego mają ponadto charakter kumulacyjny 
(Romer, 1986). Poglądy te doprowadziły do upowszechnienia się dwuczynnikowych 
modeli wzrostu, w których odrębnie uwzględnia się przyrost kapitału i siły roboczej. 
Produkcyjność obu tych czynników ujmowana jest natomiast na ogół łącznie. 
Standardowa postać takich modeli przedstawia się następująco (Dornbusch, 
1990): 

Doświadczenia lat osiemdziesiątych spowodowały, że w modelach wzrostu 
w krajach rozwijających się zaczęto uwzględniać również - podobnie jak uczyniono 
to już znacznie wcześniej w krajach uprzemysłowionych - stopień wykorzystania 
czynników produkcji. 

Próbę pewnej syntezy wszystkich wymienionychkoncepcji podjąłR. Dornbusch 
(Dornbusch, 1990). Rozwinął on model opisany równaniem (9) przez dodanie 
dwóch nowych zmiennych wyznaczających, odpowiednio, zmianę stopnia 
wykorzystania czynników produkcji i zmianę negatywnego wpływu nieoptymalnej 
alokacji czynników produkcji na ich produkcyjność, a także wskazując, explicite, 
na źródła finansowania przyrostu kapitału (oszczędności krajowe i oszczędności 
zagraniczne). 

Dornbusch konkluduje, że w krajach rozwijających się, w których wystąpił 
głęboki i długotrwały brak równowagi wewnętrznej i zewnętrznej, stabilizacja 
gospodarcza jest warunkiem koniecznym, lecz niewystarczającym, dla przywrócenia 
wzrostu gospodarczego. Bez odpowiednich reform strukturalnych, obejmujących 

3 Inaczej mówiąc, inwestycje o danej skali nie mogą być zrealizowane za względu na 
ograniczenia rzeczowe, a nie finansowe. 
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w szczególności deregulację gospodarki (w tym również liberalizację handlu 
zagranicznego) oraz rozwój rynków finansowych, krajom tym grozi popadniecie 
w przewlekłą stagnację. Jednocześnie przeprowadzenie tych reform, stwarzających 
podstawy dla przyszłego wzrostu gospodarczego, jest bardzo trudne, jeśli nie 
niemożliwe, bez wsparcia z zewnątrz w postaci napływu kapitału zagranicznego. 
Jest to tym bardziej potrzebne, że w krótkim okresie reformy strukturalne mogą 
jeszcze dodatkowo zaostrzyć trudności dewizowe4. 

Zatem pojawia się trudny problem zewnętrznego finansowania w okresie 
przejściowym. Dotychczasowa analiza pokazała, że w długim okresie największe 
znaczenie dla wzrostu gospodarczego ma napływ kapitału prywatnego, przede 
wszystkim w postaci inwestycji bezpośrednich (w dalszej kolejności w postaci 
kredytów handlowych i inwestycji portfelowych). Tymczasem większość krajów 
rozwijających się, w tym zwłaszcza kraje poważnie zadłużone, nie może liczyć 
w średnim okresie na istotny napływ kapitału prywatnego. 

Tak więc, w okresie przejściowym, niezbędny z punktu widzenia przepro
wadzenia reform gospodarczych, napływ zagranicznego kapitału musi pochodzić 
ze źródeł publicznych, głównie instytucji multilateralnych, w postaci kredytów 
ściśle uwarunkowanych realizacją tych reform. Ponadto w przypadku krajów 
poważnie zadłużonych kluczową rolę może odegrać redukcja obsługi zadłużenia 
zagranicznego, oczywiście także uwarunkowana realizacją odpowiedniego 
programu gospodarczego. Po pierwsze, redukcja taka zwiększa -jak to uzasadniono 
powyżej - możliwości finansowania zarówno inwestycji jak i importu. Po drugie, 
likwidując tzw. nawis długu (Cohen, 1989; Sachs, 1989) przywraca warunki dla 
inwestowania w krajach zadłużonych zarówno dla krajowych jak i zagranicznych 
podmiotów gospodarczych. 

Kolejnym ważnym etapem może być stopniowy powrót kapitałów, które 
uciekły za granicę. Dopiero wówczas, gdy wszystkie wymienione wyżej strumienie 
napływu kapitału zagranicznego pozwolą zainicjować wzrost gospodarczy, istnieje 
szansa na masowy dopływ prywatnego kapitału zagranicznego, który w sposób 
trwały podtrzyma tendencje wzrostowe. 

2. Dopływ kapitału zagranicznego do krajów rozwijających się 
wiatach 1960-1991 

W okresie trzech ostatnich dziesięcioleci napływ kapitału zagranicznego do 
krajów rozwijających się ulegał istotnym zmianom, dotyczącym zarówno wielkości 
jak i form (struktury) tego dopływu. 

4 Li beralizacjahandlu zagranicznego powoduje początkowo przede wszystkim wzrost importu, 
a kolejnym efektem rozluźnienia ograniczeń dewizowych bywa zwiększony odpływ kapitału. 
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Do początku lat siedemdziesiątych w finansowaniu zewnętrznym krajów 
rozwijających się dominowały środki ze źródeł publicznych. Przede wszystkim 
składała się na nie towarzysząca procesom dekolonizacji pomoc gospodarcza 
i finansowa, określana również jako oficjalna pomoc rozwojowa (ang. Official 
development assistance - ODA), przyznawana na warunkach preferencyjnych. 
W1960 r. udział pomocy gospodarczej w napływie długoterminowego kapitału 
netto ( definiowanym jako wykorzystanie długoterminowego kapitału 
zagranicznego w danym okresie minus spłaty rat kapitałowych w tym okresie) 
wyniósł 62% (4,94 mld. USD). Pomoc ta była udzielana głównie na bazie 
dwustronnej. Zagraniczny kapitał prywatny odgrywał znacznie mniejszą rolę 
w finansowaniu zewnętrznym krajów rozwijających się - jego wielkość wyniosła 
w 1960 r. 3,0 mld. USD (38%), zaś główną jego formę stanowiły inwestycje 
bezpośrednie, wynoszące 1,88 mld. USD czyli 24% napływu kapitału zagranicznego. 
Kredyty banków komercyjnych, inwestycje portfelowe (przede wszystkim w formie 
zakupu przez zagranicznych inwestorów obligacji emitowanych przez rozwijające 
się kraje na zagranicznych rynkach finansowych) oraz kredyty handlowe miały 
wówczas niewielki udział w dopływie zagranicznych środków finansowych do 
gospodarek tych krajów (por. dane w tabeli 15). 

W latach sześćdziesiątych napływ kapitału zagranicznego do krajów 
rozwijających się wzrósł ponad dwukrotnie z blisko 8,0 mld. USD w 1960 r. do 19 
mld. USD w 1970 r. Zmieniła się również jego struktura. Nadal wprawdzie 
w finansowaniuzewnętrznym największy udział miałysrodki ze źródeł publicznych, 
lecz udział ten obniżył się do 52%, a w przypadku pomocy rozwojowej na warunkach 
preferencyjnych - do 42%. Natomiast wzrosło znaczenie zagranicznego kapitału 
prywatnego. Wielkość dopływu kapitału prywatnego do gospodarek rozwijających 
się krajów osiągnęła w 1970 r. 9 mld. USD, tj. trzykrotnie więcej niż w 1960 r.; 
zwiększył się tym samym jego udział w napływie kapitału zagranicznego ogółem 
z 38% w 1960 r. do 48% w 1970 r. Główną formą dopływu kapitału prywatnego 
pozostawały nadal inwestycje bezpośrednie (3,7 mld. USD - niespełna 20% 
finansowania zewnętrznego), lecz w szybkim tempie zwiększały się kredyty banków 
komercyjnych, osiągając w 1970 r. 3,0 mld. USD, tj. blisko 16% dopływu kapitału 
zagranicznego. 

Należy podkreślić, że udział i znaczenie finansowania ze źródeł oficjalnych 
było relatywnie wyższe dla krajów rozwijających się o niskim poziomie dochodu. 
I tak, według danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego (International, 
1991) udział zadłużenia tej grupy krajów wobec wierzycieli publicznych w ich 
zadłużeniu ogółem wynosił w 1970 r. 84%, podczas, gdy udział zadłużenia wobec 
banków komercyjnych - tylko 5%. Natomiast w grupie krajów o średnim poziomie 
dochodu zadłużenie wobec wierzycieli publicznych stanowiło tylko 28% zadłużenia 
zagranicznego ogółem, zaś zadłużenie w bankach komercyjnych - aż 55% całego 
zadłużenia. 
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Tabela 15 
Napływ długoterminowego kapitału zagranicznego netto do krajów 
rozwijających się w latach 1960-1980 (w mld. USD) 



TOpęTiattową.Naówyzkite^okowanew postaci wkładóww"bankaćhkomercyjnych, 
były następnie odpożyczane w formie tzw. kredytów syndykalnych krajom 
zgłaszającym największy popyt, przede wszystkim krajom rozwijającym się 
o średnim poziomie dochodu. Ze względu na bardzo wysoką płynność między
narodowego rynku finansowego istaniała duża łatwość w uzyskiwaniu takich 
kredytów, przy tym na dogodnych dla pożyczkobiorców warunkach, toteż wiele 
krajów rozwijających się zaciągało kredyty ponad rzeczywiste potrzeby, wynikające 
z konieczności uzupełnienia niedostatecznych oszczędności krajowych. Znaczna 
część tych kredytów została przy tym wykorzystana nie na sfinansowanie inwestycji 
produkcyjnych, lecz na pokrycie wydatków na konsumpcję (World, 1991). 

Według danych OECD wielkość netto kredytów bankowych udzielonych 
w latach siedemdziesiątych krajom rozwijającym się wzrosła z 3,0 mld. USD 
w 1970 r. do 12,0 mld. USD w 1975 r. i 23,0 mld. USD w 1980 r. (por. dane w tabeli 
15). Bank Światowy natomiast podaje, że wiatach 1978-1981 dopływ netto 
kredytów bankowych do krajów rozwijających się wynosił 30-50 mld. USD 
rocznie (World, 1989-1990)5. Według tego ostatniego źródła udział zadłużenia 
w bankachkomercyjnychw zadłużę niuzagranicznymogółemkrajów rozwijających 
sięwynosiłw 1981 r. 50,4%, w tym krajówo średnim poziomie dochodu 68,7%, zaś 
krajów o niskim poziomie dochodu 20,0%. 

Na tym tle udział pozostałych form kapitału prywatnego w finansowaniu 
zewnętrznym krajów rozwijających się był zdecydowanie mniej ważący. W1980 r. 
inwestycje bezpośrednie stanowiły niespełna 11 % napływu kapitału zagranicznego, 
tj. prawie dwukrotnie mniej niż w 1970 r.; udział inwestycji portfelowych wynosił 
zaledwie 1,4%, natomiast kredytów eksportowych 11%6. 

Zagraniczny kapitał prywatny łącznie stanowił w 1980 r. 47,5% dopływu 
zagranicznych środków finansowych do krajów rozwijających się. Resztę - 52,5% 
— stanowił kapitał ze źródeł publicznych, w tym pomoc rozwojowa 37,8%. 

Warto podkreślić, że do 1980 r. relatywnie mały udział w dopływie kapitału 
zagranicznego do krajów rozwijających się miały kredyty międzynarodowych 
instytucji finansowych. Łączna kwota tych kredytów, udzielonych przez 
Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy i jego afiliacje oraz 

5 Występujące rozbieżności w danych na temat wielkości kredytów banków komercyjnych 
w latach 1975-1981 wynikają głównie z różnicw klasyfikacji poszczególnych kategorii kredytów, w 
klasyfikacji OECD (tabela 15) w kredytach banków komercyjnych nie są uwzględnione kredyty 
eksportowe, ujęte w odrębnej pozycji. Natomiast w klasyfikacji Banku Światowego (tabela 16) 
kredyty eksportowe udzielone przez banki komercyjne wliczone są do ogólnej kwoty kredytów 
bankowych. 

6 Według danych MFW wielkość emisji obligacji dokonywanych przez kraje rozwijające się 
na zagranicznych rynkach papierówwartościowych wynosiła w latach 1977-1981 ok. 3,5 mld. USD 
rocznie. Emitentami byłaniewielkagrupa krajów, do której należały: Algeria, Argentyna, Brazylia, 
Meksyk, WenezuelaiRPAoraz-wmniejszymzakresie — Chile,Kolumbiai Filipiny (International, 
1991). 
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regionalne banki rozwoju, zarówno na warunkach preferencyjnych jak i rynkowych, 
wyniosła w 1980 r. 15,3 mld. USDczyli niespełna 16% napływu kapitału zagranicz
nego ogółem. 

W sumie, w latach 1960-1980 napływ netto kapitału zagranicznego do kra
jów rozwijających się zwiększył się w ujęciu nominalnym ponad jedenastokrotnie, 
natomiast w ujęciu realnym wzrósł ponad trzykrotnie (Gillis, 1983 ). 

Począwszy od 1982 r. napływ kapitału zagranicznego do krajów rozwijających 
się zaczął się systematycznie zmniejszać. Głównym tego powodem było ujawnienie 
się poważnych trudności płatniczych najpierw pojedynczych, a następnie całych 
grup krajów. Trudności te, traktowane początkowo jako przejściowy brak płynności, 
spowodowany pogorszeniem się terms of trade i wystąpieniem nierównowagi 
w bilansach płatniczych, a pogłębiony silnym wzrostem poziomu stóp procentowych 
na międzynarodowym rynku finansowym, przerodziły się wkrótce w kryzys zadłuże
niowy o charakterze globalnym. Większość poważnie zadłużonych krajów rozwi
jających się okazała się niezdolna do obsługi zadłużenia zagranicznego. Perspektywa 
załamania się międzynarodowego systemu finansowego w następstwie masowego 
ogłaszania niewypłacalności, jak również dążenie do odzyskania choćby części 
udzielonych pożyczek, zmusiła wierzycieli - zwłaszcza prywatne banki komercyjne, 
ale także wierzycieli publicznych — do wyrażenia zgody na restrukturyzację 
(często wielokrotnie ponawianą) zadłużenia zagranicznego tych krajów, tj. 
wydłużę niaokresu spłat długu orazobniżenie wysokości oprocentowania spłacanych 
kredytów w stosunku do zobowiązań kontraktowych. 

Bezpośrednim skutkiem kryzysu zadłużeniowego było zamknięcie dostępu 
do międzynarodowego rynku kredytowego dla krajów mających trudności 
z uregulowaniem zobowiązań z tytułu zadłużenia zagranicznego i występujących 
o jego restrukturyzację. Utrata dostępu dotyczyła głównie, choć nie tylko, kredytów 
banków komercyjnych; równieżrynekpapierówwartościowych stałsię praktycznie 
zamknięty dla poważnie zadłużonych krajów, mimo, iż - generalnie - regulowały 
one terminowo swoje zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji. Dostęp do 
międzynarodowego rynku papierów wartościowych zachowały natomiast te, 
relatywnie wysoko zadłużone kraje - jak m. in. Węgry, Indonezja, Indie, Korea, 
Malezja i Tajlandia - które w pełni i terminowo obsługiwały dług zagraniczny 
i prowadziły ostrożną politykę gospodarczą i finansową (International, 1991). 

Wielkość netto kredytów banków komercyjnych dla krajów rozwijających się 
obniżyła się w latach 1982-1988 z 31,7 mld. USD do zaledwie 2,0 mld. USD czyli 
piętnastokrotnie. Bardzo niewielką ich część stanowiły kredyty udzielane na 
normalnych, rynkowych zasadach. Większość kredytów bankowych udzielanych 
zadłużonym krajom rozwijającym się w latach osiemdziesiątych - jak również 
znaczna część kredytów ze źródeł publicznych, zarówno bilateralnych jak 
i multilateralnych - była przyznawana tym krajom w postaci tzw. pakietów 
kredytowych w ramach umów restrukturyzacyjnych. W znacznej mierze kredyty te 
były przeznaczane na obsługę już istniejącego zadłużenia i wspomaganie progra-
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mów stabilizacji gospodarczej, nie zaś na finansowanie wzrostu gospodarczego. 
Na wspieranie polityki stabilizacyjnej i programów reform strukturalnych 
przeznaczone były przede wszystkim kredyty międzynarodowych instytucji 
finansowych, których zarówno wielkość bezwzględna jak i udział w finansowaniu 
zewnętrznym krajów rozwijających się stopniowo wzrastał (por. dane w tabeli 16). 

Drugą, oprócz spadku atrakcyjności lokowania wolnych kapitałów w krajach 
rozwijających się, przyczyną zasadniczej zmiany kierunków inwestowania w skali 
światowej, jaka nastąpiła w latach osiemdziesiątych, był znaczny wzrost 
atrakcyjności lokat w krajach wysoko rozwiniętych, przede wszystkim w Stanach 
Zjednoczonych. Stało się tak w wyniku drastycznego wzrostu stóp procentowych 
w tych krajach na początku lat osiemdziesiątych, a następnie także w rezultacie 
zmian zachodzących na rynkach finansowych tych krajów (rozwój rynków papierów 
wartościowych, innowacje finansowe). 

Wspomniane procesy spowodowały, że łączny napływnetto długoterminowego 
kapitału zagranicznego do krajów rozwijających się w ujęciu nominalnym obniżył 
się w latach osiemdziesiątych ze 101,0 mld. USD w 1981 r. do 51,5 mld. USD 
w 1987 r. czyli o połowę7. Natomiast napływ kapitału zagranicznego w ujęciu 
realnym w tym okresie zmniejszył się z 91,0 mld. USD w 1981 r. do 51,4 mld. USD 
w 1987 r.(por. dane w tabeli 16). 

Znacznie dramatyczniejszą wymowę mają dane na temat wielkości transferów 
zagranicznych netto w tym okresie, obejmujące nie tylko spłaty rat kapitałowych, 
lecz również spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów oraz transfer zysków od 
zagranicznych inwestycji bezpośrednich. Otóż w latach 1984-1988 transfer netto 
środków zagranicznych był ujemny, co oznacza odpływ funduszy netto z wysoko 
zadłużonych krajów rozwijających się (tabela 16). 

Kapitał zagraniczny stał się więc jedną z głównych barier wzrostu 
gospodarczego, szczególnie w tych krajach, których zależność od dopływu funduszy 
zagranicznych była w przeszłości wysoka. 

Transfer netto zasobów finansowych z krajów rozwijających się został 
zahamowany dopiero w 1988 r.8 Wpłynęło na to kilka czynników, w tym zwłaszcza 
uznanie przez wierzycieli konieczności zmniejszenia ciężaru zadłużenia w drodze 
redukcji - w różnych formach - długu i jego obsługi. Od tego roku ponownie 
zaznaczył się napływ netto zasobów finansowych do krajów rozwijających się. 
Według wstępnych danych Banku Światowego (World, 1991 -1992), dopływ netto 
kapitału zagranicznego do krajów rozwijających się wyniósł w 1991 r. 85,0 mld. 
USD, w tym 57,3 mld. USD (67,4%) ze źródeł publicznych, 9,0 mld. USD (10,6%) 
ze źródeł prywatnych (bez inwestycji bezpośrednich) i 24,7 mld. USD (29%) 
z tytułu inwestycji bezpośrednich. Oznacza to powrotdo struktury napływu kapitału 

7 Dane te dotyczą 114 krajów rozwijających się, będących dłużnikami netto. 
8 Nadal utrzymuje się on natomiast w grupie poważnie zadłużonych krajów o średnim 

poziomie dochodu (World, 1991-1992). 
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zagranicznego z lat sześćdziesiątych i początku lat siedemdziesiątych, z do
minującym udziałem kapitału ze źródeł publicznych (choć tym razem kierowanego 
do krajów rozwijających się głównie za pośrednictwem instytucji między
narodowych) oraz prywatnych inwestycji bezpośrednich. 

W ostatnich 2 — 3 latach pojawiły się także pewne oznaki powrotu niektórych 
wysoko zadłużonych krajów na międzynarodowe rynki kredytowe. Powrót zaznaczył 
się przede wszystkim na międzynarodowym rynku papierów wartościowych 
i do tyczył wąskiej grupy krajów o średnim poziomie dochodu (Meksyk, Wenezuela, 
Chile), które przeprowadziły z powodzeniem programy stabilizacji gospodarczej 
i reform strukturalnych, wsparte finansowaniem zewnętrznym i/lub redukcją 
zadłużenia zagranicznego. Działania te wpłynęły na zwiększenie wiarygodności 
kredytowej tych krajów u inwestorów zagranicznych. Czynnikiem ułatwiającym 
przywrócenie dostępu zadłużonych krajów do międzynarodowego rynku kredy
towego było wykorzystanie przez te kraje nowych technik finansowych, 
pozwalających na zmniejszenie ryzyka kredytodawcy, związanego z kredytowaniem 
krajów rozwijających się. Jedną z takich technik jest stosowanie tzw. zabezpieczenia 
(ang. collateralization), dającego wierzycielowi prawo do nabycia określonych 
aktywów dłużnika (np. wpływów w walutach zagranicznych czy aktywów 
ulokowanych zagranicą) w przypadku jego niewypłacalności. Inną możliwością 
zmniejszenia ryzyka kredytodawcy jest zróżnicowane traktowanie poszczególnych 
kategorii zadłużenia odnośnie do kolejności obsługi, np. wyłączenie pewnych 
kategorii długu - jak kredyty handlowe, kredyty międzybankowe czy obligacje -
z umów restrukturyzacyjnych i spłacanie ich w pierwszej kolejności (World, 1991). 

Wielkośćemisji nowych obligacji przez rozwijające się kraje wzrosła z 4,5 mld. 
USD w 1989 r. do 5-6,5 mld. USD i ponad 10 mld. USD w 1991 r. (dane wstępne, 
wedługFinancial,1992). Znaczna część nowych emisji została dokonana, podobnie 
jak w w latach wcześniejszych, przez kraje azjatyckie, które nie przeprowadzały 
restrukturyzacji zadłużenia zagranicznego (m. in. Korea, Indie, Indonezja 
i Malezja). Emitentami nowych obligacji stały się również kraje o średnim poziomie 
dochodu, które w latach osiemdziesiątych przeżywały poważne trudności płatnicze 
i dokonywały wielokrotnie restrukturyzacji lub/i redukcji zadłużenia, jak Meksyk 
i Wenezuela. Wielkość emisji nowych obligacji, dokonanych przez podmioty 
gospodarcze sektora publicznego i prywatnego (głównie korporacje) tych dwóch 
krajów wyniosła w 1990 r. niespełna 1 mld. USD, natomiast w 1991 r. zbliżyła się 
do 3 mld. USD (International, 1992). 

Mniejszy udział w emisji nowych obligacji mają natomiast w ostatnim okresie 
kraje Europy Środkowej i Wschodniej, które były uczestnikami międzynarodowego 
rynku papierów wartościowych nawet w okresie kryzysu zadłużeniowego lat 
osiemdziesiątych (Węgry, Czechosłowacja, Związek Radziecki i Bułgaria). 
Wielkość emisji nowych obligacji przez te kraje obniżyła się z 3,4 mld. USD w 1989 
r. do 2,3 mld. USD w 1990 r. i 1,52 mld.USD w 1991 r., głównie wskutek spadku 
wiarygodności kredytowej niektórych krajów w oczach międzynarodowych 
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inwestorów, spowodowanego poważnymi trudnościami gospodarczymi okresu 
transformacji, a także wycofaniem się Związku Radzieckiego i Bułgarii z tego 
rynku w związku z trudnościami w obsłudze zadłużenia. Mimo to, w pierwszych 
miesiącach 1992 r. nastąpił powrót byłego już Związku Radzieckiego na 
międzynarodowy rynek obligacji, co tłumaczy się pełną i terminową obsługą długu, 
zaciągniętego na rynku euroobligacji w poprzednich latach. 

W latach 1989—1991 zwiększył się również dopływ kapitału w postaci inwestycji 
portfelowych w różnych formach (zakup przez zagranicznych inwestorów akcji na 
krajowych rynkach papierów wartościowych krajów rozwijających się, emisje akcji 
przez korporacje z krajów rozwijających się na rynkach akcji uprzemysłowionych 
krajów, pośrednie zakupy akcji korporacji rozwijających się krajów przez 
inwestorów zagranicznych poprzez specjalne fundusze -tzw. country funds — 
wyspecjalizowane w inwestowaniu na rynkach akcji w krajach rozwijających się). 
Według danych Światowego Instytutu Badań nad Rozwojem (WIDER, 1990) 
łączna wielkość dopływu do krajów rozwijających się kapitału zagranicznego 
w formie inwestycji portfelowych wyniosła w 1989 r. 15 mld. USD. Inwestycje te, 
podobnie jakemisje nowych obligacji, były skoncentrowane w krajach azjatyckich, 
jednak pewna ich część przypadła na kraje Ameryki Łacińskiej (Meksyk, Chile) 
oraz niektóre kraje Europy Wschodniej (zwłaszcza Węgry)9. 

Pozytywnym zjawiskiem ostatnich kilku lat jest także powrót do niektórych 
krajów rozwijających się kapitałów, które w latach osiemdziesiątych "uciekły" za 
granicę. Zjawisko to dotyczy głównie krajów Ameryki Łacińskiej, zwłaszcza 
Argentyny, Chile, Meksyku, Peru, Urugwaju i Wenezueli. Dane dla Meksyku 
(World, 1991-1992) pokazują, że w latach 1980-1987 z kraju uciekało średnio 
ponad 5,3 mld. USD rocznie. Wiatach 1989-1990 natomiast powracał kapitał 
w wysokości 5,7-5,8 mld. USD rocznie. 

Doświadczenia krajów, którym udało się odzyskać dostęp do międzyna
rodowych rynków kapitałowych i odwrócić kierunek przepływu kapitału wskazują 
na dwa podstawowe warunki, których spełnienie jest niezbędne dla powrotu na 
międzynarodowy rynek finansowy. Pierwszym z tych warunków jest prowadzenie 
przez rozwijające się kraje polityki dostosowawczej, stwarzającej podstawy dla 
stabilnego wzrostu gospodarczego w dłuższym okresie, drugim - szczególnie 
w przypadku krajów poważnie zadłużonych - perspektywa utrzymania równowagi 
zewnętrznej w średnim okresie, co na ogół wymaga przeprowadzenia operacji 
redukcji długu. 

Czy pozytywne zmiany, jakich doświadczają obecnie niektóre rozwijające się 
kraje, zapoczątkują w niedalekiej przyszłości napływ do większej grupy tych 
krajów kapitału zagranicznego w wielkości, umożliwiającej nie tylko pokonanie 
bariery zadłużenia zagranicznego, lecz także przeprowadzenie programów 

9 Węgry były pierwszym krajem wschodnioeuropejskim, który jednocześnie dokonał emisji 
akcji na rynkach wysoko rozwiniętych krajów i uruchomił własną giełdę papierów wartościowych. 
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stabilizacji gospodarczej i - w nieco dalszej zapewne perspektywie - wejście na 
drogę wzrostu gospodarczego? 

Będzie to zadanie niełatwe, zwłaszcza wobec niekorzystnych tendencji, które 
pojawiły się w ostatnim czasie na rynkach kapitałowych w postaci, z jednej strony, 
zwiększonego popytu na kapitał w skali globalnej, a z drugiej strony - ograniczeń, 
które wystąpiły po stronie podaży kapitału. Wzrost popytu, trudny do skwanty-
fikowania, jest związany ze zwiększonym zapotrzebowaniem na środki finansowe 
ze strony Niemiec (procesy unifikacji), krajów Europy Środkowej i Wschodniej 
oraz krajów Bliskiego Wschodu (likwidacja skutków wojny w Zatoce Perskiej). 
Wreszcie bardzo istotne źródło zapotrzebowania na kapitał stwarzają ciągle 
utrzymujące się deficyty budżetowe w niektórych uprzemysłowionych krajach, 
w tym zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. 

Czynnikiem ograniczającym podaż kapitału w długim okresie mogą być 
przede wszystkim niekorzystne tendencje demograficzne w większości krajów 
wysoko rozwiniętych. W średnim i krótkim okresie dodatkowymi czynnikami 
mogą okazać się wciąż utrzymująca się niska aktywność gospodarcza, a także -
dodatkowo — restrykcje nakładane na banki i dotyczące obowiązku utrzymywania 
odpowiednich relacji między wielkością posiadanego kapitału a poszczególnymi 
pozycjami aktywów i pasywów. Restrykcje te generalnie prowadzą do ograniczenia 
akcji kredytowej banków. 

Konkurencja o dostępne, a ograniczone fundusze w skali międzynarodowej 
sprawi, że kwestia odzyskania lub utrzymania wiarygodności kredytowej przez 
kraje rozwijające się będzie miała dla nich podstawowe znaczenie. 

3. Kapitał zagraniczny a gospodarka polska 

Z punktu widzenia dopływu kapitału zagranicznego do Polski wyróżnić 
można w okresie po II wojnie światowej cztery, wyraźnie odrębne okresy. Pierwsze 
trzy z nich zostaną omówione jedynie w ogromnym skrócie jako tło historyczne dla 
okresu ostatniego, zapoczątkowanego w 1990 r. i stanowiącego zasadniczy 
przedmiot dalszych rozważań. 

3.1. Okres od końca II wojny światowej do początku lat 
siedemdziesiątych 

W tym okresie stosunki gospodarcze z Zachodem z przyczyn politycznych 
były bardzo ograniczone, a szczególnie dotyczyło to korzystania z kapitału 
zachodniego. Polska otrzymywała natomiast w tym czasie kredyty od Związku 
Radzieckiego i innych krajów socjalistycznych oraz instytucji finansowych RWPG 
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(Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej i Międzynarodowego 
Banku Inwestycyjnego). 

Kredyty radzieckie miały charakter długoterminowych kredytów towarowych, 
udzielanych na zakupy radzieckich maszyn i urządzeń przemysłowych, a częściowo 
również na zakup zboża oraz innych produktów. Te nisko oprocentowane (2% 
rocznie) i częściowo umorzone kredyty były spłacane eksportem towarów do 
Związku Radzieckiego. Najważniejszym z tych kredytów był kredyt inwestycyjny 
w wysokości 450 mln. USD (w całości umorzony) przeznaczony na zakup 
radzieckich maszyn i urządzeń dla Huty im. Lenina i innych wielkich zakładów 
przemysłowych (Raczkowski, 1984). 

Drugi rodzaj kredytów otrzymywanych od krajów socjalistycznych stanowiły 
długoterminowe kredyty przeznaczone na finansowanie wydobycia surowców (m. 
in. węgla koksującego i brunatnego, miedzi oraz siarki). Kredyty te spłacane były 
dostawami surowców z nowo uruchomionych kopalń. Łączna kwota tych kredytów 
wyniosła 191,3 mln. rubli czyli około 210 mln. USD (Raczkowski, 1984). 

Wreszcie, kredyty instytucji finansowych RWPG przeznaczone były na 
inwestycje przemysłowe umożliwiające zwiększenie produkcji wieluwyrobów i ich 
eksportu do krajów członkowskiej RWPG. Kredyty te, w wysokości kilkudziesięciu 
milionów rubli transferowych, były udzielone częściowow walutach wymienialnych. 

3.2. Okres od początku lat siedemdziesiątych do 1981 r. 

Zmiana strategii gospodarczej na początku lat siedemdziesiątych10 i relatywnie 
łatwy dostęp do zachodnich kredytów w tym okresie u spowodowały masowy 
dopływ kapitału zagranicznego z krajówuprzemysłowionych do gospodarki polskiej. 
Początkowo były to przede wszystkim kredyty rządowe oraz kredyty handlowe 
gwarantowane przez agendy rządowe. Pod koniec tego okresu zaczęto również 
zaciągać na znaczną skalę kredyty w bankach komercyjnych12. 

W latach 1972-1975 kredyty zagraniczne były wykorzystywane niemal 
wyłącznie na import nowoczesnych urządzeń przemysłowych, przyczyniając się do 
rozbudowy i modernizacji wielu gałęzi przemysłu i istotnego zwiększenia tempa 
wzrostu produkcji przemysłowej w tym okresie. Następnie jednakzaczęły ujawniać 
się liczne błędy popełnione zarówno przy planowaniu jak i realizacji ówczesnej 

10 Zmiana ta spowodowana była koniecznością przezwyciężenia stagnacji gospodarczej, 
która doprowadziła na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych do ostrego kryzysu 
politycznego i społecznego. W nowej polityce gospodarczej położono bardzo silny nacisk na 
uzyskanie kredytów zagranicznych z krajów zachodnich (Antowska, Małecki, 1992). 

11 Patrz pkt.2 niniejszego rozdziału. 
12 W II poł. lat siedemdziesiątych Polska zaciągała ponadto w Międzynarodowym Banku 

Inwestycyjnym oraz w Związku Radzieckim kredyty na finansowanie wzbudzających do dzisiaj tyle 
kontrowersji wspólnych przedsięwzięć krajów RWPGwdziedziniewydobyciai produkcji surowców. 
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strategii gospodarczej. Przede wszystkim nie doceniono importochłonności 
produkcji uruchamianej w oparciu o importowane urządzenia. Ponadto nie 
uwzględniono licznych barier ograniczających efektywność nowych inwestycji, a 
zbytnie rozszerzenie frontu inwestycyjnego prowadziło do długotrwałego 
zamrożenia znacznej części ponoszonych nakładów. W rezultacie ocenia się, że 
tylko ok. 20% z łącznej kwoty ok. 40 mld. USD otrzymanych w latach siedem
dziesiątych kredytów zagranicznych zostało wykorzystane na finansowanie 
inwestycji. Największą ich część - 65% - wykorzystano na import surowców 
i materiałówdo produkcji. Resztę -15% - przeznaczono na import konsumpcyjny, 
przede wszystkim artykułów rolnych (w tym głównie zbóż), gdyż krajowa produkcja 
żywności nie nadążała za wzrostem konsumpcji, wynikłym z przyspieszenia wzrostu 
gospodarczego. Natomiast kredyty zaciągane na początku lat osiemdziesiątych 
były wykorzystywane przede wszystkim na spłatę wcześniejszych kredytów. Także 
nie nastąpił przewidywany wzrost eksportu, a zadłużenie zagraniczne w walutach 
wymienialnych wzrastało bardzo szybko, dochodząc pod koniec rozpatrywanego 
okresu do 26 mld.USD. 

3.3. Lata 1982-1989 

Dla Polski były to lata ujemnego transferu zasobów finansowych. Od 1981 r. 
Polska okazała się niezdolna do obsługi zadłużenia zagranicznego i zmuszona była 
wystąpićdo wierzycieli, zarówno publicznych, jak i prywatnych, o restrukturyzację 
długów. Spowodowało to prawie całkowite odcięcie dopływu nowych kredytów13. 
Wykorzystanie średnio- i długoterminowych kredytów w walutach wymienial
nych, które wynosiło ponad 8,5 mld. USD w 1980 r. i jeszcze blisko 5 mld. USD 
w 1981r., spadło do niespełna 1,5 mld.USDw 1982 r.i nieco ponad 0,5 mld. USD 
w 1983 r. W kolejnych latach dopływ nowych kredytów ustabilizował się na pozio
mie zaledwie 200-300 mln. USD rocznie. 

Przy tak minimalnym napływie kapitału nawet częściowa tylko obsługa 
dotychczasowego zadłużenia (średnio na poziomie 20-30% należnych kwot) 
prowadziła do odpływu netto kapitału, który musiał być sfinansowany odpowiednią 
nadwyżką bilansu handlowego. Dodatkowe źródło finansowania obsługi zadłużenia 
zagranicznego stanowiła w tym okresie znaczna nadwyżka transferów prywatnych, 
pozycja o charakterze dość trudnym do jednoznacznego zaklasyfikowania 
w specyficznych polskich realiach lat osiemdziesiątych (por. dane w tabeli 17). 

Warto też podkreślić, że ten drenaż oszczędności krajowych rozpoczął się 
w okresie bardzo poważnego załamania gospodarki polskiej w latach 1982-1989, 

13 Polska nie tylko utraciła dostęp do kredytów finansowych, zarówno ze źródeł prywatnych 
(głównie ze względu na utratę wiarygodności kredytowej) jak i publicznych (częściowo także ze 
względów politycznych), ale nie mogła korzystać nawet z normalnych kredytów handlowych. 
Również dostęp do krótkoterminowych kredytów handlowych był bardzo ograniczony. 
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kiedy to w ciągu dwóch kolejnych lat produkt narodowy brutto obniżał się o prawie 
10% rocznie (Kołodko, 1990a). W tej sytuacji nadwyżka eksportu nad importem 
w latach osiemdziesiątych osiągana była nie przez wzrost eksportu, ale przez 
drastyczny spadek importu ze wszystkimi tego konsekwencjami dla gospodarki. 

3.4. Lata od 1990 r. 

Warunki dla napływu kapitału zagranicznego do Polski zmieniły się w sposób 
zasadniczy w wyniku oddziaływania następujących czynników: 

— upadku socjalizmu i wkroczenia Polski na drogę wiodącą od centralnie 
planowanej gospodarki socjalistycznej do rynkowej gospodarki 
kapitalistycznej, 

— podjęcia uzgodnionych z MFW programów gospodarczych i uzyskania 
w związku z tym pierwszych kredytów od międzynarodowych instytucji 
finansowych (MFW i Banku Światowego), 

— osiągnięcia w kwietniu 1991 r. porozumienia o redukcji polskiego 
zadłużenia wobec Klubu Paryskiego. 

Wiatach 1990—1991 powyższe wydarzenianie zaowocowały jednakmasowym 
dopływem kapitału zagranicznego, czemu zresztą trudno się dziwić. Kredyty 
MFWwyniosły479mln.USDw 1990 r. i 322 mln. USD w 1991 r.14. Wykorzystanie 
innych średnio- i długoterminowych kredytów wyniosło 428 mln. USD w 1990 r. 
i 786 mln. USD w 1991 r. Złożyły się na nie kredyty Banku Światowego oraz 
bilateralne kredyty handlowe, gwarantowane przez rządy krajów uprzemysło
wionych. Dopływ kapitału ze źródeł prywatnych był natomiast minimalny. Brak 
porozumienia z Klubem Londyńskim w sprawie dotychczasowego zadłużenia 
wobec banków prywatnych nadal zamyka Polsce drogę do nowych kredytów 
banków komercyjnych i do rynków obligacji. Natomiast łączny zasób kapitału 
prywatnego, który napłynął do Polski w postaci inwestycji bezpośrednich czy 
udziału we wspólnych przedsiębiorstwach szacuje się, jak dotąd, zaledwie na 
700-800 mln.USD. Spośród ponad 6 tys. spółek z udziałem kapitału zagranicznego 
działa faktycznie 1200. Wśród zagranicznych inwestorów jest, jak dotąd, tylko 
kilkanaście znanych korporacji (ABB, Thomson, Levis-Strauss, General Motors, 
Lucchini, Coca-Cola, Beloit, Philips, Benkiser, Unilever, PepsiCo, Henkel, Gerber, 
BAF) (Lewandowski, 1992). 

Na szczególną uwagę zasługują kredyty MFW i to nawet nie tyle ze względu 
na rozmiary bezpośrednio udostępnianych środków finansowych (chociaż nie są 
one małe), co ze względu na tzw. katalizujący wpływ tych kredytów na dopływ 

14 W obu tych latach następowało zawieszenie pomocy kredytowej MFW w następstwie 
niespełniania przez Polskę kryteriów wykonawczych, ustalonych w uzgodnionych z Funduszem 
programach gospodarczych. 
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kapitałów ze wszystkich innych źródeł. Zwłaszcza w przypadku krajów poważnie 
zadłużonych porozumienie z MFW jest warunkiem absolutnie niezbędnym — czy 
to się komu podoba czy nie — dla wystąpienia znaczniejszego dopływu kapitału 
zagranicznego do danego kraju. 

Po pierwsze, od uzgodnienia programu gospodarczego z MFW uzależniona 
jest możliwość uzyskania kredytów nie tylko z samego Funduszu, ale również 
z większości innych instytucji międzynarodowych, w tym zwłaszcza z Banku 
Światowego. 

Po drugie, kraje wierzycielskie przyjęły zasadę, że redukcją zadłużenia 
zagranicznego mogą zostaćobjęte tylko te kraje, które realizują właściwe programy 
gospodarcze, przy czym za właściwe uważane są takie programy, które uzyskały 
akceptację MFW. Dlatego też warunkiem zawarcia przez Polskę porozumienia 
z Klubem Paryskim o redukcji naszego zadłużenia było wcześniejsze uzgodnienie 
z Funduszem trzyletniego programu gospodarczego. Ponadto, porozumienie 
z Klubem Paryskim zakłada dwa etapy redukcji długu: pierwszy o 30% i drugi -
za trzy lata - o dalsze 20%, przy czym ten drugi etap uwarunkowany jest 
zrealizowaniem uzgodnionego z MFW programu gospodarczego. 

Po trzecie, banki prywatne stosują wobec poważnie zadłużonych krajów 
rozwijających się analogiczne zasady jak wierzyciele publiczni. Jednym z warunków 
zredukowania długu danego kraju jest zatem znowu porozumienie z MFW, 
stanowiące dowód podjęcia przez taki kraj właściwych reform gospodarczych. 
Ponadto, specyficzne formy redukcji długu wobec banków (wykup istniejących 
zobowiązań przez dłużnika, ich zamiana na obligacje posiadające odpowiednie 
zabezpieczenie) są na ogół w znacznym stopniu finansowane kredytami MFW 
i Banku Światowego. Bez porozumienia z MFW uruchomienie tych kredytów nie 
jest możliwe i z tego względu operacje redukcji zadłużenia wobec banków byłyby 
trudne do sfinansowania. Dlatego też brak porozumienia z MFW w bieżącym 
roku uniemożliwia Polsce, jak dotąd, nawet rozpoczęcie negocjacji z bankami 
wierzycielskimi zgrupowanymi w Klubie Londyńskim. 

Po czwarte, aprobata MFW ma ogromne znaczenie również dla napływu 
kapitału ze źródeł prywatnych, w tym zwłaszcza bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych. Przede wszystkim w zasadniczy sposób zwiększa ona w oczach 
potencjalnychinwestorówwiarygodnośćpolityki gospodarczej prowadzonej przez 
dany kraj. Ponadto, dla dopływu inwestycji bezpośrednich konieczne jest 
wyeliminowanie lub przynajmniej wyraźne zmniejszenie tzw. nawisu długu, co jest 
możliwe —jak to uzasadnialiśmy wyżej - tylko w przypadku realizacji programów 
uzgodnionych z MFW. 

Doświadczenia historyczne, zarówno te dawniejsze jak i nowsze, sugerują, że 
dopływ kapitału zagranicznego stanowi z reguły bardzo ważny czynnik rozwoju 
gospodarczego. Większość czołowych krajów przemysłowych, które współcześnie 
należą do eksporterów kapitału, korzystała w większym lub mniejszym stopniu 
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z kapitału zagranicznego w decydujących dla ich rozwoju okresach. Klasycznymi 
przykładami takiej właśnie sekwencji wydarzeń mogą być Stany Zjednoczone 
(Gillis, 1983) i Kanada (Fallenbucht, 1991). W bliższych nam czasach podobnych 
przykładów dostarczają Hiszpania i Portugalia. Niemniej jednak zdarzały się 
również wyjątki od tej zasady, jak na przykład Japonia pod koniec ubiegłego wieku 
(Gillis, 1983). 

Jak już sygnalizowano wcześniej, za kluczowy uważa się na ogół napływ 
kapitału zagranicznego w formie inwestycji bezpośrednich, zwłaszcza, jeśli 
dokonywane sąone przezwielkie korporacje transnarodowe.Taki dopływkapitału 
wiąże się z reguły z dopływem nowoczesnej technologii i nowoczesnych metod 
zarządzania, a także z dostępem do zagranicznych rynków zbytu i zagranicznych 
źródeł finansowania. Ponadto ta forma napływu kapitału nie prowadzi do 
nadmiernego wzrostu zadłużenia zagranicznego, chociaż oczywiście może ona 
również obciążać w przyszłości bilans płatniczy kraju importującego kapitał 
transferem zysków. Niemniej jednak transfer taki następuje tylko wtedy, gdy 
inwestycje rzeczywiście przynoszą zyski (odmiennie niż w przypadku finansowania 
inwestycji kredytami zagranicznymi), a poza tym co najmniej część zysków może 
być zainwestowana. 

W świetle zarówno analizy teoretycznej (por. pkt. 1) jak i doświadczeń innych 
krajów, nie wydaje się zatem, aby kraje postsocjalistyczne, w tym i Polska, mogły 
się obyć bez kapitału zagranicznego, zwłaszcza w obliczu poważnej dekapitalizacji 
ich gospodarek i trudności ze zmobilizowaniem oszczędności wewnętrznych. 
Ponadto, w krajach tych dodatkowe źródła zapotrzebowania na kapitał stwarzają 
niezbędne procesy transformacji gospodarki (chodzi głównie o prywatyzację 
i tworzenie infrastruktury gospodarki rynkowej). 

W jednym z wcześniejszych opracowań (Antowska, Małecki, 1991) obszernie 
uzasadnialiśmy, że w kraju takim jak Polska stabilizacja gospodarki w średnim 
i dłuższym okresie nie będzie praktycznie możliwa bez postępującej transformacji, 
a tej z kolei nie da się przeprowadzić w rozsądnym czasie bez znacznego dopływu 
kapitału zagranicznego, w tym w dużej części w postaci inwestycji bezpośrednich. 
Niezbędne tylko z punktu widzenia prywatyzacji rozmiary zagranicznych inwestycji 
bezpośrednich w najbliższych latach szacowaliśmy tam na około 3 mld. USD 
rocznie. W przeciwnym razie albo proces prywatyzacji niezwykle wydłuży się 
w czasie, ze wszystkimi tego konsekwencjami, albo konieczne okaże się stosowanie 
na bardzo dużą skalę jakiejś formy rozdawnictwa akcji, czego konsekwencje są 
trudne do przewidzenia. W średnim okresie częściowym przynajmniej rozwiąza
niem mogłoby być uruchomienie programu zamiany naszego zadłużenia bankowego 
na udziały w prywatyzowanych przedsiębiorstwach (debt for eąuity swaps). Operac
je takie budzą wiele kontrowersji, ale w tym konkretnym przypadku korzyści 
powinny przeważyć nad wadami. Niemniej jednak program taki nie powinien być 
uruchamiany przed osiągnięciem kompleksowego porozumienia z Klubem 
Londyńskim o restrukturyzacji i redukcji naszego długu wobec banków komercyjnych. 
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Ostatnio powstało bardzo wiele opracowań, których autorzy starają się 
oszacować zapotrzebowanie krajów Europy Wschodniej i Środkowej na kapitał 
zagraniczny w bliższej i dalszej przyszłości15. Opracowania te różnią się znacznie 
między sobą horyzontem czasowym analizy, stosowaną metodologią oraz 
założeniami odnośnie do wyjściowego poziomu produktu narodowego (bądź 
docelowego poziomu produktu narodowego), zakładanego tempa wzrostu, 
faktycznej wartości istniejącego majątku produkcyjnego oraz możliwości 
wewnętrznej akumulacji. Natomiast wspólną ich cechą jest stwierdzenie, że 
zapotrzebowanie na kapitał zagraniczny będzie tak ogromne, iż jego zaspokojenie 
wydaje się mało realne przy istniejącej podaży kapitału i konkurencji 
poszczególnych regionów o te ograniczone zasoby. 

Dla ilustracji skali problemu warto przytoczyć wyniki dla Polski jednego z tych 
badań, które wydaje się zresztą najbardziej realistyczne (Handler, 1992). Autorzy 
założyli, że przezwyciężenie obecnej recesji gospodarczej potrwa aż do 1995 r. Dla 
tego okresu przejściowego przyjęli oni następujące tempa wzrostu realnego 
produktu krajowego brutto (GDP) :0% w 1992 r., 2% w 1993 r., 3% w 1994 r. i 4% 
w 1995 r.. Następnie dla okresu 1996-2005 założono wzrost gospodarczy w tempie 
5% rocznie, co doprowadziłoby wielkość produktu krajowego brutto na 1 
mieszkańca w 2005 r. do niespełna 6 tys. USD, a więc do poziomu mieszczącego 
się pomiędzy dzisiejszym poziomem Turcji i Portugalii. Dalej przyjęto,że 
współczynnik krańcowej kapitałochłonności inwestycji będzie początkowo wynosić 
aż ok. 7 (ze względu na konieczność przeznaczenia znacznej części nakładów na 
inwestycje w infrastrukturę i ochronę środowiska), a następnie będzie się dość 
szybko obniżać do poziomu 2,5—3. Wreszcie założono, że inwestycje do wysokości 
10% produktu krajowego brutto będą mogły być sfinansowane krajowymi 
oszczędnościami. 

Wyniki są następujące: 
a) dla okresu 1992-1995 zapotrzebowanie na dopływ brutto kapitału 

zagranicznego oszacowano na około 6 mld. USD rocznie. Zapotrzebowanie 
to miałoby być pokrywane przede wszystkim (do 50%) redukcją obsługi 
zadłużenia zagranicznego (por. uwagi metodologiczne w pkt. 1), w dalszej 
kolejności kredytami rządowymi i instytucji międzynarodowych, a tylko 
w bardzo niewielkim (choć wzrastającym) stopniu kapitałem ze źródeł 
prywatnych. W świetle zadeklarowanych dotychczas kredytów przez rządy 
i instytucje międzynarodowe w wysokości ok. 7,5 mld.USD, z czego 
wykorzystanych zostało już ok. 1,5 mld. USD16 scenariusz ten nie wydaje 
się całkiem nieprawdopodobny17. Warunkiem jego realizacji jest jednak 

15 Najciekawszymi z nich wydają się (Handler, 1992), (Boote, 1992), (Kramer, 1990), (Debs, 
1991). 

16 Informacja (1991) i dane NBP. 
17 Aktualnie poważnym problemem jest wchłonięcie przez polską gospodarkę tych dostępnych 

kredytów. 
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oczywiście porozumienie z MFW, a następnie uzyskanie redukcji 
zadłużenia w Klubie Londyńskim i Klubie Paryskim (drugi etap). Warto 
jednak zauważyć, że scenariusz ten nie uwzględnia wspomnianego wcześniej 
zapotrzebowania na zagraniczne inwestycje bezpośrednie związane z 
procesem prywatyzacji. 

b) dla okresu 1996 -2005 łączne zapotrzebowanie na dopływ brutto kapitału 
wyniosłoby około 210 mld. USD czyli średnio ponad 20 mld. USD rocznie. 
W tym okresie przeważałby już dopływ kapitału ze źródeł prywatnych, 
przede wszystkim w formie zagranicznych inwestycji bezpośrednich. 

Reasumując, z punktu widzenia zewnętrznych uwarunkowań wzrostu 
gospodarczego w krótkim okresie kluczowym zadaniem jest osiągnięcie 
porozumieniaz MFWi ostateczneunormowanie stosunków Polski z wierzycielami, 
zarówno z Klubu Londyńskiego jak i Klubu Paryskiego. Na marginesie warto 
zauważyć, że oczywiście niezbędne jest wynegocjowanie z Funduszem optymalnego 
dla Polski programu gospodarczego, ale z drugiej strony należy wyzbyć się 
niebezpiecznych mrzonek o możliwości prowadzenia we współczesnym świecie 
całkowicie niezależnej polityki gospodarczej. W dłuższym okresie najważniejsze 
będzie stworzenie odpowiednich warunków dla zagranicznych inwestycji 
bezpośrednich. Dla poważnych inwestorów najistotniejsze są trzy czynniki: 
perspektywy wzrostu gospodarczego w długim okresie, względna przynajmniej 
stabilność polityczna oraz stabilne warunki działania obcego kapitału. W każdym 
razie nie wydaje się, aby Polsce groził zalew obcego kapitału. Znacznie bardziej 
realna wydaje się groźba, że nie uda się go przyciągnąć w skali niezbędnej dla 
zrealizowania wcale nie tak wygórowanych celów gospodarczych. Z kolei 
niezrealizowanie tych celów grozi przedłużaniem się stagnacji gospodarczej ze 
wszystkimi tego konsekwencjami społecznymi i politycznymi. 
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Komentarze 

Urszula Płowieć 
Instytut Koniunktur i Cen 

1. Omawiane opracowania tworzą zwartą całość. Pierwsze dotyczy oceny 
wpływu polityki kursu walutowego, a właściwie polityki walutowej realizowanej 
w latach 1990-1992 na wzrost gospodarczy kraju. 

Drugie zawiera ocenę wpływu kapitału zagranicznego na wzrost gospodarczy 
w kraju w ujęciu teoretycznym, liczbową analizę napływu tego kapitału do krajów 
rozwijających się w latach 1960-1991 oraz omówienie warunków tego napływu 
w przypadku Polski. 

Oba opracowania zostały przygotowane pod kątem sformułowania wniosków, 
co należy zrobić, by gospodarka Polski mogła wejść w etap wzrostu gospodarczego. 
Takie ukierunkowanie referatów niewątpliwie zasługuje na szacunek. 

2. Referat Danuty Gotz-Kozierkiewicz na temat "Polityka kursu walutowego 
a wzrost gospodarczy" obejmuje rozważania dotyczące: 

- związku między kursem walutowym a proporcjami makroekonomicznymi 
(w tym dostosowań wewnętrznych i zewnętrznych oraz oszczędności 
i inwestycji), 

- realnego kursu równowagi (pojęcie takiego kursu, jego zmiany, oceny 
kursu walutowego w polskim programie stabilizacyjnym), 

- efektywnego kursu walutowego eksportu i importu. 
Punktem wyjścia rozważań autorki jest stwierdzenie, że w kraju o bardzo 

wysokiej inflacji i zagranicznym zadłużeniu potrzebne są działania stabilizacyjne, 
zmierzające do opanowania inflacji, i dostosowania strukturalne, dzięki którym 
kraj mógłby dojść do racjonalnego poziomu zadłużenia. 

Sednem tych działań w krótkim okresie jest redukcja popytu krajowego 
i przesunięcie podaży na rynek zewnętrzny w celu poprawy rachunku obrotów 

199 



bieżących. Kosztem stabilizacji w krótkim okresie jest więc spadek konsumpcji 
i inwestycji, a w średnim - przede wszystkim spadek inwestycji. Im jest on 
większy, tym wyższe koszty stabilizacji w postaci utraconych możliwości wzrostu 
gospodarczego. 

W świetle stwierdzeń opartych m.in. na pracach Cohena, van Wijnbergena, 
Dornbusha - które autorka przytacza w obszernej teoretycznej części referatu — 
wyraźnie ujawniają się błędy polityki stabilizacji realizowanej w Polsce. Należą do 
nich: nadmierna dewaluacja kursu złotego do dolara od początku 1990 r., zbyt 
długotrwałe utrzymywanie nominalnej wysokości tego kursu (przez 16 miesięcy), 
co już od połowy 1990 r. prowadziło do aprecjacji złotego i zaniku stymulowania 
rozwoju eksportu, a także brak zachęt do inwestowania w rozwój produkcji 
przeznaczonej na eksport. 

W swoim referacie D.Gotz-Kozierkiewicz poddała ostrej krytyce wprowadzo
ną w Polsce od połowy 1990 r. politykę realnej aprecjacji kursu złotego oraz wysoce 
restrykcyjną i sprawowaną w znacznym stopniu w sposób bezpośreni kontrolę 
podaży pieniądza, która zastąpiła kontrolę dewizową. W rzeczywistości krytyka 
dotyczy założeń programu stabilizacyjnego i jego spójności. 

Na tle ułomności praktyki gospodarczej w Polsce oraz przekonania o 
podstawowej roli kursu walutowego w utrzymaniu wewnętrznej i zewnętrznej 
równowagi autorka rozwinęła szeroko pojęcie kursu walutowego równowagi. 
Definiuje go jako "kurs, który powoduje ukształtowanie się stanu wymiany 
z zagranicą dającego się pogodzić ze względnie trwałym dopływem zagranicznych 
pożyczeki transferów orazrównowagąwewnętrzną".Jesttowięcz założeniakurs 
elastyczny, ale autorka nie opowiada się wyraźnie za określoną formułą jego 
elestyczności. Rozpatruje jednakże przesłanki wyboru kursu względnie stałego 
oraz sterowanego kursu płynnego. Z wyborem kursu względnie stałego związana 
jest zachęta do przyciągania obcych kapitałów. Przyjęcie sterowanego kursu 
płynnego wymusza politykę drogiego pieniądza w okresie po wstępnej fazie 
stabilizacji, powoduje ostry wzrost stóp procentowych i napływ kapitału, a to 
z kolei prowadzi do aprecjacji kursu walutowego. 

Autorka jest zdecydowaną przeciwniczką traktowania kursu jako kotwicy 
w programach stabilizacyjnych oraz jego realnej aprecjacji. Głęboka analiza 
funkcjonowania kursu dewizowego oraz polityki kursowej i pieniężnej w polskim 
programie stabilizacyjnym prowadzi autorkę do wniosku o potrzebie ich starannego 
wyważenia i wbudowania w układ podstawowych makroproporcji gospodarczych, 
nie zaś ustalania tylko pod kątem osiągania jednego celu. 

Z referatu wynika, że program stabilizacyjny, realizowany w Polsce w latach 
1990-1992, istotnie odbiega od założeń racjonalnej koncepcji dostosowań. Nie 
uwzględniono w nim w dostatecznej mierze polskich realiów postsocjalistycznej 
gospodarki i postsocjalistycznego społeczeństwa. Zrealizowano tylko pierwszą 
częśćprogramu,tj.ograniczono skutecznie popyt krajowyi to w sposób nadmierny. 
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Nie wykonano drugiej części programu, tj. nie przesunięto zasobów do sektora 
eksportowego. Złożyło się na to kilka przyczyn, które warto omówić, ponieważ 
sytuacja ta nadal się utrzymuje. 

Po pierwsze, zawiniło doktrynalne podejście do gospodarki. Zgodnie z doktry
ną liberalną samo działanie głęboko zdewaluowanego kursu złotego powinno 
skłaniać do przekształceń strukturalnych. W rzeczywistości w 1990 r. nastąpiła 
tylko reorientacja sprzedaży, tj. jej przesunięcie z rynku krajowego i rynków 
krajów RWPG na rynki zachodnie. Eksport ogółem wzrósł o 13,7% w cenach 
stałych,w tymdokrajówEWGwzrósło54,6%.Jużodpołowyl990r.poziomkursu 
złotego destymulował rozwój eksportu, którego volumen w 1991 r. spadł o 2,4%. 
Państwo wycofało się z działań interwencyjnych na rzecz przyspieszenia 
proeksportowej restrukturyzacji gospodarki. W szczególności nie wprowadzono 
żadnych zachęt dla rozwoju inwestycji sprzyjających proeksportowej produkcji, 
mimo że kwoty kredytów pozostających w dyspozycji banków są limitowane, a 
realnie dodatnie stopy procentowe są nadal bardzo wysokie ze względu na 
utrzymującą się inflację. W1990 r. wzrost eksportu przyczynił się do zmniejszenia 
recesji o 6-8 punktów procentowych. Gdyby analogiczny wzrost eksportu wystąpił 
w 1991 r., być może nie byłoby już recesji, a gospodarka weszłaby na tory 
proeksportowe. 

Po drugie, postsocjalistyczne przedsiębiorstwa państwowe nie dostosowywały 
się pozytywnie do sygnałów rynku, ponieważ pozostały samorządowymi i starały 
się za wszelką cenę utrzymać posiadany stan zatrudnienia. Restrukturyzacja 
przedsiębiorstw, w których silną pozycję mają roszczeniowo nastawione związki 
zawodowe, a kierownictwo jest mało fachowe, postępuje opornie. Następuje ona 
dopiero w sytuacji zagrożenia upadkiem (w 1990 r. wydajność pracy w jednostkach 
przemysłu spadła o 17,8%, a w 1991 r. spadek ten nadal postępował, ale był niższy, 
wynosił 2,5%). 

Po trzecie, nie tylko nie stymulowano rozwoju eksportu, ale - na skutek 
zniesienia ograniczeń ilościowych oraz wprowadzenia wielu zawieszeń i obniżek 
stawek celnych - stymulowano rozwój importu. Wobec braku zachęt do 
inwestowania, w 1991 r. nastąpił wzrost importu ogółem o 37,8%, inwestycyjnego 
o 60,2%, zaopatrzeniowego o 5%, konsumpcyjnego o 121,6%. Sprzyjało to 
utrzymywaniu się recesji i odsuwało dostosowania strukturalne, które najłatwiej 
realizowane są w okresach rozwoju gospodarki. 

W sumie doświadczenia z lat 1990-92 wskazują, że koncepcja planu stabiliza
cji nie była wystarczająco racjonalna, a tym bardziej jego realizacja destymulująca 
rozwój eksportu. Zadanie to ciągle stoi przed nami i aby je wykonać, trzeba 
uelastycznić politykę monetarną i pieniężną, a także nie stronić od wyraźnych 
działań proeksportowych, np. przez uzależnienie warunków przyznawania kredytów 
inwestycyjnych od udziału eksportu w produkcji. Tymczasem obecnie więcej 
uwagi poświęca się obronie gospodarki przed importem niż stymulowaniu rozwoju 
eksportu. 
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3. Autorzy drugiego referatu, Iwona Antowska-Bartosiewicz oraz Witold 
Małecki, wychodzą w swoich rozważaniach od podkreślenia roli inwestycji 
w modelach wzrostu gospodarczego. 

a) Wgospodarce zamkniętej inwestycje mogą być finansowane jedynie przez 
oszczędności gospodarstw domowych, przedsiębiorstw prywatnych oraz 
sektora publicznego. 

b) W gospodarce otwartej inwestycje mogą być finansowane również 
z oszczędności zagranicznych i jest to wielka szansa dla krajów rozwijają
cych się, gdzie niski poziom dochodu utrudnia osiąganie wysokich stóp 
oszczędności. 

c) Szczególnie duże zalety ma napływ zagranicznych inwestycji bezpośred
nich, ponieważ wiąże się z reguły z dopływem nowoczesnych technologii, 
nowoczesnych metod zarządzania, często z dostępem do zagranicznych 
rynków zbytu i zagranicznych źródeł finansowania. Ponadto nie prowadzi 
do nadmiernego wzrostu zadłużenia zagranicznego, chociaż w przyszłości 
może obciążać bilans płatniczy kraju transferem zysków. 

Kraje pragnące przyciągnąć kapitał obcy napotykają dwie bariery. 
Po pierwsze, kapitał ten nie jest nieograniczony i napływa tam, gdzie są 

największe możliwości rozwoju i osiągnięcia wysokiej stopy zwrotu. Po drugie, 
gospodarka kraju ubiegającego się o kredyt staje do konkursu. 

Jak wynika z obszernej analizy liczbowej, dokonanej przez autorów na 
podstawie danych MFW i OECD za okres od 1960 r., kapitał prywatny ma 
w długim okresie największe znaczenie dla wzrostu gospodarczego krajów 
rozwijających się, ale jest on płochliwy. Warunkiem niezbędnym jego przyciągnię
cia jest stabilizacja gospodarcza kraju oraz realizacja zmian strulturalnych, w tym 
również rozwój rynków finansowych. W przypadku krajów poważnie zadłużonych 
do warunków napływu obcego kapitału należy także redukcja obsługi zadłużenia 
przywracjąca warunki do inwestowania. W sumie kapitał prywatny lubi bogatych, 
ustabilizowanych i wypłacalnych. 

Obecnie występuje zwiększony popyt na kapitał zagraniczny. Jest to efekt 
zwiększonego zapotrzebowania ze strony łączących się Niemiec, krajów Europy 
Środkowej i Wschodniej oraz krajów Bliskiego Wschodu likwidujących skutki 
wojny w Zatoce Perskiej. Równocześnie podaż kapitału jest ograniczona, m.in. ze 
względu na występującą recesję i limitowanie w bankach relacji między posiadanym 
kapitałem a kwotą udzielanych kredytów. 

W tej sytuacji kraje przekształcające swoją gospodarkę w rynkową mogą 
liczyć przede wszystkim na kapitał ze źródeł publicznych, głównie zinstytuji 
międzynarodowych. Ma on postać kredytów uzależnionych od realizacji programów 
stabilizacyjnych. W uzyskaniu kredytów z tych źródeł podstawowe znaczenie ma 
realizacja programu stabilizacji uzgodnionego z MFW. Aprobuje on politykę 
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kraju, któremu przyznał kredyt. Bez uzgodnień z MFW nie jest możliwe uzyskanie 
kredytu z Banku Światowego ani prowadzenie rokowań z wierzycielami z Klubu 
Paryskiego czy Londyńskiego. 

Zgadzam siew pełni z tokiem rozumowania autorowi z wynikami dokonanej 
przez nich liczbowej analizy napływu kapitałów do krajów rozwijających się. 
Sednem sprawy - w mojej oceme - jest, jaki powinien był być progam stabiliza
cyjny uzgodniony z MFW pod koniec 1989 r., a ponadto, co można zrobić obecnie, 
by stymulować inwestycje proeksportowe w Polsce i by krajowe oszczędności 
skierować na rozwój gospodarczy. Ze względu na doświadczenia zdobyte przy 
realizacji programów stabilizacyjnych MFW i w sytuacji stowarzyszenia z EWG, 
nakładającego dodatkowe rygory na politykę gospodarczą Polski (chociażby 
traktowanie inwestycji wyraźnie proeksportowych jako zakazanej subwencji 
eksportowej), celowe wydaje się ponowne przedyskutowanie założeń polskiej 
polityki gospodarczej na okres najbliższych kilku lat oraz metod i środków jej 
realizacji. 

Stanisław Raczkowski 
Szkoła Główna Handlowa 

Referat Iwony Antowskiej-Bartosiewicz i Witolda Małeckiego traktuje o 
związku napływu kapitału zagranicznego, ze wzrostem gospodarczym. Zjawisko 
to rozpatrują autorzy na tle różnych teorii wzrostu, ze szczególnym uwzględnie
niem problematyki krajów rozwijających się i gospodarki polskiej. Moim zdaniem 
jest to bardzo wartościowy referat, skonstruowany logicznie, oparty na dobrze 
dobranych danych faktycznych i napisany językiem jasnym i zrozumiałym dla 
czytelnika. 

Teoretyczny przegląd inwestycyjnych modeli wzrostu gospodarczego kończą 
autorzy przedstawieniem najnowszego modelu, sformułowanego ostatnio przez 
R.Dornbuscha. Jest on mało znany i dlatego dobrze się stało, że autorzy zapoznają 
z nim szersze grono ekonomistów. W modelu tym tempo wzrostu produktu 
narodowego zależy nie tylko od: 

— tempa przyrostu kapitału finansowego z oszczędności krajowych 
i zagranicznych, 

- tempa przyrostu siły roboczej i jej udziału w produkcie narodowym, 
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— zmiany globalnej produkcyjności czynników produkcji. 
Zależy również od dwóch dodatkowych zmiennych, mianowicie od: 
— zmiany stopnia wykorzystania czynników produkcji, 
— zmiany negatywnego wpływu nieoptymalnej alokacji czynników produkcji 

na ich produkcyjność. 
Dornbusch zwraca przy tym uwagę na to, że w krajach podejmujących 

stabilizowanie nie zrównoważonej gospodarki, przywrócenie wzrostu 
gospodarczego wymaga przeprowadzenia odpowiednich reform strukturalnych, a 
to jest niemożliwe bez wsparcia z zewnątrz w postaci napływu kapitału 
zagranicznego. 

Bardzo instruktywna jest druga część referatu, poświęcona charakterystyce 
wielkości i form napływu długoterminowego kapitału zagranicznego netto do 
krajów rozwijających się. Napływ kapitału netto oznacza wykorzystanie kredytów 
pomniejszone o ich spłaty oraz nowe inwestycje bezpośrednie i portfelowe 
pomniejszone o ich wycofanie. Jak wynika z tabel zamieszczonych w tekście, 
roczny napływ tego kapitału, niewielki w latach sześćdziesiątych, przybrał na sile 
wiatach siedemdziesiątych, dochodząc do szczytu 101 mld. USD w 1981 r. 
Następnie obniżył się o połowę i wzrastał potem stopniowo do poziomu około 85 
mld. USD w 1991 r. Tabele obrazują równocześnie zmiany, jakie zachodziły po 
stronie źródeł kredytów. Okazuje się, że w całym tym okresie połowa napływu 
kapitału pochodziła ze źródeł publicznych. Równocześnie stale wzrastał udział 
inwestycji bezpośrednich. Udział kredytów banków komercyjnych wzrastał 
natomiast od połowy lat siedemdziesiątych do szczytu w 1981 r., po czym spadł 
raptownie do minimalnych rozmiarów. Pozostawało to oczywiście w związku 
z wybuchem międzynarodowego kryzysu zadłużeniowego w 1982 r. Autorzy 
słusznie zwracają na to uwagę. Podkreślają przy tym, że od tego czasu nowe kredyty 
były przeznaczane głównie na obsługę już istniejącego zadłużenia i wspomaganie 
procesów stabilizacji gospodarczej, a nie na finansowanie wzrostu gospodarczego. 
Należy dodać, że przytoczone przez autorów dane o napływie kapitału netto nie 
obejmują ani spłaty odsetek od kredytów, ani transferu zysków z inwestycji 
bezpośrednich. Jedynie w tabeli 16 autorzy uwzględnili ten element dla okresu 
1981-1991. Wtedyokazało się,że w latach 1984-1988 kraje rozwijające się nie tylko 
nie uzyskały od zagranicy przypływu netto środków finansowych, ale musiały na jej 
rzecz transferować znaczne środki rzędu 5 do 6 mld. USD rocznie. Dopiero od 
1989 r. zaznaczył się znowu niewielki przypływ netto tych środków do krajów 
rozwijających się. 

W trzeciej części referatu autorzy omawiają rolę kapitału zagranicznego 
w powojennej gospodarce polskiej. Mam do tego kilka uwag. Przede wszystkim 
autorzy nie uwzględnili faktu, że przed 1970 r. Polska otrzymywała długoterminowe 
kredyty nie tylko od krajów socjalistycznych, ale także znaczne kredyty z Zachodu. 
W1946 r. i w kilku następnych Polska otrzymała kredyty długoterminowe od 
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państw kapitalistycznych na znaczną wtedy sumę 229 mln. USD, w tym 90 mln. od 
Stanów Zjednoczonych na zakup środków transportu oraz 139 mln. USD od 
Danii, Finlandii, Francji, Islandii, Norwegii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch na 
zakup koni, bydła, domków fińskich, maszyn i urządzeń oraz różnych towarów. 
Potem nastąpiła przerwa, ale od 1957 r. Polska zaczęła ponownie szerzej korzystać 
z kredytów od państw zachodnich. W latach 1957-1964 otrzymała od rządu Stanów 
Zjednoczonych szereg kredytów na zakup zboża, bawełny, tłuszczów i innych 
produktów rolnych, o łącznej wartości ponad 500 mln. USD, które spłacano 
częściowo w złotych. Ponadto otrzymała kredyty dolarowe od amerykańskiego 
Export-Import Bank na urządzenia przemysłowe i inne towary o łącznej wartości 
61 mln. USD. W latach sześćdziesiątych Bank Handlowy w Warszawie S.A. 
uzyskał długoterminowe kredyty od banków lub konsorcjówbankowych z Wielkiej 
Brytanii, Francji i Włoch na zakup urządzeń dla wielkich obiektów przemysło
wych, o wartości ponad 200 mln. USD. Otrzymano też od Kanady kredyty 
średnioterminowe (trzyletnie) na zakup pszenicy, rzędu 20 mln. USD rocznie. 
Żaden inny kraj socjalistyczny nie otrzymywał w tym czasie tak znacznych kredy
tów od krajów kapitalistycznych. Należy podkreślić, że w całym powojennym 
okresie spłaty r at kapitałowych i odsetek od tych kredytów były zawsze regulowane 
w terminie, nawet w najgorszych latach zimnej wojny. Przyczyniło się to do 
wyrobienia Polsce opinii wiarygodnego dłużnika, co ułatwiło później, w latach 
siedemdziesiątych uzyskiwanie znacznie większych nowych kredytów na Zachodzie. 
Wyżej przytoczone dane tłumaczą fakt, że stan zadłużenia Polski z tytułu 
długoterminowych kredytów zagranicznych w 1971 r. przekraczał 1 mld USD. 

Mam zastrzeżenia do tezy autorów, że "nadwyżka eksportu nad importem 
w latach osiemdziesiątych osiągana była nie przez wzrost eksportu, ale przez 
drastyczny spadek importu" (zob. s. 194) Jest to tylko częściowa prawda i wymaga 
komentarza. Spadek importu z poziomu 8,1 mld. USD w 1980 r. do 3,9 mld. 
w 1983 r. spowodowany został wyłącznie tym, że Zachód wstrzymał w tym okresie 
wykorzystanie kredytu, którego poziom spadł z 8,6 mld. w 1980 r. do 0,5 mld. 
w 1983r.,anawetdo0,2mld.w 1984 r. Wpływy z eksportu, które w 1979 r. wynosiły 
6,1 mld. USD (i tylko wyjątkowo wyniosły 7,3 mld. USD w 1980 r.), obniżyły się do 
4,5 mld. USD w 1982 r., głównie na skutek spadku wpływów z eksportu węgla, ale 
potem wzrastały stale i w 1989 r. przekroczyły maksymalny i wyjątkowy poziom 
z 1980 r. Wysiłek eksportowy kraju był więc ogromny i wykonany pomimo sankcji 
nałożonych na Polskę przez kraje zachodnie w okresie stanu wojennego. Wysiłek 
ten był doceniany przez naszych wierzycieli z Klubu Paryskiego i Klubu 
Londyńskiego wtoku rokowań o rozłożenie na dłuższy okres spłat naszego 
zadłużenia. 

Zgadzam się z tezą autorów, że dla przyciągnięcia kapitału zagranicznego do 
Polski ważne jest osiągnięcie porozumienia z Międzynarodowym Funduszem 
Walutowym i ostateczne uregulowanie stosunków z wierzycielami rządowymi 
i bankowymi. Konieczne jest też skrupulatne wykonywanie już zawartych z nimi 
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umów. Na razie nie wiadomo jeszcze jakie będą ostateczne sumy rocznych spłat 
kapitału i odsetek po zawarciu umów z poszczególnymi rządami i bankami 
wierzycielskimi. W latach 1990 i 1991 faktycznie zapłacona suma obsługi długów 
wyniosła tylko 740 tys i 1.235 tys. USD, ale już za cztery miesiące 1992 r. wynosiła 
521 tys., to znaczy, że w ciągu roku przekroczy z pewnością 1,5 mld. USD. Sądzę, 
że w następnych latach, szczególnie po 1993 r. będzie znacznie większa i wyniesie 
kilka miliardów rocznie. Jeżeli nie wzrosną wpływy z eksportu i nie zdołamy 
ściągnąć do kraju kapitału zagranicznego w analogicznej sumie, to nastąpi odpływ 
środków finansowych netto za granicę i zahamowanie rozwoju gospodarczego 
kraju. 

Danuta Gotz-Kozierkiewicz w bardzo ciekawym i pełnym treści referacie, 
zajęła się problemem kursu walutowego na tle wzrostu gospodarczego. Politykę 
kursu waluty potraktowała jako część ogólnej polityki gospodarczej mającej na 
celu stabilizację i wzrost gospodarczy w średnim okresie. Rozpatruje go więc na 
szerokim tle polityki pieniężnej, budżetowej i polityki bilansu płatniczego. 
Wykorzystuje przy tym zarówno przemyślenia własne, jak i literaturę krajową 
i zagraniczną w tej dziedzinie. Rozważania swoje przedstawiła, szczególnie 
w pierwszym punkcie, w sposób bardzo skondensowany, co wymaga od czytelnika 
nie tylko znajomości przedmiotu, ale i dużej koncentracji uwagi. 

Ogólnie biorąc uważam, że można się zgodzić z przedstawionymi przez nią 
tezami, ale niektóre mogą budzićwątpliwości. Takie wątpliwości budzą rozważania 
autorki na temat realnego kursu walutowego równowagi. W przeciwieństwie do 
nominalnego kursu waluty, który jest faktycznie stosowany w konkretnych 
transakcjach walutowych i przybiera u nas postać kursu urzędowego, kurs realny 
równowagi jest pojęciem czysto teoretycznym. Autorka określa treść tego pojęcia 
następująco (s.157): "Realny kurs równowagi to taki kurs, który powoduje 
ukształtowanie się stanu wymiany z zagranicą, dającego się pogodzić ze względnie 
trwałym dopływem zagranicznych pożyczek i transferów oraz równowagą 
wewnętrzną. Ta ostatnia oznacza sytuację, w której ekonomiczna działalność 
w kraju jest zgodna z jego potencjałem, czyli pełnym zatrudnieniem, a deficyt 
budżetu państwa daje się pogodzić z poziomem zagranicznych pożyczek 
i transferów możliwym do utrzymania w dłuższym okresie". Jest to więc kurs 
teoretycznie optymalny dla gospodarki narodowej. Autorka przywiązuje do niego 
wielką wagę, gdyż uważa, że taki kurs realny równowagi pozwala na wyznaczenie 
wartości celu dla poziomu kursu nominalnego w krótkim i średnim okresie. 
Powstaje jednak pytanie, czy i jak można określić w praktyce właściwy poziom 
kursu realnego równowagi. Czytając wywody autorki rozumiem, że dla danego 
zestawu elementów równowagi gospodarki istnieje jeden kurs równowagi. Jeżeli 
po pewnym czasie zmieni się zestaw tych elementów, to dla nowego ich układu 
trzeba określić kurs równowagi o innym poziomie. I w takim znaczeniu należy 
rozumieć twierdzenie autorki, że "dla danej gospodarki istnieje wiele kursów 
równowagi". Warto byłoby wyraźniej powiedzieć, że chodzi tu o możliwość 
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pojawienia się nowych kursów na przestrzeni dłuższego czasu, bo wdanym 
momencie w gospodarce istnieje tylko jeden, właściwy dla niej kurs realny 
równowagi. Nie jest też dla mnie jasne, czy chodzi tu o kurs wyznaczony ex post, 
czy też ex antę, czyli odpowiadający stanowi równowagi postulowanemu dla 
następnego okresu. 

Dla praktyki ważne jest pytanie, na jakiej podstawie można by określić 
poziom realnego kursu równowagi. Idąc za sugestią S.Edwardsa autorka przyjmuje, 
że w ujęciu analitycznym, czyli ex post, jest to "relacja cen dóbr i usług będących 
przedmiotem wymiany z zagranicą do cen pozostałych dóbr i usług". Należy chyba 
rozumieć, że chodzi tu o relacje poziomów cen tych dwóch kategorii dóbr i usług. 
Ale jak należy obliczyć te relacje i wyprowadzić z nich konkretny poziom kursu 
realnego w walucie krajowej? Nawiasem mówiąc autorka nie wyjaśnia, dlaczego 
"kurs ten zapewnia równowagę popytu i podaży na rynku krajowych dóbr i usług", 
a towarzyszy mu "pożądane tempo akumulacji (lub zmniejszenia) aktywów 
w gospodarce". Myślę, że sama relacja cen dwóch wymienionych wyżej kategorii 
dóbr i usług nie jest wystarczającą podstawą dla określenia realnego kursu 
równowagi. Również nie może być taką podstawą efektywny kurs eksportu 
i importu. Należałoby bowiem uwzględnić czynniki wpływające na ukształtowanie 
się poszczególnych wielkości gospodarczych wymienionych w definicji 
A.Kouwenaara. Autorka jest chyba tego świadoma, bo sama zwraca uwagę na 
wpływ, jaki na aprecjację kursu realnego o około 20% wywierały w latach 1990-
1992 zmiany terms of trade, stan bilansu płatniczego oraz budżetu państwa. 
Podkreśla również, że w ogóle trudno jest ocenić faktyczną skalę realnej 
nadwartościowości w tym okresie kursu złotego do walut obcych i należy do niej 
podchodzić ostrożnie. 

Jakkolwiek jednak rozwiąże się problem określenia realnego kursu równowagi 
w Polsce, to chyba można się zgodzić ze zdaniem autorki, że stały kurs nominalny 
złotego, stosowany obecnie w formie pełzającej dewaluacji, nie jest adekwatny do 
poziomu realnego kursu równowagi jako kursu optymalnego, odpowiadającego 
istniejącemu układowi elementów równowagi wewnętrznej i zewnętrznej. Na tym 
tle pojawiają się dwa pytania. 

Po pierwsze, czy podtrzymywać koncepcję polityki kursu walutowego jako 
nominalnej kotwicy w programie stabilizacyjnym. Autorka słusznie uważa, że nie 
jest to konieczne, bo w praktyce i tak główną rolę w stabilizacji odgrywa polityka 
pieniężna, a nie kurs waluty. Podkreśla to zresztą wielu ekonomistów. 

Po drugie, czy i kiedy przejść do systemu zmiennego kursu walutowego. 
Oczywiście będzie to możliwe dopiero po zorganizowaniu w Polsce sprawnie 
działającego rynku walutowego. Obecne początki rynku międzybankowego nie są 
wystarczające. Trzeba by doprowadzić do unifikacji rynku oficjalnego i rynku 
"kantorowego", co zresztą jest przewidziane w założeniach polityki kursowej 
i pieniężnej na 1992 r. W konkluzji swoich rozważań na ten temat autorka stwierdza, 
że "w najbliższej przyszłości racjonalnym rozwiązaniem może być względnie 
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elastyczny system korygowanego - w zależności od przebiegu stabilizacji - kursu 
stałego, tak aby uniknąć jego realnej aprecjacji". Jest to bardzo ostrożne 
sformułowanie. Wydaje mi się, że można by je w zasadzie przyjąć, ale bardziej 
sprecyzować. Po pierwsze, trzeba by wyraźnie powiedzieć, że stan polskiego 
systemu bankowego i rynku walutowego (o ile taki rzeczywiście istnieje) nie 
pozwala na wprowadzenie czystego kursu zmiennego. Po drugie, należałoby odejść 
od obecnego systemu "pełzającej deprecjacji kursu" o z góry określonej skali 
miesięcznej deprecjacji. Z jednej bowiem strony pobudza on oczekiwania infla
cyjne, a z drugiej nie może odpowiadać faktycznej stopie inflacji. Po trzecie, 
należałoby sprecyzować kryteria korygowania nominalnego kursu stałego. Nie 
wystarczy bowiem powiedzieć, że korekta kursu będzie następowała w zależności 
od przebiegu stabilizacji. Jako kryterium zmiany można by przyjąć na przykład 
różnicę o 3 lub 5% wskaźnika cen krajowych od wskaźnika cen zagranicznych oraz 
określony procent spadku poziomu rezerw dewizowych banku centralnego. 
Oczywiście autorka słusznie zakłada, że wiarygodność polityki kursu walutowego 
powinna być poparta pakietem działań, które mogą sprzyjać stabilizacji i wzrosto
wi gospodarczemu. 

Interesujące są rozważania autorki na temat efektywnego kursu walutowego 
importu i eksportu. Definiuje go jako "faktyczny średni koszt jednostki waluty 
zagranicznej płacony w imporcie i uzyskiwany w eksporcie, obliczony na podsta
wie nominalnego kursu walutowego, ale z uwzględnieniem dodatkowo składnika 
pozakursowego (taryfy celnej, subsydiów, podatków itp)". Trzeba zaznaczyć, że 
taki kurs efektywny oblicza zawsze każdy eksporter i importer, zawierając 
konkretną transakcję zagraniczną. Jest to bowiem dla niego podstawowy element 
przy podejmowaniu decyzji, co do opłacalności zawieranej transakcji. Takich 
obliczeń oczywiście nie ujawnia się nikomu ze względu na tajemnicę firmy. 
Obliczenie takiego efektywnego kursu dla całości eksportu i importu nie jest 
jednak łatwe. Autorka powiada, że oblicza się go "jako średnią ważoną kursów 
mających zastosowanie w poszczególnych kategorii transakcji". Teoretycznie tak 
powinno być, wątpię jednak, czy da się to obecnie dokładnie zrobić. Główny Urząd 
Statystyczny na pewno tego nie robi, bo ma trudności nawet z uchwyceniem 
wartości eksportu i importu, po wprowadzeniu nowego dokumentu admini
stracyjnego SAD. Niezależnie od możliwości obliczenia takiego kursu należy się 
zgodzić z tezą autorki, że "bezwzględnie konieczne jest uruchomienie promocji 
eksportu przy udziale państwa, szczególnie systemu finansowania i ubezpieczania 
eksportu". 

W podsumowaniu swoich rozważań autorka podkreśla ważną rolę kursu 
walutowego jako podstawowego ogniwa wiążącego gospodarkę krajową z resztą 
świata oraz zasadniczego łącznika między dostosowaniem zewnętrznym 
i wewnętrznym. Wprawdzie stwierdza, że znajduje to syntetyczny wyraz w koncepcji 
realnego kursu walutowego równowagi (co do możliwości określenia którego 
w praktyce mam wątpliwości), ale później bierze pod uwagę właściwie tylko kurs 
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nominalny. Słusznie zauważa potrzebę unikania nadmiernej jego dewaluacji, 
która musi prowadzić do niekorzystnych wyników stabilizacji i wzrostu. W szcze
gólności wysokie saldo dodatnie bilansu handlowego musi oznaczać w krótkim 
okresie znaczny koszt w postaci wyższej stopy inflacji albo tendencji recesyjnych. 
Oba te zjawiska wystąpiły w Polsce w ciągu ostatnich dwóch lat. Słusznie również 
zwraca autorka uwagę na to, że jeżeli deficyt w budżecie państwa jest finansowany 
przez wzrost wewnętrznego długu publicznego, to powoduje to wzrost stóp 
procentowych oraz narastanie wydatków budżetowych w przyszłych okresach. 
Dowodem na to jest wysoki obecnie poziom stopy procentowej oraz ogromny 
wzrost wydatków budżetu na obsługę długu publicznego w 1992 r. Wydatki te 
sięgają sumy 43,7 bln. zł, znacznie większej od 13,1 bln. zł przewidzianych na 
obsługę długu zagranicznego w bieżącym roku. 

Niezależnie od uwag przedstawionych wyżej uważam, że referat prof. Danuty 
Gotz-Kozierkiewicz posuwa naprzód analizę bardzo ważnego problemu polityki 
kursu walutowego na tle wymagań wzrostu gospodarczego. Nie tylko stoi na 
wysokim poziomie teoretycznym, ale zawiera ponadto cenne dane faktyczne 
dotyczące polskiej polityki kursu walutowego w ostatnich latach. 
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Część IV 

BUDŻET I POLITYKA 
FISKALNA A PROCESY REALNE 
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Andrzej Wernik 

BUDŻET PAŃSTWA 
A TRANSFORMACJA I WZROST 

Budżet państwa, jako szczególne ogniwo mechanizmu gospodarczego, jest 
przedmiotem transformacji ustrojowej. Wprawdzie -jest to szczególną cechą budżetu 
-gospodarka budżetowa zawsze i wszędzie, w najbardziej liberalnychnawet ustrojach 
ekonomicznych, stanowi enklawę zarządzania nakazowo-rozdzielczego, to istotny 
problemstanowidostosowaniebudżetupaństwadootoczeniadziałającegonazasadach 
gospodarki rynkowej oraz jego modernizacja, zgodna ze standardami 
międzynarodowymi. 

Niezależnieodprocesówtransformacyjnychbudżetpaństwamusispełniaćswe 
normalne funkcje, jednakże procesy te wywierają wielki wpływ na warunki jego 
funkq'onowania. W wyniku, z jednej strony, znacznego spadkuproduktu krajowego, 
z drugiej zaś, drastycznego spadku wydajności finansowej systemu dochodów 
budżetowych — co wiązać trzeba z ubocznymi skutkami procesów transformacyjnych 
i błędami w polityce ekonomicznej - budżetpaństwaznalazłsięw sytuacjikryzysowej. 
Wyrazem tego jest znaczny i nadalpowiększającysię deficyt budżetowy. Głównym 
czynnikiem ponownego zwiększenia wydajności dochodów budżetowych jest jego 
uszczelnienieipoprawasprawnościpoborupodatków. 

Prowadzona polityka budżetowa wywiera wpływ na procesy wzrostu gospodar
czego, a w polskich warunkach na możhwości powrotu gospodarki na drogę wzrostu. 
Negatywnym zjawiskiem jest rozszerzanie się zakresu redystrybucji budżetowej, 
prowadzące dowypychaniawydatkówprywatnych z rynku. Szczególnie niekorzystne 
jest finansowanie wydatków budżetowych deficytem pokrywanym z pożyczek 
bankowych. Efekt wypychania przejawia się wówczas - przy wzroście deficytu -
w postaci realnego obniżania siękredytówna celeprodukcyjne, zwłaszcza inwestycyjne. 
Jakkolwiekpodwyższanie podatków także wywiera wpływ negatywny, z dwojgazłego 
wydaje sie złem mniejszym, zwłaszcza, gdy polega na uszczelnianiu poboru poda tków 
i podwyżkachpodatkówkonsumpcyjnych. 
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Od blisko trzech lat następuje w Polsce proces transformacji ustrojowej, 
zapoczątkowany odrzuceniem przez społeczeństwo w czerwcowych wyborach 1989r. 
istniejącego systemu politycznego i ekonomicznego. Transformacja oznacza potrójne 
przejście: 

1) odgospodarkicentralniekierowaneji reglamentowanej dogospodarki rynkowej, 
2) od absolutnej dominacji władzypaństwowej do państwa prawa, 
3) od monopartyjnejdyktaturydo pluralistycznej demokracji. 
Wszystkie trzy przejścia składające się na transformację wymagają zarówno 

zmian instytucjonalnych, jak i przekształcenia zachowań ludzkich. W związku z tym 
powstaje ogromne napięcie w społeczeństwie i gospodarce odbijające się na przebiegu 
procesów gospodarczych. Napięcie to od samego początku zostało spotęgowane 
wzwiązkuz koniecznością zapewnienia stabilizacji makroekonomicznej. Stabilizacja 
— jak zwykle bywa — spowodowała spadek produkcji, na który nałożyły się, 
oddziaływające w tym samym kierunku, uboczne skutki zachodzących przemian 
i błędypopełnione w polityce ekonomicznej. 

Spadek produkcji zwykło się nazywać recesją, choć jest to w odniesieniu do 
aktualnej sytuacji w Polsce raczej mylące. Recesja w normalnej gospodarce rynkowej 
stanowi efekt cyklicznego falowania aktywności gospodarczej i wcześniej czy później 
przechodzi w ekspansję. Na tomiast w Polsce tak zwana recesja stanowi zjawisko 
znacznie bardziej złożone, łączące cechyspadku aktywnościgospodarczej, wynikającego 
z polityki stabilizacyjnej o charakterze restrykcyjnym, z ostrą weryfikacją 
dotychczasowych struktur gospodarczych i apara tu wytwórczego. Weryfikacja stanowi 
nieodzowny element procesu trans formacji i powinna przebiegać zgodnie z logiką 
gospodarki rynkowejwłaśniew sposób rynkowy;przeprowadzenie weryfikacji, a choćby 
jej wspieranie działaniami administracyjnymi, może tylko opóźnići wypaczyćproces 
transformacji. 

Budżet państwa jako szczególne ogniwo mechanizmu gospodarczego jest 
przedmiotem transformacji, gdyż, aby skutecznie funkcjonować w zmienionych 
warunkach, powinien ulec odpowiednim przemianom. Równocześnie jednak, 
niezależnie odprzebieguprocesów transformacyjnych, musi spełniaćswe normalne 
funkcje, jednakże procesy te wywierają wpływ na sposób w jaki funkcje te wypełnia. 
Działanie budżetujako ogniwa mechanizmu gospodarczego, prowadzona polityka 
budżetowa wywiera określony wpływ na przebiegprocesów gospodarczych i może 
stanowić czynnik ułatwiającywydobycie gospodarki polskiej z sytuacji, w jakiej się 
znalazła. Proces tenwolęnazwaćponownym wejściemna drogęwzrostu gospodarczego 
niżwychodzeniem z recesji. 

Wielostronnezwiązkimiędzybudżetema transformacją i wzrostem w aktualnej 
polskiej sytuacjiwyznaczają rozległy zbiór problemów; na niektóre spośród nich - nie 
roszczącpretensji do wyczerpania tematu -pragnę zwrócić uwagę. 
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1. Budżet państwa jako przedmiot transformacji 

Zachodzące w gospodarce i społeczeństwie przeobrażenia nie mogą ominąć 
budżetu państwa, aczkolwiek sektor budżetowy jest tą dziedziną gospodarki, 
w której problem przeobrażeń ustrojowych występuje, jeśli idzie o generalia, 
z najmniejszą chyba ostrością. Dzieje się tak, ponieważ sektor budżetowy zawsze 
- także w klasycznych systemach wolnorynkowych XIX w. - funkcjonował na 
zasadach nakazowo-rozdzielczych i nie ma praktycznie szans, by mogło się to 
zmienić. Taką enklawą nakazowo-rozdzielczą sektor budżetowy będzie musiał też 
pozostać po zakończeniu procesu transformacji polskiej gospodarki. Problem 
transformacji budżetu państwa nie polega więc na zmianie mechanizmu funkcjo
nowania sektora budżetowego, lecz na jego modernizacji i dostosowaniu do 
otoczenia, działającego w coraz pełniejszym zakresie na zasadach z jednej strony 
gospodarki rynkowej, z drugiej zaś pluralistycznej demokracji. 

Gdy pod koniec lat czterdziestych w Polsce podejmowano tzw. "budowę 
podstaw socjalizmu", co także było transformacją ustrojową swoistego rodzaju, 
przedwojenny system budżetowy został zaadaptowany przy stosunkowo niewielkich 
zmianach. Zasadnicze znaczenie miały dwie zmiany: po pierwsze — w związku 
z likwidacją samorządu terytorialnego i stworzeniem tzw. jednolitego systemu 
organów władzy państwowej włączono budżety samorządowe do budżetu państwa 
(w 1950 r.),po drugie - nastąpiło odejście od poboru podatków1 od przedsiębiorstw 
państwowych na rzecz repartycji ich nadwyżek finansowych zmierzającej do 
pozostawienia im tylko takich środków finansowych, jakie są niezbędne dla 
realizacji zgodnie z planem bieżących zadań produkcyjnych oraz zadań 
rozwojowych. 

W miarę erozji systemu tzw. "realnego socjalizmu" te specyficzne rozwiązania 
w systemie budżetowym zaczęły zanikać. W1982 r. przywrócono podatki od 
przedsiębiorstw państwowych i zasadę, że zysk netto po opłaceniu należnych 
podatków pozostaje do dyspozycji przedsiębiorstw. Stopniowy wzrost samodziel
ności rad narodowych sprawił, że ich budżety terenowe tylko formalnie stanowiły 
część budżetu państwa, a władze centralne straciły możność ingerowania w ich 
sprawy. Równocześnie jednak pojawiły się nowe zjawiska powodujące dysfunkcjo-
nalność systemu budżetowego z punktu widzenia transformacji ustrojowej. 
Rozwiązania systemu budżetowego, pochodzące z okresu przedwojennego 
i pasujące wówczas do warunków gospodarki rynkowej, w latach osiemdziesiątych 
i dziewięćdziesiątych stały się przestarzałe i nie odpowiadały już ukształtowanym 
w międzyczasie standardom światowym. Polska pozostała poza procesem 
stopniowego ujednolicania rozwiązań budżetowych pod patronatem ONZ 
i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Wprowadzono natomiast raczej 

1 Nazwa podatek została w pewnym zakresie utrzymana, dotyczy to szczególnie podatku 
obrotowego,aleionnabrałcech zindywidualizowanych wodniesieniudoznacznejczęści podatników. 
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niefortunne, specyficzne polskie innowacje (nie praktykowane w innych krajach 
"realnego socjalizmu"), jak rozmnożenie do absurdu liczby funduszy celowych 
luźno związanych z budżetem państwa2. 

Dostosowanie rozwiązań polskiego systemu budżetowego do standardów 
światowych nie pozostawałoby w logicznej sprzeczności z zasadami "realnego 
socjalizmu", zwłaszcza w jego zreformowanej postaci, obowiązującej od 1982 r. 
Pewne zmiany zresztą wprowadzono, jak wspomniane przejście na zasady 
podatkowe przy poborze dochodów od przedsiębiorstw państwowych. Dalsze też 
były możliwe, lecz na przeszkodzie stał konserwatyzm i niechęć do odchodzenia od 
"sprawdzonych rozwiązań". 

Drogę do reformy systemu budżetowego otworzył dopiero przełom polityczny 
1989 r. Motywem było przede wszystkim dostosowanie rozwiązań objętych tym 
systemem do wymagań współpracy międzynarodowej, zwłaszcza z międzynaro
dowymi instytucjami finansowymi, a także do nowych warunków politycznych 
i odbudowy pluralistycznej demokracji; istotne były tutaj konsekwencje wynikające 
dla systemu budżetowego z odtworzenia samorządu terytorialnego. 

Zasadnicza reforma systemu budżetowego nastąpiła 1 stycznia 1991 r.3 , 
w szczególności: 

1) w związku z odbudową samorządu terytorialnego nastąpiło rozdzielenie 
finansów państwa i finansów gmin; budżety gmin zostały wyłączone 
z budżetu państwa, zaś jednostkowe budżety województw połączono 
z dotychczasowym budżetem centralnym pod nazwą budżetu państwa; 

2) równolegle nastąpiły zmiany w podziale kompetencji pomiędzy władzami 
państwowymi i władzami samorządowymi, w następstwie czego zmienił 
się w porównaniu ze stanem poprzednim zakres wydatków finansowanych 
z budżetu gmin; 

3) większość istniejących poprzednio funduszy celowych została zlikwido
wana, a finansowanie wydatków dotychczas finansowanych z tych funduszy 
przejął budżet państwa; 

4) zmianie uległ zakres pojęcia "dochody budżetowe", z którego wyłączono 
wpływy z wszelkiego rodzaju pożyczek oraz wykorzystywane na 
finansowanie wydatkówzasobypieniężne pozostające w posiadaniu skarbu 
państwa (np. nadwyżki z lat ubiegłych); wpływy z pożyczek oraz 
wkorzystywane zasoby pieniężne traktuje się odtąd jako źródła pokrycia 
deficytu; 

2 Fundusze celowe tworzono najczęściej pod presją ministrów resortowych, z których każdy 
pragnął miećjakieś "swoje"środki finansowe, którymi mógłby swobodnie dysponować niezależnie 
od środków przyznanych z budżetu państwa, podlegających dyscyplinie budżetowej. 

3 Ustawy: z 5 stycznia 1991 r. - prawo budżetowe (Ustawa, 1991a) oraz z 24 grudnia o 
zniesieniu i likwidacji niektórych funduszy (Ustawa, 1990b). Bardziej szczegółowe naświetlenie 
problemów reformy budżetowej patrz: A.Wernik (1991). 
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5) wprowadzono nowy schemat prezentacji budżetu państwa, w którym 
wyróżnia się: 
a) zestawienie bezzwrotnych dochodów i wydatków budżetu; saldo tych 

dochodów i wydatków stanowi wynik, to znaczy deficyt lub nadwyżkę, 
budżetu państwa; 

b) zestawienie przychodów i rozchodów związanych z otrzymywaniem, 
udzielaniem i spłatą kredytów zagranicznych (bez płatności odset
kowych); saldo tych przychodów i rozchodów określa się jako saldo 
kredytów zagranicznych; 

c) sumę wyniku budżetu i salda kredytów zagranicznych — w polskich 
warunkach z reguły ujemną - stanowiącą kwotę do sfinansowania; 
zestawienie krajowych źródeł sfinansowania tej kwoty jest trzecim 
członem układu prezentacyjnego budżetu. 

W wyniku tych zmian polski budżet stał się porównywalny z budżetami 
przeważającej większości państw świata. Zwiększyła się też przejrzystość budżetu, 
a zwłaszcza rozmiarów deficytu i źródeł jego sfinansowania, co poprzednio 
kamuflowano; ma to istotne znaczenie dla parlamentarnej - i szerzej społecznej 
— kontroli gospodarki budżetowej, nieodzownej w warunkach społeczeństwa 
demokratycznego. 

Pozytywna ocena dotychczasowych reform systemu budżetowego nie oznacza 
jeszcze zamknięcia problemu. Wiele dziedzin—jak na przykład podział dochodów 
pomiędzy budżet państwa i budżety gmin, procedura opracowywania, uchwalania 
i wykonywaniabudżetuorazzakresi formy gospodarki pozabudżetowej -wymaga 
jeszcze dalszych zmian i modyfikacji. Chodzi w nich jednak o usprawnienie 
dotychczasowych rozwiązań i usunięcie tkwiących w nich elementów dysfunkcjo
nalnych, natomiast to, co było niezbędne dla dostosowania systemu budżetowego 
do warunków gospodarki rynkowej i współpracy międzynarodowej, zostało 
w zasadzie dokonane. 

Nie można tego powiedzieć o zmianach w systemie podatkowym. Przepro
wadzona została reforma w zakresie opodatkowania dochodów gospodarstw 
domowych orazdrobnych jednostekgospodarczych (poza rolnictwem) uwieńczona 
wejściem w życie od 1 stycznia 1992 r. powszechnego podatku od osób fizycznych 
(Ustawa, 1991e). Przygotowane jest wprowadzenie od początku 1993 r. podatku 
od wartości dodanej na miejsce dotychczasowego podatku obrotowego. Sprawa ta 
jest ciągle jeszcze kontrowersyjna. Trudno powiedzieć o podatku od wartości 
dodanej, że jest on niezbędny w warunkach gospodarki rynkowej, skoro w wielu 
krajach o gospodarce bez wątpienia rynkowej, jak na przykład w Stanach 
Zjednoczonych, nie jest stosowany. Równocześnie, dotychczasowy podatek 
obrotowy - w zasadzie jednofazowy, a nie kaskadowy - wydaje się bardziej 
elastycznym i selektywnym instrumentem opodatkowania pośredniego niż podatek 
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od wartości dodanej. Głównym argumentem jest jednak powszechne wprowadzenie 
tego podatku w krajach Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, z którą Polska 
zamierza się coraz ściślej wiązać. 

Dwa dalsze zagadnienia stojące przed reformą podatkową to nowe 
uregulowanie obciążeń na rzecz budżetu przedsiębiorstw państwowych (poza 
podatkiem dochodowym od osób prawnych) oraz - w dalszej chyba perspektywie 
- modernizacja opodatkowania rolnictwa. Natomiast w zakresie opodatkowania 
osób prawnych podatkiem dochodowym utrzymano z drobnymi modyfikacjami 
rozwiązania z 1989 r., wprowadzone wprawdzie przed podjęciem transformacji 
ustrojowej, ale nastawione już na warunki gospodarki rynkowej. 

Odrębnym zagadnieniem dotyczącym systemu podatkowego jest dostosowanie 
do nowych warunków administracji skarbowej. W przeszłości administracja 
skarbowa nastawiona była na pobór podatków od dużych przedsiębiorstw 
państwowych i spółdzielczych oraz drobnych zakładów rzemieślniczych; większe 
przedsiębiorstwa prywatne były nieliczne. W zakresie tym administracja skarbo
wa działała dość sprawnie i była raczej odporna na korupcję. Pojawienie się na 
wielką skalę średnich i dużych przedsiębiorstw, a zwłaszcza wielkich firm o 
charakterze konglomeratów i holdingów postawiło przed administracją skarbową 
nowe zadania, znacznie bardziej pracochłonne, trudne i skomplikowane od 
dotychczasowych. Konieczne stało się zarówno rozbudowanie administracji 
skarbowej, jak i znaczne rozszerzenie zakresu kwalifikacji zawodowych jej 
pracowników. Sprawność administracji skarbowej ma istotne znaczenie dla 
kształtowania się dochodów budżetu państwa i w konsekwencji jego równowagi4. 
Równocześnie trzeba pamiętać, że administracja skarbowa w nowych warunkach 
musi działać pod wzmożoną wielostronną presją. 

Trzeci kompleks zagadnień budżetowych podlegających transformacji łączy 
się ze stroną wydatkową budżetu. Głównym dotychczasowym osiągnięciem jest 
wycofanie się rządu z interwencyjnej polityki w zakresie cen, co zaowocowało 
ogromnym spadkiem obciążenia budżetu dotacjami o charakterze dopłat do cen. 
Udział dotacji tego rodzaju kształtujący się w latach 1985-1989 na poziomie ponad 
30% całości wydatków budżetu państwa obniżył się do 17,0% w 1990 r. i 9,1% 
w 1991 r. Dotacje zostały utrzymane tylkow tych dziedzinach, w których raptowny 
znaczny wzrost cen byłby szczególnie drażliwy społecznie (jak energia i opał, 
czynsze mieszkaniowe i przejazdy pasażerskie) i dlatego musiał być rozłożony na 
kilka lat. 

Otwartą sprawą są wydatki na utrzymanie tzw. sfery budżetowej. Część tej 
sfery - administracja państwowa, wymiar sprawiedliwości, bezpieczeństwo 
publiczne i obrona narodowa, a także służby świadczące usługi o charakterze 

4 Do zwiększenia sprawności administracji skarbowej ma się przyczynić wprowadzenie 
kontroli skarbowej (Ustawa, 1991f). 
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infrastrukturalnym - realizuje klasyczne funkcje państwa i utrzymywanie ich 
z budżetu państwa nie budzi wątpliwości. Natomiast druga część sfery budżetowej, 
obejmująca działalność o charakterze socjalnym i kulturalnym (wzakresie ochrony 
zdrowia, oświaty, szkolnictwa wyższego, kultury, sztuki, opieki społecznej, sportu 
i kultury fizycznej) może być przedmiotem restrukturyzacji, zakładającej nawet 
w pewnym stopniu prywatyzację. Możliwości prywatyzacji w polskich warunkach 
oświaty czy ochrony zdrowia są nader ograniczone, zwłaszcza, że prywatyzacja nie 
mogłaby być równoznaczna z wycofaniem się budżetu państwa z finansowania 
sprywatyzowanych jednostek. 

W zakresie oświaty, szkolnictwa wyższego i ochrony zdrowia - jak wykazują 
doświadczenia różnych krajów — tylko w nader ograniczonym stopniu ma szanse 
prowadzenie działalności nastawionej na zysk. W krajach o gospodarce rynkowej, 
w których znaczna część, a nawet większość szkół czy szpitali jest prywatna, szkoły 
te czy szpitale stanowią instytucje nie nastawione na zysk, obficie dotowane 
z budżetu państwa i budżetów samorządowych, a także przez zamożne i stabilne 
fundacje, jakich w Polsce praktycznie nie ma, mimo iż powstało mnóstwo fundacji. 
Właścicielami są przeważnie związki wyznaniowe, zgromadzenia zakonne, 
organizacje społeczne, specyficzne stowarzyszenia przyjaciół danej szkoły złożone 
głównie z jej absolwentów itp. W Polsce powołanie tego rodzaju właścicieli byłoby 
sprawą złożoną, niekiedy konfliktową i bynajmniej nie odciążałoby budżetu 
państwa. 

2. Wpływ transformacji na budżet państwa 

W 1991 r. ujawnił się w Polsce wyraźny kryzys budżetu państwa, znajdujący 
wyraz w powstaniu niezamierzonego znacznego deficytu. Wyniósł on 3,8% PKB, 
a gdyby uwzględnić przyrost zobowiązań jednostek budżetowych, byłby jeszcze o 
co najmniej 2 punkty procentowe wyższy. Prace nad budżetem na rok 1992 
wykazały, że kryzys budżetowy trwa nadal i co więcej, zaostrza się coraz bardziej. 
W ustawie budżetowej przyjęto, że deficyt wyniesie 5% PKB, ale w świetle 
aktualnych przewidywań (na podstawie danych za 5 miesięcy) może okazać się 
wyższy i sięgnąć7%, a nawet 8% PKB, przy utrzymaniu wydatkowbudżetowych na 
poziomie ustalonym w ustawie. Źródłem kryzysu budżetowego jest spadek 
dochodów i niezdolność do odpowiedniego skomprymowania wydatków. 

W warunkach obniżania się produktu krajowego brutto (w 1991 r. był on 
niższy w porównaniu z 1989 r. o 20%) spadek dochodów budżetu państwa jest 
zjawiskiem całkowicie normalnym i łatwym do przewidzenia, właściwie byłoby 
rzeczą dziwną, gdyby nie nastąpił. Jednakże obserwowany w Polsce spadek 
dochodów jest znacznie głębszy niż mogłoby to wynikać ze zmniejszenia PKB. 
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Dowodzi tego spadkowa tendencja kształtowania się relacji dochodów budżetów 
przedstawiona w poniższym zestawieniu5: 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
relacja dochodów 
budżetowych do PKB w % 37,1 37,6 37,1 34,0 33,6 25,2 32,8 29,8 

Tendencja spadku relacji dochodów budżetowych wystąpiła wprawdzie już 
w 1987 r., jednakże pomijając szczególny rok 19896 - z całą siłą wystąpiła w 1991 
r., choć pewne jej zwiastuny były widoczne już w 1990 r., zwłaszcza w drugim 
półroczu. Nie wdając się jeszcze w poszukiwanie przyczyn, zjawisko silniejszego 
spadku dochodów budżetowych niż PKB określimy jako spadek wydajności 
finansowej systemu dochodów budżetowych. 

W pierwszej kolejności załamały się wpływy z podatku obrotowego: o ile 
w latach 1986-1988 kształtowały się one na poziomie około 11% PKB, to w 1990 
r.6,5%,aw 1991 r. - przy znacznych wysiłkach dla zwiększenia wpływów - 7,5%. 
Przyczyną, jak się wydaje, była przede wszystkim zbyt daleko posunięta liberalizacja 
obrotu artykułami szczególnie wysoko obciążonymi podatkiem obrotowym, jak 
napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe, a zwłaszcza ich importu. O ile w 1987 r. 
podatek obrotowy od wyrobów spirytusowych stanowił 3,7% PKB, to w 1990 r. już 
tylko 1,2%, analogicznie wpływy z podatku od wyrobów tytoniowych zmniejszyły 
się z 0,6% PKB do 0,2%. 

Później - bo dopiero w 1991 r. - nastąpił relatywny (absolutny także) spadek 
wpływów z podatku dochodowego i dywidendy od przedsiębiorstw państwowych. 
Oilew 1990 r. wpływy te odpowiadały 13,9% PKB, to w 1991 r. już tylko około 6%. 
Przyczyną było ogromne pogorszenie się sytuacji finansowej tych przedsiębiorstw, 
wyrażające się przede wszystkim spadkiem zysków; relacja zysku w ujęciu saldo-
wym do wartości sprzedaży własnej produkcji i usług obniżyła się z 23,4% w 1990 
r. do zaledwie 6,9% w całym 1991 r. i 2,7% w IV kwartale. 

Wydaje się, iż przyczyny spadku wydajności finansowej systemu dochodów 
budżetowych wiążą się dość wyraźnie z transformacją ustrojową. Nie wynika to 

5 Źródło: Rocznik Statystyczny 1991 r. GUS; dla 1991 r. szacunki własne i dane Min.Finansów. 
W latach 1984-1990 uwzględniono dochody budżetu centralnego i budżetów terenowych, w 1991 
r. dochody budżetu państwa i budżetów gmin. Dochody budżetowe w latach 1984-1990 nie 
obejmują wpływów z pożyczek i wykorzystywanych zasobów pieniężnych z lat ubiegłych, a więc 
ujęte są zgodnie z ustawą z 5 stycznia 1991 r. - prawo budżetowe (Ustawa 1991a). W ten sposób 
zapewniona została porównywalność danych. 

6 Spadek relacji w 1989 r. miał charakter raczej przypadkowy i nie wiązał się z żadnymi 
długofalowymi procesami zachodzącymi wpolskiej gospodarce. Od 1 stycznia 1989 r. wprowadzono 
- z przyczyn wyraźnie politycznych - wysoce nierozważne zmiany w systemie opodatkowania 
przedsiębiorstwpaństwowych,bardzo poważnie zmniejszające stopę obciążeniazysku płatnościami 
na rzecz budżetu; efektywne obciążenie zmalało z 55% do 38%. W1990 r. zasady opodatkowania 
odpowiednio skorygowano, tak iż efektywne obciążenia zysku w I półroczu ponownie wzrosło do 
47%. Por. A.Wernik (1992). 
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jednak z samych celów transformacji, lecz stanowi jej skutek uboczny, w jakiejś 
mierze nieunikniony, ale w znacznym stopniu spowodowany błędami w metodach 
realizacji transformacji i prowadzonej równolegle polityce finansowej. 

Znaczną część błędów popełniono zanim rozpoczęła się właściwa transfor
macja, w okresie od jesieni 1988 r. do września 1989 r., który można nazwać 
okresem pretransformacji. Dokonano wówczas licznych zmian systemowych, 
dość chaotycznie i bez jednoznacznie sprecyzowanego celu, choć w zasadzie 
zmierzających do urynkowienia gospodarki i rozwoju sektora prywatnego. 
Spowodowały one jednak zbytnią liberalizację importu, przyznanie nadmiernych 
ulg i zwolnień podatkowych dla sektora prywatnego oraz luki w systemie 
podatkowym itp. Konsekwencją okazał się rozwój spekulacyjnej działalności 
prywatnej, zwłaszcza związanej z importem, uchylającej się od opodatkowania 
i obciążeń celnych. Symbolem tego stała się tzw. afera alkoholowa, choć rzecz nie 
dotyczyła tylko alkoholu. 

Do błędów okresu właściwej transformacji należy przede wszystkim dyskrymi
nacyjne traktowanie przedsiębiorstw państwowych, wynikające z przyjęcia 
założenia, że nie mają już żadnych szans, że ich stopniowy upadek nie spowoduje 
negatywnych skutkówdla polskiej gospodarki, a wręcz przeciwnie, przyczyni się do 
przyspieszenia transformacji i w ten sposób do szybkiego ponownego wejścia na 
ścieżkę wzrostu (koncepcja "twórczej destrukcji"). Jak się wydaje, u podłoża 
takiego podejścia leżało z jednej strony lekceważenie potencjalnych możliwości 
przedsiębiorstw państwowych, ocenianych nader nisko, z drugiej - nadmierne 
nadzieje na dopływ kapitału zagranicznego i kreatywne zdolności krajowego 
biznesu. Tymczasem okazało się, że po dwóch latach transformacji - mimo 
dyskryminacyjnego traktowania - przedsiębiorstwa państwowe ciągle jeszcze 
zapewniają podstawową część dochodów budżetowych i wpływów z eksportu, 
kapitał zagraniczny napływa skąpo, a krajowi biznesmeni preferują przedsięwzięcia 
krótkookresowe, przynoszące doraźne zyski, zwłaszcza import. 

Gdyby przyjęto, iż droga do prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych 
prowadzi nie przez ich osłabienie, lecz umocnienie pod względem finansowym, 
stworzyłoby to znacznie korzystniejszą sytuację dla budżetu. Brzmi to na pozór 
paradoksalnie, bo elementem "złego traktowania" przedsiębiorstw państwowych 
jest właśnie ich wysokie opodatkowanie, a niższe opodatkowanie oznaczałoby 
niższe dochody budżetu. Wniosek taki jest jednak prawdziwy tylko w ujęciu 
statycznym, natomiast w ujęciu dynamicznym -już w krótkim okresie - nadmierne 
opodatkowanie niszczy podatnika i prowadzi do spadku dochodów budżetowych. 
O prawdzie tej przypomniał ostatnio Arthur Laffer, konstruując swoją sławną 
krzywą, ale była ona znana od czasów średniowiecznych, gdy ujęto ją w lapidarnej 
formule, że racjonalny system podatkowy wymaga, aby owce (tzn. podatnicy) były 
strzyżone, a nie obdzierane ze skóry. 
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Niestety, polityka podatkowa stosowana wobecprzedsiębiorstw państwowych 
w 1991 roku — i do dzisiaj, mimo zapowiedzi, nie skorygowana - nastawiona była 
właśnie na obdzieranie podatnikówze skóry. O nadmierności obciążeń podatkowych 
świadczy fakt, iż należne płatności podatkowe obciążające zysk (podatek docho
dowy, dywidenda, podatek od wzrostu wynagrodzeń) stanowiły 129,3% łącznego 
wyniku finansowego w ujęciu saldowym. Oczywiście tak wygórowanych podatków 
ściągnąć się nie udało i przyrost zaległości z ich tytułu stanowił 18,8% kwoty 
należności. Wprawdzie przedsiębiorstwa deficytowe (warto nota bene zaznaczyć, 
iż liczba ich wzrosła w 1991 r. prawie czterokrotnie i na koniec roku stanowiła 
37,7% ogółu przedsiębiorstw) nie musiały płacić podatku dochodowego, ale 
dywidendę i podatek od wzrostu wynagrodzeń musiały płacić - o ile w ogóle 
płaciły — z amortyzacji i wpływów ze sprzedaży składników majątkowych. 
Z amortyzacji dla opłacenia należnych podatków korzystały też inne przed
siębiorstwa niskorentowne, którym nie starczało na to zysku. Słowem, podatki na 
wielką skalę płacone były i są nadal kosztem majątku podatników7. Tego rodzaju 
politykę podatkową trudno określić inaczej niż jako samobójstwo fiskalne. 

Wydajność systemu opodatkowania sektora prywatnego jest ciągle niska 
i uzyskiwane wpływy nie pozostają w proporcji do udziału tego sektora w obrotach 
gospodarczych. Składa się na to wiele przyczyn. Przechodzenie prywatyzowanych 
przedsiębiorstw państwowych - a najczęściej są to przedsiębiorstwa dobre — do 
sektora prywatnego oznacza automatyczne zmniejszenie obciążeń podatkowych, 
zwolnienie od dywidendy i podatku od wzrostu wynagrodzeń, niekiedy - zwłaszcza 
gdy nabywcą jest kapitał zagraniczny (np. przy sprzedaży "Polkoloru") - także od 
podatku dochodowego. W początkowym okresie transformacji wielu nowo 
powstającym przedsiębiorstwom, dużym i małym, udzielano daleko idących 
zwolnień z podatku dochodowego, traktując to jako formę stymulowania prywatnej 
aktywności gospodarczej; później, na szczęście, z tego rodzaju stymulacji 
zrezygnowano, ale przyznane zwolnienia obowiązują aż do czasu ich wygaśnięcia. 
Szczytowym przejawem tego sposobu myślenia było zwolnienie od podatku 
dochodowego kasyn gry. Wreszcie istotną rolę odgrywa nie zawsze doceniana 
prawda, że własność prywatna (odnosi się to zwłaszcza do mniejszych firm, ale nie 
tylko) przyczynia się nie tylko do zwiększenia efektywności gospodarowania, lecz 
także, i to dokładnie z tych samych powodów, zwiększa skłonność do uchylania się 
od opodatkowania. 

Szczególne problemy stwarza wielka płynność form organizacyjnych w sektorze 
prywatnym, stałe powstawanie nowych i likwidowanie istniejących jednostek, 
tworzenie firm do załatwienia pojedynczych transakcji, później znikających bez 
śladu, ogromny wzrost zakresu działalności nierejestrowanej itd. Wszystko to 
utrudnia wyegzekwowanie należności podatkowych, zaś aparat skarbowy - o czym 
była już mowa uprzednio - dopiero uczy się działania w nowych warunkach. 

Por. na temat nadmiernego opodatkowania R.MGaudemet (1990). 
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Oczywiście niemała część czynników, które spowodowały spadek wydajności 
finansowej systemu dochodów budżetowych, ma charakter przejściowy. Z jednej 
strony w miarę krzepnięcia gospodarki rynkowej i stabilizacji sektora prywatnego, 
z drugiej zaś tworzenia sprawnej i odpornej na korupcję administracji skarbowej 
możliwa będzie odbudowa wydajności systemu dochodów budżetowych. Jednakże 
jest to sprawa lat i wielkiego wysiłku administracyjnego, a także spełnienia wielu 
dodatkowych warunków; rozwijanie tego tematu prowadziłoby do wykroczenia 
poza ramy naszych rozważań. Na dziś trzeba postulować wycofanie się z ewidentnych 
błędów, jak nadmierne opodatkowanie przedsiębiorstw państwowych (zwłaszcza 
przez zasadniczą reformę dywidendy) i nadmierne zwolnienia podatkowe 
w sektorze prywatnym. 

Pozytywne znaczenie dla kształtowania się wpływów podatkowych miałoby 
przeprowadzenie sanacji finansowej przedsiębiorstw państwowych, a zwłaszcza 
ich oddłużenie na zasadach kompensacyjnych. Ponieważ zadłużenie 
przedsiębiorstw ma charakter wzajemny, oddłużenie nie wymaga w zasadzie 
trwałego zaangażowania środków z zewnątrz. Sprawy tej nie podjęto od trzech lat, 
a tymczasem wzajemne zadłużenie wzrasta i stawia na krawędzi bankructwa 
przedsiębiorstwa sprawnie zarządzane i stojące na wysokim poziomie technicznym, 
uniemożliwia korzystanie z koniunktury na rynkach światowych (przypadek 
przemysłu stoczniowego) i pomniejsza zdolność podatkową. 

3. Budżet a wzrost gospodarczy 

Zazwyczaj pod tytułem "Budżet a wzrost gospodarczy" zamieszcza się 
opowiadanie o wydatkach budżetowych na cele inwestycyjne i inne w jakiś sposób 
związane ze wzrostem gospodarczym. Nie wydaje się, by było to tutaj potrzebne, 
a zresztą w obecnej sytuacji wydatki budżetowe tego rodzaju są nieznaczne, tak że 
właściwie nie byłoby o czym pisać. Ważne natomiast i interesujące jest zagadnienie, 
jaka polityka budżetowa najbardziej by sprzyjała powrotowi polskiej gospodarki 
na drogę wzrostu (czyli inaczej wyjściu z tzw. recesji), i tym pragnę się teraz zająć. 
Zakładam, że budżet nie finansuje, co uważam za rozwiązanie prawidłowe, 
inwestycji produkcyjnych, ograniczając się do finansowania inwestycji infrastruk
turalnych oraz inwestycji w sferze budżetowej. Inwestycje finansowane z budżetu 
mogą więc jedynie pośrednio wpływać na wzrost produkcji. 

Pierwszym problemem jest skala redystrybucji budżetowej. Jak dotychczas, 
skala redystrybucji budżetowej w Polsce - zwłaszcza od czasu, gdy wycofano się 
z polityki podtrzymywania w szerokim zakresie zaniżonych cen za pomocą dotacji 
dla producentów - niejest szczególnie wysoka: w 1990 r. skonsolidowane wydatki 
sektora budżetowego (budżet państwa, budżety gmin, fundusze celowe oraz tzw. 
gospodarka pozabudżetowa ujęte łącznie) stanowiły 42,4% PKB, zaś w 1991 r. 
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według wstępnych danych 43,6%. W porównaniu z takimi krajami jak Belgia, 
Holandia, Szwecja czy Izrael, gdzie analogiczny wskaźnik przekracza znacznie 
50%, można uważać, że jest to niewiele. Wyższy wskaźnikredystrybucji budżetowej 
niż Polska miały także Niemcy, Włochy, Francja i Austria (ponad 45%), zaś 
zbliżony W.Brytania8. Jednakże w krajach tych dąży się raczej do obniżenia skali 
redystrybucji, natomiast w Polsce - jak widać z porównania wskaźników dla lat 
1991 i 1990 - wzrasta. Mechanizm tego wzrostu jest dość oczywisty: w warunkach 
spadku PKB, a w konsekwencji dochodów budżetowych, obniżanie wydatków 
budżetu państwa następuje z opóźnieniem. Wzrost skali redystrybucji budżetowej 
jest niekorzystny z punktu widzenia powrotu na drogę wzrostu, ponieważ powoduje 
powstanie efektu wypychania. 

Wypychanie (crowding out) polega na ograniczaniu wielkości wydatków 
prywatnych w wyniku wzrostu wydatków publicznych, inaczej na wypychaniu 
wydatków prywatnych z rynku (Kamerschen, 1991, s.315). Wypychanie następuje 
niezależnie od tego, czy wzrost wydatków publicznych finansowany jest ze 
zwiększonych podatków, czy też deficytem, który w ostatecznym rachunku pokryty 
jest zaciągniętymi pożyczkami. Nie ma istotnego znaczenia, czy pożyczki zostały 
zaciągnięte na rynku kapitałowym, czy też w bankach; zarówno w jednym jak i w 
drugim przypadku pożyczka oznacza, jeśli chce się uniknąć inflacji, odciągnięcie 
funduszy pożyczkowych od możliwości wykorzystania ich na finansowanie 
działalności produkcyjnej. 

Wydaje się, że angażowanie zasobów pozostających w dyspozycji banków do 
finansowania deficytu budżetowego jest szczególnie niekorzystne, gdyż może 
prowadzić do konieczności obniżania poziomu kredytów udzielonych w okresie 
poprzednim. Jednakże emisja skarbowych papierów wartościowych, jeśli spowo
duje odpływ oszczędności gospodarstw domowych, ulokowanych na rachunkach 
bankowych, przyniesie efekt taki sam: obniżenie możliwości kredytowych ban
ków. Oczywiście sytuacja wyglądałaby odmiennie, gdyby założyć, że emisja 
skarbowych papierów wartościowych spowoduje wzrost skłonności gospodarstw 
domowych do oszczędzania. Taki obrót rzeczy jest jednak mało prawdopodobny, 
ale i on także wywołałby efekt negatywny: spadek popytu konsumpcyjnego. 

W polskich warunkach finansowanie deficytu budżetowego emisją skarbowych 
papierów wartościowych w grę raczej nie wchodzi i to nie ze względu na niską 
podaż funduszy pożyczkowych, które mogłyby zostać przeznaczone na zakup tych 
papierów. W 1991 r. przyrost wkładów oszczędnościowych gospodarstw domowych 
był znacznie — przeszło dwukrotnie — wyższy od deficytu budżetowego pozos
tającego do sfinansowania ze źródeł zewnętrznych (część deficytu pokryły środki 
budżetowez roku poprzedniego). Przyczyną niskiego popytu na papiery skarbowe, 
zwłaszcza długoterminowe, jest raczej niska wiarygodność Skarbu Państwa jako 

8 Bardziej szczegółowo temat ten przedstawia "Raport o stanie finansowym państwa w 1990 
roku", Instytut Finansów (Raport 1990). 
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dłużnika, rodząca wśród potencjalnych wierzycieli obawę, iż w pewnym momencie 
zostaną potraktowani jak posiadacze przedpłat na samochody. Dlatego też 
praktycznie w Polsce źródłem pokrywania deficytu budżetowego mogą być jedynie 
zasoby systemu bankowego. 

Rozwiązaniem alternatywnym dla finansowania deficytu jest zwiększenie 
wpływów do budżetu z podatków. Rozróżnić tutaj trzeba dwie sprawy: po pierwsze 
- zwiększenie wpływów podatkowych drogą uszczelnienia systemu podatkowego 
i usprawnienia poboru oraz po drugie - podwyższenie stóp i stawek podatkowych. 
Pozornie efekt jest ten sam: ograniczenie wydatków prywatnych, jednakże wydaje 
się, że zachodzi istotna różnica w odbiorze podatników. W podatkach dochodowych 
utrata w wyniku uszczelnienia dochodu nienależnego, nielegalnego powinna 
pobudzać do zwiększenia starań o uzyskanie dodatkowego dochodu legalnego, 
aby w ten sposób skompensować ubytek. Natomiast pogorszenie dla podatnika 
zasady podziału dochodu legalnego, należnego pomiędzy niego i fiscus w wyniku 
podwyższenia stopy podatkowej rodzi uczucie krzywdy, które może powodować 
frustrację i zniechęcać do dalszych wysiłków. Oczywiście można powiedzieć, że 
utrata dochodu nienależnego może również wywołać frustrujące poczucie krzywdy, 
jednakże zazwyczaj odczuwana jest różnica między dochodem nienależnym 
i należnym. 

Odmiennie rzecz ma się z podatkami pośrednimi, u nas z podatkiem 
obrotowym. Dla nabywcy, a na niego zwykle podatek obrotowy jest przerzucany, 
podwyżka stawki odbierana jest jako podwyżka ceny. Dopiero, gdy nie jest 
możliwe ze względu na sytuację rynkową przerzucenie podwyżki stawki podatku 
na nabywcę, sprzedawca odczuwa ją jako obniżenie swego dochodu. Wprowadzenie 
podatku od wartości dodanej zmieni w pewnym stopniu sytuację, gdyż nie będzie 
wówczas stosowane podnoszenie stawekpodatkowych dla poszczególnych towarów. 

Rozważając alternatywę: pożyczka (na pokrycie deficytu) czy podwyżka 
podatku, trzeba wziąć pod uwagę jeszcze inne argumenty. Wprawdzie obydwa 
rozwiązania powodują spadek wydatków prywatnych, to jednak w nieco inny 
sposób. Pożyczka zmniejsza przede wszystkim wydatki inwestycyjne, zaś podwyż
ka podatku zmniejsza zarówno wydatki inwestycyjne, jak i konsumpcyjne. Pewne 
odmienności występują w zakresie oddziaływania podwyżek poszczególnych 
podatków: podwyżka podatku dochodowego od przedsiębiorstw wpływa głównie 
na wydatki inwestycyjne (do których zaliczyć trzeba oczywiście nie tylko zakup 
środków trwałych, lecz także zwiększenie kapitału obrotowego), podwyżka podatku 
dochodowego od gospodarstw domowych wpływa na spadek wydatków 
inwestycyjnych bezpośrednio lub pośrednio (zmniejszając wielkość oszczędności 
pieniężnych przekształcających się w fundusze pożyczkowe) oraz na spadek 
wydatków konsumpcyjnych, zaś podwyżki podatków pośrednich wpływają przede 
wszystkim na wydatki konsumpcyjne (w ujęciu realnym), a w jakiejś mierze także 
na skłonność do oszczędzania. 
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Po uwzględnieniu przytoczonych argumentów trudno powstrzymać się od 
wniosku, że z punktu widzenia wzrostu gospodarczego niekorzystne są zarówno 
deficyty budżetowe, jak i podwyżki podatków; pozostaje przeto trzecie wyjście: 
redukcja wydatków. Wniosek taki - choć poprawny z ekonomicznego punktu 
widzenia - jest jednak zbyt łatwy i prowadzi na manowce. Wydatki budżetowe 
w chwili obecnej zostały zredukowane już bardzo poważnie i możliwości dalszej 
ich redukcji są już ograniczone. Dalsze zmniejszenie wydatków na urządzenia 
socjalne i kulturalne - bo do tego sprowadzić by się musiała dalsza redukcja 
wydatków — do czego skłonni byliby niektórzy ekonomiści i politycy, oznaczałaby 
likwidację istniejących elementów państwa opiekuńczego, datujących się nie tylko 
z okresu PRL, lecz także z czasów II Rzeczypospolitej. Zresztą nie jest istotne, 
z jakiego okresu pochodzą istniejące rozwiązania tego rodzaju, ważniejsza jest 
negatywna ocena społeczna, z jaką się spotyka ich zniesienie. Obecnie, gdy 
początkowa akceptacja społeczna dla procesu transformacji jest poważnie 
nadwątlona, dalsze drastyczne ograniczenie wydatków budżetowych na cele socjalne 
i kulturalne mogłoby tylko spowodować ostateczny zanik społecznego poparcia. 
Argumentacja, iż ograniczenia w zakresie finansowania zadań socjalnych 
i kulturalnych są właściwe, a nawet konieczne dla rozwoju gospodarki rynkowej, 
jest mało nośna zważywszy niezłą znajomość przez nasze społeczeństwo sytuacji 
w tej dziedzinie w Europie Zachodniej. Dlatego też redukcja wydatków 
budżetowych spowodować może skutki nieprzewidziane i zdecydowanie negatywne 
dla przebiegu transformacji. 

Trzeba powrócić więc do dylematu: podwyżki podatków czy finansowanie 
deficytu z pożyczek bankowych. Wybierając pomiędzy dwoma złymi rozwiązania
mi, wypowiadam się za podwyżką podatków - konkretnie uszczelnianiem podat
ków dochodowych i podwyżką stawek w podatku obrotowym - ponieważ 
negatywny jej wpływ nie dotyczy tak jednoznacznie wydatków na cele produkcyjne, 
zwłaszcza inwestycyjne, jak wpływ finansowania deficytu z pożyczek bankowych. 
Zło deficytu budżetowego nie polega na wywoływaniu niebezpieczeństwa 
inflacyjnego - bo tego można uniknąć prowadząc odpowiednią politykę pieniężną 
— lecz na wypychaniu prywatnych wydatków inwestycyjnych. 

Na zakończenie: wydaje się, iż efekt wypychania w polskich warunkach nie 
następuje - tak jak w krajach o dojrzałej gospodarce rynkowej - w wyniku 
wzrostu stopy procentowej, lecz przez reglamentację kredytów bankowych, 
stosowanie pułapów ich przyrostu, zaostrzoną selekcję kredytobiorców itp. 
Działania te są właśnie wyrazem restrykcyjnej polityki pieniężnej, zmierzającej do 
utrzymania wzrostu podaży pieniądza, a w konsekwencji wzrostu podaży kredytów 
w ramach pozwalających uniknąć następstw inflacyjnych (w Polsce, gdzie i tak 
inflacja jest wysoka, trzeba mówić raczej o unikaniu przyspieszenia inflacji). 
Można przeto mówić o alternatywie: wypychanie czy inflacja. 
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Izabela Bolkowiak 
Marzena Majewicz 

POLITYKA FISKALNA W OKRESIE 
TRANSFORMACJI A ZAŁAMANIE 
SYSTEMU DOCHODÓW PAŃSTWA: 
DROGI WYJŚCIA 

Jednoczesne prowadzenie transformacji i stabilizacji musi —zewzględunaczęsto 
występującą sprzecznośćfunkcjonowania instrumen tówGskalnychshiżących każdem u 
z tychprocesów-prowadzić do dominacji jednego z nich. Stabilizacji służyprzede 
wszystkim restrykcyjność polityki fiskalnej, podczas gdy umocnienie procesów 
transformacji wymaga ożywienia gospodarczego, które może nastąpić w wyniku 
poluzowania polityki fiskalnej, niezbędnej dla realizacji programu stabilizacyjnego. 

Polityka fiskalna ukierunkowana na transformację powinna sprzyjać m.in. takim 
celomjakpowstawanieirozwójprzedsicbiorstwprywatnych,prywatyzacjagospodarki 
publicznej, restrukturyzacja sektorowa, a w szczególności stworzenie odpowiedniego 
klimatu dla oszczędzania, gromadzenia kapitału i inwestowania. 

InstrumentypolitykiSskalnejsłużącetransformacjiustrojowejniepowinnybyć 
dyskrynwiacyjne;kontrowersjedotycząnatonriastwybommiędzyneutramąaa^ 
wspierającąprocesyrestrukturyzacjiinstrumentacjąpodatkową.Wątpliwejestczy 
słabo funkcjonującyrynekmożezapewnićprawidłowąalokacjęzasobówbezinter-
wencji państwa, z drugiej strony zwolnienia i ulgipodatkowe oraz inne instrumenty 
preferencyjne mogą zniekształcać prawidłową alokację rynkową. Doświadczenia 
krajówwysokorozwiniętychwskazują, że na pewnym etapie rozwoju gospodarczego 
wszystkie one stosowały aktywną politykę gospodarczą. Dlatego też, mimo wyraźnych 
tendencji do wzrostu neutralności polskiego systemupodatkowego, nowe ustawy o 
podatkach dochodowychprzewidująmożhwośćstosowania ulg inwestycyjnych. Wy-
dajesię, że w pewnym zakresie możliwość ta będzie wykorzystana. 
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Polityka fiskalna wspierająca transformację przede wszystkim nie powinna być 
dyskryminacyjnaw stosunku do sektora państwowego. Koszty społeczno-ekonomicz-
ne takiej polityki są wysokie, a efekty w postaciprzyspieszenia prywatyzacji, ze względu 
na barierę braku kapitału, nieznaczne. 

Polityka podatkowa wiatach 1990-1991 w Polsce była zdominowana przez 
program stabilizacji gospodarczej. W okresie tym szczególnie niekorzystnie wzrastafy 
obciążenia przedsiębiorstw państwowych, podczas gdy obciążenia pozarolniczej 
gospodarki prywatnej malały. Dualizm polityki fiskalnej doprowadził do zapaści 
systemu dochodów państwa. 

Podstawowe zadanie polityki podatkowej, jakim jest zapewnienie dochodów 
budżetowych, paradoksalnie wymaga obniżenia nadmiernych obciążeń sektora 
państwowego, które doprowadziły do utratyzdolnościpodatkowejprzedsiębiorstw. 
Likwidacji, a przynajmniej zmiany formuły wymaga dywidenda, a łagodzenia 
i stopniowej likwidacji podatek od wzrostu wynagrodzeń. Konieczne jest także 
wzmocnienie dyscyplinypodatkowejorazpoprawa stopnia ściągalności podatków. 
Istniejeponadto potrzeba wzrostu wpływówz podatków pośrednich, których udział 
w dochodach budżetowych, w porównaniu z ich strukturą w krajach wysoko 
rozwiniętychjest zbyt niski. 

Pozytywnym faktem jest, że polski system podatkowy zawiera wiele rozwiązań 
sprzyjających oszczędzaniu i gromadzeniu kapitału. Instrumentem,który sprzyja 
inwestowaniu, po likwidacji inwestycyjnych ulg podatkowych, jest możliwość 
amortyzacji przyspieszonej. 

1. Polityka fiskalna w okresie transformacji 

Polityka fiskalna, jako element polityki społeczno-gospodarczej, powinna 
współdziałać w procesie przekształcenia gospodarki i sprzyjać szeroko pojętym 
procesom restrukturyzacji. Jej założenia i kształt należy podporządkować, obok 
zapewnienia stabilnych dochodów budżetowi państwa, m.in. takim celom jak 
powstawanie i rozwój gospodarki prywatnej, prywatyzacja gospodarki publicznej, 
restrukturyzacja sektorowa gospodarki, a w szczególności tworzenie odpowied
niego klimatu dla oszczędzania, gromadzenia kapitału i inwestowania. 

Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że konkurencyjny dla celów transformacji 
jest cel stabilizacji gospodarczej, który wiąże się z zaostrzeniem rygorów fiskal
nych. Jednoczesne prowadzenie transformacji i stabilizacji musi, ze względu na 
często występującą sprzeczność funkcjonowaniainstrumentówfiskalnych służących 
każdemu z tych procesów, prowadzić do dominacji jednego z nich. Stabilizacji 
służy przede wszystkim restrykcyjność polityki fiskalnej, podczas gdy umocnienie 
procesów transformacji wymaga ożywienia gospodarczego, które może nastąpić 
w wyniku poluzowania polityki fiskalnej, niezbędnej dla realizacji programu 
stabilizacyjnego. 
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Pytanie jaka powinna być polityka fiskalna sprzyjająca transformacji rodzi 
wiele kontrowersji. 

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że jej efekty zależą od odpowiedniego 
ukierunkowania całej polityki społeczno-gospodarczej kraju, w celu pokonania 
barier hamujących przekształcenia systemowe i wzrost gospodarczy. Jednym 
z zasadniczych celów polityki fiskalnej gospodarek rynkowychw pierwszym etapie 
ich rozwoju powinno być sprzyjanie oszczędzaniu, a więc powstawaniu kapitału 
i inwestowaniu. 

Powstaje jednak kontrowersyjne pytanie, jak ten cel ma być realizowany. 
Bezdyskusyjne jest, że system fiskalny musi być oczyszczony z instrumentów 
dyskryminujących poszczególne sektory, podobnie jak podatki nie mogą "karać" 
tych, którzy oszczędzają i inwestują itd. Kontrowersje budzi wybór między neutralną 
polityką fiskalną a polityką aktywnie wspierającą i preferującą określone cele. 
Analizując doświadczenia rozwojowe krajów wysoko rozwiniętych możemy 
stwierdzić, że w każdym z nich państwo prowadziło w pewnym okresie aktywną 
politykę nie tylko makro, ale i mikroekonomiczną oraz fiskalną. (Sopniewska, 
1991). 

Przykładowo, w celu stymulowania wzrostu oszczędności i tworzenia kapitału 
krajowego stosowano preferencje podatkowe: ulgi podatkowe od dochodów 
z procentów od obligacji przedsiębiorstw w RFN, czy ulgi podatkowe przy zakupie 
określonych papierów wartościowych, bezpośrednie premie wypłacane ich 
nabywcom, zwolnienia podatkowe dochodów pochodzących z procentów itp. 
w Austrii. Ulgi i zwolnienia podatkowe o charakterze gospodarczym i inne 
rozwiązania tego typu są nadal stosowane, przede wszystkim w krajach średnio 
rozwiniętych o gospodarce rynkowej. Powszechnie stosowana jest amortyzacja 
przyspieszona. 

Aktywna polityka fiskalna wspierająca procesy przekształceń w krajach 
postsocjalistycznych wydaje się być konieczna, zwłaszcza, że mechanizmy rynkowe 
nie funkcjonują jeszcze w pełni i w związku z tym nie są w stanie zapewnić prawid
łowej alokacji zasobów. 

Reformy podatkowe, przeprowadzane ostatnio w wielu krajach wysoko 
rozwiniętych były ukierunkowane na zwiększenie neutralności systemu podat
kowego, m.in. przez rozszerzenie podstawy wymiaru, obniżenie stawek i likwidację 
zwolnień i ulg. Neutralność jako idea reform podatkowych w krajach postsocjalis
tycznych jest często sugerowanym postulatem przez specjalistów z krajówwysoko 
rozwiniętych (System, 1991). Zwolennicyneutralności podatkowej wskazują prze
de wszystkim, że system podatkowy nie powinien oddziaływać na decyzje 
podejmowane przez podatnika, zakłócając tym samym optymalną regulację 
dokonywaną przez rynek. Tym niemniej H.Rose (System, 1991) preferując 
zdecydowanie neutralność podatkową, wskazuje na konieczność ustanowienia 
podatków ekologicznych, które nie są neutralne z punktu widzenia decyzji, 
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ponieważ ich zadaniem jest — poprzez wpływ na decyzje producentów, 
konsumentów, inwestorów - usunięcie lub przynajmniej ograniczenie zawodności 
działania rynku w określonych dziedzinach gospodarki. 

Tym bardziej jest wątpliwe, czy rodzące się dopiero mechanizmy rynkowe 
w państwach postsocjalistycznych gwarantują powszechnie owe optymalne 
rozwiązania. Wydaje się, że w pewnych sferach interwencja państwa jest konieczna. 

Z pewnością preferencyjne instrumentarium podatkowe, a zwłaszcza ulgi 
i zwolnienia podatkowe, mają wiele wad. Wpływają one na skomplikowanie 
systemu podatkowego, mają negatywny wpływ na dochody budżetowe (także 
wobec wzrostu możliwości unikania opodatkowania), są w sprzeczności z zasadą 
sprawiedliwości podatkowej, ich efektywność jest niewielka (Gray, 1989), a także 
często wypaczają prawidłową alokację zasobów (Belka, 1991). Z tych względów 
należy dążyć do ograniczenia ich zasięgu. 

Warto zwrócić uwagę na fakt, że neutralność decyzyjna to także neutralność 
w aspekcie międzyczasowym i międzysektorowym. Neutralność międzyczasowa 
ma miejsce wówczas, gdy "rynkowo określona relacja, w której spożycie obecne 
i przyszłe mogą być wzajemnie wymienne nie podlega żadnym zniekształceniom 
wynikającym z opodatkowania" (System, 1991). Zachowanie tej zasady neu
tralności jest szczególnie ważne dla stymulowania oszczędzania i inwestowania -
tak istotnych dla gospodarki na etapie transformacji. 

Neutralność międzysektorowa dotyczy polityki inwestycyjnej przedsiębiorstw. 
Ważne jest także neutralne opodatkowanie różnych form finansowania 
przedsiębiorstw (może ono być zakłócone np. przez podwójne opodatkowanie 
zysku dzielonego w ramach podatku dochodowego od osób fizycznych i osób 
prawnych). 

Najpełniejszą formą realizacji zasady neutralności podatkowej byłby bez
pośredni podatek od dochodów wydatkowanych na konsumpcję. Trzeba jednak 
stwierdzić, że taki typ podatku nie funkcjonuje obecnie w żadnym z krajów 
(podejmowane próby - India, Sri Lanka - skończyły się fiaskiem). Zalety 
podatku od dochodów konsumowanych to neutralność międzyczasowa, stymulacja 
oszczędności i tworzenia kapitału, uniknięcie w wymiarze dochodu do 
opodatkowania problemów inflacji (Zodrow, McLure, 1988). Jednakże wysokie 
koszty przebudowy systemu podatkowego, kwestia akceptacji takiej przebudowy 
przez administrację podatkową i społeczeństwo, polityczno-ideologiczny aspekt 
optymalnego poziomu świadczeń publicznych (opodatkowanie dochodów 
konsumowanych preferuje osoby o wyższych dochodach, które mogą dokonywać 
wyboru między konsumpcją dziś i jutro), wreszcie prawne aspekty tego podatku 
wskazują na nikłe szanse realizacji takiego projektu (System, 1991). 

Istotnym problemem jest także polityka fiskalna w dobie transformacji 
w stosunku do sektora przedsiębiorstw państwowych. Brak kapitału powoduje, że 
procesy prywatyzacyjne są długotrwałe (zresztą nie tylko w krajach postsocja-
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listycznych), w wyniku czego sektor państwowy długo jeszcze będzie miał duże 
znaczenie, zarówno w sensie gospodarczym jak i społecznym. Z tego względu 
należy uznać za szkodliwą dyskryminację podatkową tych podmiotów w imię 
przyspieszenia procesów prywatyzacyjnych. Koszty takiej polityki powodującej 
głęboką recesję przedsiębiorstw państwowych są niewspółmierne do efektów, o 
czym świadczą polskie doświadczenia. 

2. Polityka fiskalna w Polsce w latach 1990-1991 

Polityka fiskalnaw latach 1990-1991 wynikała z jednoczesnej realizacji dwóch 
programów: transformacji ustrojowej i zdecydowanie dominującego programu 
stabilizacji gospodarki, narzucającego restrykcyjność polityki budżetowej, w tym 
podatkowej. Zaostrzenie polityki fiskalnej było tym większe, że w 1989 r., a więc 
w roku poprzedzającym rozpoczęcie stabilizacji i transformacji, polityka ta, łączą
ca się z zapowiedzią kierunkowo kontynuowanej reformy systemu podatkowego, 
była znacznie złagodzona w stosunku do okresu poprzedniego. Na złagodzenie to 
w odniesieniu do sektora uspołecznionego składało się przede wszystkim obniżenie 
stawki podatku dochodowego z 65 % do 40%; spowodowało to obniżenie obciążenia 
zysku - mimo wprowadzenia dywidendy (podatek majątkowy płatny z zysku, 
którego podstawę stanowi wartość tzw. funduszu założycielskiego, ograniczony 
w 1989 r. do maksimum 25% wyniku finansowego, co oznacza, że łączne obciążenie 
zysku nie mogło przekroczyć obciążenia z 1988 r.). Złagodzono także opodat
kowanie ponadnormatywnego wzrostu wynagrodzeń, włączając to obciążenie do 
podatku dochodowego oraz zniesiono obciążenia na rzecz Funduszu Obsługi 
Zadłużenia Zagranicznego (Sekuła, 1989).W rezultacie zmniejszyło się przeciętne 
obciążenie zysku przedsiębiorstw z 50% do 35%. Nieznacznie zmniejszył się także 
udział podatku obrotowego w sprzedaży. 

Opisane trendy uległy zasadniczej zmianie począwszy od 1990 r. w ramach 
realizowanego od tego roku wspomnianego już programu stabilizacyjnego. Przede 
wszystkim znacznie wzrosły obciążenia przedsiębiorstw państwowych. Ich 
kształtowanie się w latach 1988-1991 przedstawia tabela 18. 

Trudno wyjaśnić tak znaczne złagodzenie obciążeń przedsiębiorstw w 1989 r. 
w stosunku do 1988r. Trudna sytuacja budżetowa i antyinflacyjny cel programu 
konsolidacji gospodarki narodowej sugerowałby inny kierunek przemian. Dlatego 
też nie może dziwić, że w 1990 r. obciążenia zysku przedsiębiorstw znacznie 
wzrosły i przekroczyły przeciętnie w skali roku obciążenia zysku przedsiębiorstw 
w 1989 r. o ca 17 punktów procentowych i były wyższe niż w 1988 r. o 1,8 punktu 
procentowego. Nie można kwestionować słuszności takiego kierunku zmian, 
chociaż wiązał się on z niepokojącymi zjawiskami przy dezagregacji wielkości 
przeciętnych dla całego 1990 r. na poszczególne kwartały. Okazuje się bowiem, że 



Tabela 18 
Obciążenia przedsiębiorstw w latach 1988-1991 (w %) 

Wyszczególnienie 1988 1989 1990 1991 

Sprzedaż 
Udział podatku obrotowego w sprzedaży 
Wynik finansowy 
Udział obciążeń w wyniku finansowym 

100,0 
7,1 

100,0 
49,7 

100,0 
6,8 

100,0 
34,6 

100,0 
5,0 

100,0 
51,5 

100,0 
5,3 

100,0 
126,9 

Uwaga: cały agregat przedsiębiorstw obejmuje przedsiębiorstwa państwowe, gospodarstwa 
pomocnicze jednostek budżetowych, spółdzielnie oraz wyodrębnione jednostki organizacji 
politycznych, związków zawodowych, fundacji itp. prowadzących działalność gospodarczą. 
Obciążenia przedsiębiorstw państwowych kształtują się wyżej niż całego agregatu (np. 
dywidenda przez cały czas obciążała wyłącznie przedsiębiorstwa państwowe). 

Źródło: Rocznik (1990), s. 164, tabl. 33(260); Rocznik (1989), s.117, tabl. 33(176) 
oraz wstępne dane Ministerstwa Finansów odnośnie wykonania budżetu w 1991 r. 

łączne obciążenie zysku podatkami o innej niż zysk podstawie wzrosło o 8,7 % w I 
kwartale do 34,1% w IV kwartale 1990 r. i w ostatnich trzech miesiącach 
omawianego roku stanowiło już niemal połowę obciążenia zysku, przy znacznym 
spadku rentowności brutto (z ponad 27% w I kwartale do 20% wpływów ze 
sprzedaży w IV kwartale) (Wernik, 1992, s.25). Ten wzrost obciążeń w ciągu roku 
stanowił zapowiedź stanu, który wystąpił w 1991 r. - łączne obciążenie wyniku 
finansowego w całym agregacie przedsiębiorstw o 27% przekroczyło wynik 
finansowy, na który według wstępnych danych składał się zysk brutto w wysokości 
113,9 bln. zł oraz strata brutto wynosząca 46,5 bln. zł, przy czym obciążenie 
podatkiem dochodowym zysku brutto w 1991 r. przeciętnie nieznacznie wzrosło 
(z 35,7% w 1990 r. do 37,8%), natomiast udział obciążeń o niezależnej od zysku 
podstawie w obciążeniach ogółem wykazał znaczny wzrost (z 30,7% do 49,7%). 
Wszystko to stało się w warunkach spadku udziału zysku brutto w sprzedaży z 23,4 
do 6,9% (w 1988 r. 17, w 1989 r.-35%). 

Wzrost obciążenia zysku podatkiem dochodowym od osób prawnych wiązał j 
się z systematyczną redukcją ulg podatkowych w 1990 r. i 1991 r., aż do pełnej ich 
eliminacjiw 1992r. (utrzymałysię jedynie zwolnieniadlaprzedsiębiorstwz udziałem 
kapitału zagranicznego). Było to wynikiem przebudowy systemu podatkowego] 
w kierunku eliminacji jego, nadmiernie dotąd interwencyjnego charakteru. 
Natomiast wzrost obciążeń zysku z tytułu podatków o innej niż zysk podstawie I 
wynikał z ponownego wyłączenia z podatku dochodowego podatku od wzrostu! 
wynagrodzeń i z rezygnacji z limitowania udziału dywidendy w zysku. 

W 1990 r. podatek od wzrostu wynagrodzeń płaciły wszystkie osoby prawnej 
(zwyjątkiem działających z udziałem kapitału zagranicznego), a w 1991 r. wyłączniel 
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przedsiębiorstwa państwowe, przy czym został on znacznie zaostrzony. Natomiast 
obniżenie stawki nie skompensowało zniesienia limitu udziału dywidendy w zysku 
przedsiębiorstw państwowych; odwrotnie, w związku ze znacznym wzrostem 
podstawy obliczenia (przeszacowanie wartości majątku w 1990 r.) obciążenie to 
znacznie wzrosło. W rezultacie w 1990 r. dywidenda i podatek od wzrostu 
wynagrodzeń stanowiły 44% kwoty podatku dochodowego, a w 1991 r. były mu 
niemal równe (98,8%), podwajając łączne obciążenia zysku całego agregatu. 

Wtym samym czasie udział podatku obrotowego w sprzedaży przedsiębiorstw 
zmniejszył się z 7,1 %w 1988r.do5,0%w 1990r. (mimo wzrostu stawki podstawowej 
podatku z 15 do 20%) i nieznacznie wzrósł w 1991 r. do 5,3%. Wiązało się to ze 
zmianami struktury sprzedaży. 

Jednocześnie obciążenia gospodarki prywatnej poza rolnictwem malały z roku 
na rok. W 1989 r. w stosunku do roku poprzedniego obciążenia te w przeliczeniu 
na 1 zatrudnionego zmniejszyły się o 34,7% (sektora uspołecznionego o 14,3%), 
a w 1990 r. aż o 48,9% (sektora uspołecznionego wzrosły o 8%) (Bolkowiak, 
Relewicz, 1991, s. 135). W1991 r. obciążenia gospodarki prywatnej w przeliczeniu 
na 1 zatrudnionego uległy dalszemu zmniejszeniu, chociaż już nie w tak znacznym 
stopniu jak w roku poprzednim. W1991 r. były one o 11% niższe niż w 1990 r. 
(państwowej o 32,5% ). 

Zmniejszenie obciążeń gospodarki prywatnej wiąże się z systematycznym 
łagodzeniem skali podatku dochodowego, obciążającego osoby fizyczne prowa
dzące działalność na własny rachunek. W1988 r. krańcowe stawki wynosiły: 
minimalna 5, a maksymalna 75%, przy ustaleniu maksymalnego obciążenia 
dochodu na poziomie 65%. W roku następnym krańcowe stawki podatku 
kształtowały się na tym samym poziomie, przy podwyższeniu progów poszczególnych 
szczebli skali podatkowej w związku z inflacyjnym wzrostem dochodów. Rozpiętość 
między górnym progiem dolnego szczebla skali a progiem górnego szczebla w obu 
latach była identyczna (maksymalne, 75% obciążenie dotyczyło dochodów ponad 
52 razy przekraczających próg dolnego szczebla skali podatkowej). Złagodzenie 
podatku polegało na obniżeniu maksymalnego obciążenia dochodu z 65% do 50% 
jego wysokości. 

W 1990 r. krańcowe stawki podatkowe wynosiły 20 i 50%, przy ustaleniu 
maksymalnego obciążenia dochodu na poziomie 40%, a w 1991 r. - 20 i 40%. 

W sytuacji, gdy w gospodarce prywatnej dominowały zakłady prowadzone 
przez osoby fizyczne, oznaczało to, że w 1988 r., tj. w roku poprzedzającym wejście 
wżycie ustawy o działalności gospodarczej, uznającej równość sektorów 
własnościowych, maksymalne obciążę nie zysków gospodarki prywatnej podatkiem 
dochodowym nie mogło przekroczyć opodatkowania zysków przedsiębiorstw 
uspołecznionych (proporcjonalna stawka 65%: przeciętne obciążenie było znacznie 
niższe ze względu na rozwinięty system ulg, dotyczących także gospodarki 
prywatnej). W następnym roku maksymalne obciążenie całego dochodu osób 
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fizycznych prowadzących działalnośćna własny rachunek wynosiło 50%, obciążenie 
podatkiem dochodowym uspołecznionych i nieuspołecznionych osób prawnych 
wynosiło 40%, a z uwzględnieniem ulg i zwolnień obciążenie kształtowało się na 
poziomie 25,3% (opodatkowanie wzrostu wynagrodzeń, jak już była o tym mowa, 
stanowiło w 1989 r. dodatek do podatku dochodowego). Jednakże zysk 
przedsiębiorstw państwowych był ponadto obciążony dywidendą, której udział 
w zysku nie mógł przekraczać 25%. 

W 1990 r. skala podatku dochodowego od osób fizycznych zamyka się już 
stawkami krańcowymi 20 i 40%. W tym samym roku wprowadzono zwolnienia 
podatkowe dla nowo uruchamianej działalności, szczególnie w dziedzinie handlu 
(co miało fatalne skutki dla ściągalności podatków i znacznie zmniejszyło obcią
żenia gospodarki prywatnej), likwidując ulgi eksportowe i ograniczając ulgi 
inwestycyjne dla wszystkich sektorów. W odniesieniudo osób prawnych, niezależnie 
od formy własności (z wyjątkiem osób działających z udziałem kapitału 
zagranicznago) wprowadzono ostry podatek od wzrostu wynagrodzeń. 

Ponadto w 1990 r. przeprowadzono w systemie podatkowym pewne zmiany 
zrównujące obciążenia wszystkich sektorów. Chodzi o zmiany w podatku od 
nieruchomości (płaconym w ciężar kosztów) i opłacie skarbowej. Zrównano także 
wysokość zaliczanego do kosztów opodatkowania płac - płacony w gospodarce 
nieuspołecznionej podatek od wynagrodzeń i obowiązujący gospodarkę uspołecz
nioną podatek od płac zostały ustalone na poziomie 20% płac netto. 

W1991 r. nastąpiło dalsze ograniczenie ulg inwestycyjnych w odniesieniu do I 
wszystkich sektorów, ale jednocześnie wyłączenie ze zmienionego i restrykcyjnego 
podatku od wzrostu wynagrodzeń prywatnych osób prawnych. 

W następstwie wszystkich sygnalizowanych zmian, obciążenia różnych 
sektorów własnościowych zmieniały się wielokierunkowo, gospodarki prywatnej 
obniżały się, państwowej w poszczególnych latach zmieniały się w różnych 
kierunkach. Ilustruje to tabela 19. 

Na podstawie przedstawionych danych, dotyczących obciążeń na rzecz bud
żetu przedsiębiorstw państwowych i sektora prywatnego oraz krótkiego omówie
nia ewolucji systemu podatkowego w latach 1988-1991 można stwierdzić, że 
wbrew deklaracjom o zrównaniu sektorów oraz niektórym potwierdzającym te 
deklaracje rozwiązaniom, w praktyce prowadzono dwie polityki podatkowe, przy 
czym skutki tego dualizmu podatkowego były dla budżetu państwa fatalne. 
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3. Skutki polityki podatkowej dla kształtowania się dochodów 
państwa 

Dyskryminacyjne przeciążenie podatkowe państwowego sektora gospodarki, 
związane z załamaniem się w 1991 r. rentowności przedsiębiorstw, do którego 
samo się zresztą w określonym stopniu przyczyniło, doprowadziło w 1991 r. do 
zapaści systemu dochodów państwa. Pomijając całkowicie błędną w zakresie 
przewidywań wpływów ustawę budżetową z 23 lutego 1991 r.1, która bardziej 
świadczy o braku umiejętności przewidywania niż o realnej sytuacji, warto porównać 
nominalne wpływy budżetowe w latach 1990-1991. Przedstawia je tabela 20. 

Z przedstawionych danych wynika, że wpływy ogółem byływ 1991 r. nominalnie 
o 7% wyższe niż w roku poprzednim, podczas gdy wskaźnik cen towarów i usług 
konsumpcyjnych wyniósł przeciętnie w 1991 r. w stosunku do 1990 r. 170. 
Jednocześnie wpływy z podatku dochodowego, wpłaty z zysku NBP, dywidendy 
i podatku od płac byływ 1991 r. nominalnie niższe niż w roku poprzednim (wynosiły 
odpowiednio: 64,63,97,92% wpływów z 1990 r.). 

Realnie, stosunkowo nieznaczny spadek wykazały wpływy z podatku 
obrotowego (nominalny wzrost o 55%), a znaczny wzrost realny wystąpił 
w dochodach z podatku od wzrostu wynagrodzeń, co wiązało się z ogromną 

LRealizacjazałożonych wpływów ogółem wyniosła według wstępnych informacji 73% planu, 
w tym podatku dochodowego- 45%, ale podatku dochodowego od osób prawnych tylko 39%, przy 
ukształtowaniu się wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych na poziomie 267% 
założonych, z podatku obrotowego 74%, a z prywatyzacji zaledwie 12% planu. Przekroczono 
natomiast wysoko zaplanowane wpływy z podatku od wzrostu wynagrodzeń i z ceł. 
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restrykcyjnością tego obciążenia w 1991 r. oraz z ceł przywozowych, co wynika ze 
zmian polityki celnej, które znalazły wyraz w zmianie taryfy celnej. 

Opisany stan dochodów państwa wynikał przede wszystkim, o czy już była 
mowa, z sytuacji przedsiębiorstw państwowych, która stanowiła także, choć nie 
jedynie, a może nawet nie głównie, następstwo funkcjonowania samego systemu 
podatkowego. Chodzi o przeciążenie podatkowe tych przedsiębiorstw (wynikające 
z dyskryminacyjnej polityki podatkowej), które zwrotnie utrudniało poprawę 
sytuacji. Przejście do stanu wzrostu wymaga m.in. zmian w polityce i systemie 
podatkowym, które — z jednej strony - nie mogą prowadzić do zmniejszenia, a 
przeciwnie, muszą i to w krótkiej perspektywie służyć zwiększeniu wpływów 
budżetowych, a z drugiej strony - wymagają zmniejszenia niektórych obciążeń. 

4. Polityka podatkowa w warunkach realizacji celów 
antyrecesyjnych 

W polityce podatkowej zadaniem podstawowym jest zwiększenie dochodów 
budżetowych, jednakże wobec konieczności podjęcia działań antyrecesyjnych, 
niezbędne jest zmniejszenie niektórych bezpośrednich obciążeń podatkowych, 
a przede wszystkim nadmiernego obecnie obciążenia przedsiębiorstw 
państwowych. Nadmierne obciążenia podatkowe niszczą bowiem zdolność 
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podatkową gospodarki i w rezultacie prowadzą do spadku a nie do wzrostu 
wpływów kasy państwowej. Są więcwyrazem nieracjonalności polityki podatkowej. 
Przeciążenie sektora państwowego gospodarki wynika głównie z podatków 
obciążających zysk w oparciu o niezwiązaną z zyskiem podstawę; chodzi więc o 
podatek majątkowy, mylnie zwany dywidendą i podatekod wzrostu wynagrodzeń. 
Są one bowiem przyczyną ujemnej zyskowności netto całego sektora 
przedsiębiorstw państwowych. 

Z dwóch wymienionych obciążeń całkowicie przypadkowo, zupełnie 
niezależnie od funkcjonowania przedsiębiorstwa działa dywidenda. Należałoby ją 
całkowicie zlikwidować. O ile jednakwynikający z tego ubytekdochodóww bieżącym 
roku jest niemożliwy ze względu na nieprzekraczalność deficytu budżetowego, 
konieczna wydaje się przynajmniej zmiana formuły dywidendy. Chodzi o zmianę 
formuły, a nie o obniżenie stawki. Wydaje się, że trzeba oderwać wysokość 
dywidendy od całkowicie przypadkowo w przeszłości ukształtowanego udziału 
funduszu założycielskiego w majątku przedsiębiorstwa i ustalić udział budżetu 
państwa bezpośrednio w zysku netto. Wysokość tego obciążenia można ewentual
nie różnicować, w granicach nieprzekraczalnego poziomu, w związku z udziałem 
eksportu w sprzedaży i podjęciem inwestycji restrukturyzacyjnych. 

Inaczej przedstawia się kwestia podatku od wzrostu wynagrodzeń. 
Natychmiastowa rezygnacja z centralnego regulowania poziomu płac w sektorze 
przedsiębiorstw państwowych, nie połączona ze zmianami w strukturze 
zarządzania, mogłaby bowiem doprowadzić do silnego ich wzrostu w krótkim 
okresie. Bardzo zła kondycja finansowa całego agregatu nie przesądza sytuacji 
poszczególnych przedsiębiorstw. Także efekt psychologiczny likwidacji "popiwku" 
byłby jednoznaczny - maksymalnie podnieść płace. Tymczasem polityka 
antyrecesyjna powinna, jak się wydaje, być nastawiona przede wszystkim na wzrost 
produkcji eksportowej i na zwiększenie popytu inwestycyjnego. Wzrost popytu 
konsumpcyjnego winien stanowić w pierwszym rzędzie rezultat ożywienia 
związanego z eksportem i wzrostem inwestycji. 

Dlatego też z podatku od wzrostu wynagrodzeń należy, naszym zdaniem, 
wychodzić stopniowo, łagodząc to obciążenie oraz wiążąc nieopodatkowany 
wzrost płac przede wszystkim ze wzrostem wydajności pracy. 

Polityka antyrecesyjna wymaga stworzenia per spektywy generalnego obniżenia 
obciążeń zysku. Opierając się na tym, co powiedziano dotąd, należy sformułować 
postulat, aby łagodzenie bezpośredniego opodatkowania rozpocząć od wycofania 
się z dywidendy oraz łagodzenia podatku od wzrostu wynagrodzeń, aż do jego 
pełnej likwidacji. Dopiero w dalszej kolejności, po osiągnięciu wzrostu dochodów 
budżetowych wynikających z ożywienia gospodarki, można rozpocząć stopniowe 
łagodzenie podatku dochodowego od osób prawnych. 

Mimo konieczności łagodzenia bezpośrednich obciążeń dochodów przedsię-
biorstw państwowych bez podnoszenia innych podatków bezpośrednich (chyba, że 
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sytuacja budżetowa wymusiłaby działanie nadzwyczajne w postaci przejściowych 
podatków kryzysowych; chociaż takie doraźne rozwiązania nie są ani trwałe ani 
skuteczne — Tanzi, 1991), pewien wzrost wpływów z podatków bezpośrednich jest 
możliwy już w 1992 r. Poza podniesieniem poziomu niektórych płatności na rzecz 
budżetu (np. kary, grzywny, opodatkowanie dochodów ze źródeł nieujawnionych, 
które - poza bezpośrednim oddziaływaniem na poziom wpływów — mają przede 
wszystkim charakter dyscyplinujący) należy przewidzieć i przewiduje się znaczne 
wzmocnienie dyscypliny podatkowej oraz poprawę stopnia ściągalności podatków. 

Koniecznemu wzrostowi dyscypliny podatkowej sprzyja ustanowienie policji 
podatkowej i celnej, koncesjonowanie importu artykułów akcyzowych, zwiększenie 
odpowiedzialności za naruszenie prawa i inne podjęte już działania. Na przykład 
rozszerzenie w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych 
innych ustaw regulujących zasady opodatkowania, zakresu podmiotowego podatku 
dochodowego od osób prawnych (zmniejszenie liczby zwolnień podmiotowych), 
zmierza nie tyle do bezpośredniego zwiększenia dochodów budżetowych, ile do 
likwidacji możliwości uniknięcia opodatkowania. Zmiany takie wprowadzono 
także w zasadach ustalania podstawy wymiaru opłaty skarbowej. 

Jednocześnie konieczne jest podniesienie wpływów z podatków pośrednich. 
Udział obciążeń pośrednich w dochodach budżetu państwa jest niedostateczny. 
Odnosi się to szczególnie do 1990 r., kiedy to zmalał on w stosunku do roku 
poprzedniego o ponad 7 punktów procentowych, mimo wspomnianego wcześniej 
podniesienia podstawowej stawki podatku obrotowego. W 1991 r. udział ten 
poważnie wzrósł (o 14 punktów procentowych), przede wszystkim dzięki zmianie 
polityki celnej Cpor. tabela 20). Nie oznacza to jednak wyczerpania możliwości 
w tym zakresie. Świadczyć o tym może udział pośrednich podatków konsumpcyjnych 
w dochodach budżetowych krajów EWG, który wynosił w 1989 r. 46,5% (bez 
uwzględnieniawpływówze składekubezpieczeniowych w tych dochodach), podczas 
gdy w Polsce kształtował się on w tymże roku na poziomie 29,3, w 1990 r. 22,1%, 
a w 1991 r. wzrósł do 36,1% ogólnych wpływów budżetu państwa. 

Wzrost znaczenia podatków pośrednich wiąże się na ogół z wprowadzeniem 
podatku od wartości dodanej, który - ze względu na swą powszechność i jednolitość, 
a więc neutralność, stanowi wydajne i stabilne źródło dochodów budżetowych 
(Tanzi, 1991). Wydaje się jednak, że w obecnych warunkach w Polsce operowanie 
tradycyjnym u nas, jednofazowym (obecnie stał on się podatkiem kaskadowym 
w związku z powszechnym opodatkowaniem handlu), w miarę powszechnym 
i jednolitym podatkiem obrotowym może dać doraźnie lepsze rezultaty. Chodzi o 
to, że granicę wzrostu wpływów z konsumpcyjnych podatków pośrednich stanowi 
utrzymanie popytu globalnego na co najmniej obecnym, już znacznie obniżonym 
poziomie. W przeciwnym przypadku, podobnie jak to miało miejsce w odniesieniu 
do podatków bezpośrednich, nastąpić może spadek wpływów podatkowych 
w następstwie nadmiernego wzrostu obciążeń, a w rezultacie cen. Może także 
wystąpić zmniejszenie wpływów z podatku dochodowego, jeśli uczestnicy obrotu 
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gospodarczego sami poniosą ciężar VAT w celu uniknięcia zmniejszenia obrotu. 
W tej sytuacji wydaje się, że w najbliższych latach łatwiej operować bardziej 
elastycznym, a więc łatwiejszym do przystosowania do konkretnych warunków 
podatkiem obrotowym niż - z samej natury (ze względu na technikę poboru) 
powszechnym i jednolitym lub bardzo bliskim powszechności i jednolitości — 
podatkiem od wartości dodanej. Właśnie skomplikowana w chwili wprowadzenia 
technika poboru tego podatku, związana z koniecznością poniesienia kosztów 
jego wdrożenia, może zmniejszyć w pierwszym momencie wpływy budżetowe 
netto. 

Dążącdo zwiększenia podatkowych dochodów budżetowych bezwywoływania 
skutków recesyjnych w krótkim czasie nie można przede wszystkim zapominać o 
możliwości zwiększenia wpływów z selektywnych podatków akcyzowych (Tanzi, 
1991). Chodzi zarówno o rozszerzenie przedmiotowe tych podatków, jak i - tam 
gdzie to jest możliwe - podniesienie stawek podatkowych. I tu - podobnie jak 
w odniesieniu do powszechnego podatku obciążającego konsumpcję — granice 
możliwości efektywnego zwiększenia zakresu i wzrostu obciążeń stanowi cenowa 
elastyczność popytu na poszczególne produkty. 

Z powyższych rozważań wynika, że możliwości wzrostu w krótkim okresie 
wpływów budżetowych bez skutków recesyjnych dotyczą przede wszystkim 
podatków pośrednich. Dlatego też konieczne jest zwiększenie - w granicach 
wyznaczonych przez popyt - podatków pośrednich oraz usprawnienie ich poboru. 
To drugie można osiągnąć przez szczególny nadzór podatkowy i celny w stosunku 
do produkcji i obrotu krajowego oraz importu towarów przynoszących znaczne 
wpływy z tytułu podatku obrotowego (w 1991 r. około 60% wpływów z tego 
podatku pochodziło z przemysłu spirytusowego, tytoniowego, obrotu paliwami 
płynnymi i z importu), a jednocześnie w odniesieniu do niektórych z nich 
przywrócenie monopoli skarbowych (szczególnie w odniesieniu do wyrobów 
spirytusowych i tytoniowych). Złamanie tego monopolu w ostatnich latach wydaje 
się błędem, a koncesjonowanie i banderolowanie nie zastąpi monopolu. 

Innym, istotnym wątkiem polskiej polityki podatkowej w okresie wychodzenia 
z recesji gospodarczej jest rozstrzygnięcie problemu neutralności podatków wobec 
decyzji podmiotów gospodarczych. Sprawa jest kontrowersyjna (por. pkt. 1). 
Reformy przeprowadzone w latach 1990-1992 znacznie zwiększyły neutralność 
systemu podatkowego przez likwidację gospodarczych ulgi zwolnień podatkowych. 
Ich zadanie przejęły odpisy amortyzacyjne. W1991 r. wprowadzono bowiem 
możliwość stosowania amortyzacji przyspieszonej (amortyzacja degresywna). 
Jednakże zapisy w obu ustawach o podatkach dochodowych: od osób fizycznych 
i od osób prawnych, upoważniające Radę Ministrów do wprowadzenia ulg 
inwestycyjnych, są wyrazem różnych stanowisk w tym zakresie. Pewne 
sformułowania w założeniach polityki gospodarczej na 1992 r. świadczą o tym, że 
wykorzystanie w jakimś stopniu tego upoważnienia nie jest wykluczone. Chodzi 
o to, że można mieć wątpliwości, czy w istniejących warunkach w Polsce mecha-
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niżmy rynkowe są w stanie zapewnić optymalną alokację zasobów, szczególnie 
przy słabości rynku kapitałowego. Zakres ewentualnych zwolnień lub ulg 
podatkowych powinien być jednak ograniczony, głównie ze względu na potrzeby 
budżetowe, ale także ze względu na inne wady tych instrumentów takie jak 
sprzeczność z zasadą sprawiedliwości podatkowej, czy stworzenie możliwości 
unikania opodatkowania. Wydaje się, że mogą one być jedynie uzupełnieniem 
innych, współdziałających instrumentów finansowychi pozafmansowych. Głównym 
bowiem czynnikiem sprzyjającym rozwojowi przedsiębiorstw i ich działalności 
inwestycyjnej jest łagodne obciążenie podatkowe, co potwierdzają wyniki ankiety 
przeprowadzonej w 1991 r. w sektorze prywatnym przez IGN (obciążenia 
podatkowe nie stanowiły w opinii ankietowanych przedsiębiorców istotnej bariery 
rozwojowej). 

Jednocześnie polski system podatkowy zawiera silne bodźce do oszczędzania, 
ponieważ zwalnia z opodatkowania oprocentowanie wkładów oszczędnościowych 
oraz obligacji i innych papierów wartościowych, z wyjątkiem dywidend. 
W zestawieniu z brakiem w praktyce ulg inwestycyjnych, rozwiązanie to preferuje 
bierne formyinwestowaniaw stosunku do inwestycji bezpośrednich i kapitałowych. 
Problemy te łagodzi w pewnym stopniu umożliwienie dokonywania przyspieszo
nych odpisów amortyzacyjnych. 

Preferencje dla inwestycji kapitałowych polegają na niekumulowaniu dla 
celów podatkowych dochodów z udziałów w zyskach osób prawnych i dywidend 
z pozostałymi dochodami podatnika i proporcjonalnym opodatkowaniu u źródła 
20% stawką podatku dochodowego. Preferencje te zmniejsza podwójne 
opodatkowanie zysku podzielonego - raz opodatkowanie dochodu spółki przed 
podziałem (40%) i drugi raz dochodu wspólników - osób fizycznych (20%). 
W przypadku wspólników - osób prawnych podatek ten jest odliczany od kwoty 
podatku od dochodów objętych stawką 40%. 

W tej sytuacji najsilniejsze bodźce do inwestowania są skierowane na bierne 
jego formy, ale jednocześnie są zaadresowane do najbardziej masowego inwestora, 
do osób oszczędzających w formie wkładów bankowych i obligacji Skarbu Państwa. 

Reasumując, realizowana w ostatnich latach polityka podatkowa kładzie 
nacisk na neutralność systemu podatkowego, nie rezygnując jednak z pewnych 
preferencji (np. bodźce do oszczędzania), a obowiązujący system podatkowy daje 
możliwości ich rozszerzenia. Dalsza konkretyzacja antyrecesyjnej polityki 
gospodarczej, łącznie z ustaleniem jej instrumentarium na najbliższe lata, powinna 
zadecydować o zakresie wykorzystania tych możliwości bez szkody dla bieżących 
dochodów budżetu państwa. 
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Oba referaty dotyczą zagadnienia o podstawowym znaczeniu dla aktualnej 
sytuacji społeczeństwa polskiego, nie tylko jego państwa, a mianowicie zagadnienia 
załamania się czy też głębokiego kryzysu finansów publicznych. Załamanie to 
znajduje najbardziej spektakularny wyraz w rosnącym deficycie budżetu państwa, 
a deficyty budżetowe stanowią tylko przysłowiowy wierzchołek góry lodowej. 
Istotną przyczyną ich powstawania jest załamanie się systemu dochodów 
publicznych, które nie pozwalają na pokrywanie wydatków już dzisiaj nadmiernie 
obniżonych. Utrzymywanie ich na obecnym poziomie, ustalonym w projekcie 
budżetu na 1992 r. — nie mówiąc już o dalszym ich obniżaniu — może powodować 
w przyszłości straty nie do odrobienia w stanie zdrowotnym i w poziomie 
cywilizacyjnym społeczeństwa. Katastrofa budżetowa jest katastrofą społeczną. 
Przeciwdziałanie tej katastrofie powinno być - moim zdaniem - uznane za 
podstawowy cel polityki gospodarczej, pieniężnej, fiskalnej i społecznej państwa, 
za zadanie, którego nie mogą przesłaniać inne cele, np. stabilizacyjne lub 
transformacji organizmu społeczno-państwowego (oczywiście przy założeniu, że 
te ostatnie byłyby traktowane jako cele autonomiczne, a nie jako elementy walki 
z katastrofą budżetową). Stwierdzenie to może być uznane za szokujące, zwłaszcza, 
że w sformułowaniu tematu konferencji eksponuje się zagadnienia transformacji 
i wzrostu, a nie przeciwdziałania degradacji biologicznej i cywilizacyjnej 
społeczeństwa. Stąd teza ta wymaga pewnego objaśnienia. 

Ochrona wydatków na oświatę, naukę, kulturę, zdrowie, wypoczynek, ochronę 
środowiska itd. nie musi oznaczać zachowania tradycyjnych form ich realizacji 
przez jednostki budżetowe. Może być ona powiązana z transformacją, która 
polegałaby na zwiększaniu udziału w świadczeniu tych usług jednostek prywatnych 
i społecznych, wspomaganych tylko przez budżet państwa. Pisze o tym A.Wernik 
w rozdziale 1 swego referatu. W efekcie takiej transformacji może dojść do 
zmiejszenia wydatków budżetowych na wspomniane cele, ale nie to powinno być 
główną troską organów kształtujących politykę państwa. Główną troską powinno 
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być zapewnienie należytego poziomu nakładów na inwestycje w człowieka i jego 
środowisko naturalne, przy wyborze form realizacji nakładów gwarantujących 
najwyższą ich efektywność. Sprawa efektywności nakładów, a nie tylko ich poziomu, 
musi być także przedmiotem troski przy kształtowaniu wydatków publicznych na 
administrację, wymiar sprawiedliwości, bezpieczeństwo publiczne i obronę 
narodową, a więc realizację funkcji państwa, które A.Wer nik nazywa klasycznymi. 

Efektywność wydatków publicznych nie powinna być oceniana tylko z punktu 
widzenia relacji nakładów i efektów w ramach jednego zadania budżetowego, co 
powoduje często kierowanie środków budżetowych na zakupdóbr importowanych 
ze względu na ich wyższą wartość użytkową w porównaniu z odpowiednikami 
krajowymi. Efektywnośćwydatków budżetowych powinna być oceniana w szerszej, 
społecznej skali, przy uwzględnieniu efektów dochodowych dla producentów 
krajowych, co pomogłoby w modernizacji produkcji i w powiększeniu bazy 
dochodów budżetowych płynących z różnego rodzaju świadczeń. 

Teza o niedopuszczalności dalszej redukcji wydatków na cele socjalne 
i kulturalne jest podniesiona w referacie A.Wernika w punkcie 3. Jest ona zgodna 
z przedstawionymi wyżej wywodami. Jedynie argumentacja przedstawiona przez 
autora referatu może budzić pewne zastrzeżenia. Nie chodzi przecież o to, że 
redukcja tych wydatków oznaczałaby likwidację elementówpaństwa opiekuńczego, 
bo jest to argument natury ideologicznej, ani nawet o to, że taka redukcja 
spotkałaby się ze sprzeciwem społecznym, choć i to oczywiście ma znaczenie. 
Chodzi o to, że redukcja nakładów na te cele stanowi zagrożenie dla warunków 
życia biologicznego i dla poziomu cywilizacyjnego społeczeństwa, że spycha je do 
poziomu krajów trzeciego świata ze wszystkimi tego konsekwencjami nie tylko dla 
współczesności, ale i dla przyszłości. 

Przyjmując tezę A.Wernika o niemożności redukcji wydatków budżetowych, 
przy nieco innej argumentacji i przy podniesieniu sprawy efektywności tych 
wydatków, nie mogę się zgodzić w całej pełni z inną jego tezą, związaną z oceną 
tzw. efektu wypychania ("crowding out" - wolę tłumaczyć ten termin na polskie 
słowo "wypieranie") wydatków prywatnych przez wzrost wydatków publicznych. 
AWernikwiąże ten efekt ze skalą redystrybucji budżetowej i stwierdza, że "wzrost 
skali redystrybucji budżetowej jest niekorzystny z punktu widzenia powrotu na 
drogę wzrostu, ponieważ powoduje powstanie efektu wypierania" (punkt 3). 

Na tle takiego sformułowania może powstać wrażenie, że wydatki prywatne 
są ze swej natury dobre, a wydatki publiczne złe. Tymczasem, z punktu widzenia 
wielkości globalnego popytu, który warunkuje stopień wykorzystania potencjału 
ekonomicznego gospodarki, między wydatkami prywatnymi i wydatkami 
publicznymi nie ma żadnej różnicy. Wydatki publiczne o charakterze osobowym 
zwiększają ostatecznie wydatki prywatne, a więc nie mogą być w całości przeciw
stawiane wydatkom prywatnym. Tak więc efekt wypychania ma znaczenie tylko 
o tyle i tylko wtedy, gdy prowadzi do zmian struktury globalnego popytu. Przede 
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wszystkim chodzi tu o wzrost udziału popytu konsumpcyjnego na niekorzyść 
popytu inwestycyjnego, co w efekcie prowadzi do obniżenia poziomu nakładów na 
rozwój gospodarki. Takie są zazwyczaj skutki redystrybucji budżetowej. Obciążenia 
fiskalne zmniejszają możliwości oszczędzania przedsiębiorstw i gospodarstw 
domowych, a płynące z dochodów budżetowych wydatki, zwłaszcza w okresie 
kryzysu finansowego, przeznaczone są głównie na bieżące cele konsumpcyjne, 
gdyż inwestycje budżetowe są zazwyczaj pierwszą ofiarą zmniejszenia wydatków 
budżetowych. Podobnie działa finansowanie konsumpcyjnych wydatków 
budżetowych za pomocą kredytów, które wchłaniają część nagromadzonych 
oszczędności. Redystrybucja budżetowa nie zawsze jednak działa w tym kierunku. 
Przez całe dziesięciolecia doświadczaliśmy wymuszania wysokiej stopy inwestycji 
właśnie przez redystrybucję budżetową i wypychanie wydatków prywatnych przez 
wydatki publiczne, co zresztą nie przyniosło wcale oczekiwanych efektów 
rozwojowych. Sprzeciw mój budzi ogólna teza, sformułowana bez jakichkolwiek 
zastrzeżeń, że wzrost redystrybucji budżetowej zawsze przeszkadza wejściu na 
drogę wzrostu gospodarczego, gdyż wywołuje efekt wypychania. Przeszkodą dla 
wejścia na drogę wzrostu jest niedostateczny poziom oszczędzania i inwestowania, 
a redystrybucja budżetowa nie zawsze musi obniżać poziom oszczędzania. 

Zasadnicze zastrzeżenia dotyczą ostatniego zdania referatu A.Wernika: 
"Można przeto mówić o alternatywie: wypychanie czy inflacja". Taka alternatywa 
istniałaby przy założeniu, że aktualny poziom dochodu pieniężnego w gospodarce 
(wartość PKB w cenach bieżących) odpowiada jej potencjałowi gospodarczemu. 
To założenie bywa powtarzane w bezdyskusyjnej formie przez wielu polityków 
i publicystów, choć nigdy nie dostarczono żadnego dowodu dla jego podtrzymania. 
Tymczasem jest wiele przykładów przedsiębiorstw wytwarzających towary 
zadawalającej jakości, dysponujących nowoczesnym wyposażeniem technicznym 
i wykorzystujących tylko część zdolności produkcyjnych z braku popytu. Na to 
składa się nie tylko niedobór ogólnego popytu, lecz nadmierna i nie zawsze 
uczciwa (uchylanie się od opłat celnych i opodatkowania przez niektórych 
importerów) konkurencja towarów importowanych, ale to już inne zagadnienie. 
Zasadniczą sprawą jest przyjęcie tezy, że ustalona w dokumentach bankowych 
wielkość podaży pieniądza nie może być przekroczona bez przyspieszenia inflacji, 
a w warunkach powiązania dopuszczalnej kwoty wzrostu zadłużenia kredytowego 
z nieprzekraczalną wielkością wzrostu podaży pieniądza wzrost wydatków 
publicznych, finansowany przez zadłużenie państwa, automatycznie ogranicza 
możliwości kredytowania gospodarki. W takim rozumowaniu pomija się 
dochodowe (w ujęciu realnym) efekty wzrostu popytu globalnego wynikającego ze 
wzrostu wydatków publicznych. Prowadzi to do wzrostu konsumpcji i do wzrostu 
inwestycji. Statystyczne i restrykcyjne podejście do polityki pieniężnej staje się 
w tych warunkach przeszkodą w wejściu na drogę wzrostu gospodarczego przez 
postawienie fałszywej, w naszych warunkach, alternatywy: "wypychanie czy inflacja". 

Restrykcyjność polityki fiskalnej jest szeroko omawiana w referacie I.Bolko-
wiak i M.Majewicz. Jest przedstawiona jako czynnik sprzyjający stabilizacji 
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gospodarczej, podczas gdy "rozluźniona" polityka fiskalna ma służyć ożywieniu 
gospodarczemu i transformacji. Można domyślać się, że przez "stabilizację" 
autorki referatu rozumieją ograniczanie inflacji, uznając jednocześnie, że inflacja 
ma źródło w nadmiernym popycie, a restrykcyjna polityka finansowa może ten 
popyt zmniejszyć i w ten sposób przyczynić się do zmniejszenia presji inflacyjnej. 
Takie rozumowanie nie w pełni przekonuje czytelnika. Jeżeli restrykcyjna polityka 
fiskalna oznacza wysokie obciążenie świadczeniami finansowymi jednostek 
gospodarczych i gospodarstw domowych, to świadczenia te obniżają oczywiście 
iwydatki prywatne, ale przyczyniają się jednocześnie do wzrostu wydatków 
publicznych. Globalny popyt uległby zmniejszeniu, gdyby w budżecie państwa 
powstała nadwyżka dochodów nad wydatkami, która w dodatku nie zostałaby 
wykorzystana w systemie bankowym do zwiększenia oferty kredytowej dla jednostek 
gospodarczych i gospodarstw domowych. W naszych warunkach nie występują 
nadwyżki budżetowe i nie ma też zasady ich "zamrażania". Stąd też nie wydaje się 
oczywiste, że restrykcyjna polityka fiskalna ma służyć stabilizacji nawet i wtedy, 
gdy przez stabilizację rozumie się wyłącznie ograniczenie wielkości globalnego 
popytu w nadziei na obniżenie tempa inflacji. Termin "stabilizacja" może też być 
rozumiany szerzej, jako eliminowanie przyczyn powodujących zmniejszenie 
iprodukcji i stanu zatrudnienia, co oznacza stabilizację koniunktury gospodarczej. 
Trudno byłoby wykazać, że restrykcyjna polityka fiskalna sprzyja stabilizacji 
produkcji, zatrudnienia i dochodów, gdyż wywołuje negatywne efekty w dzie
dzinie oszczędzania i inwestowania. Tego zagadnienia nie będę jednak rozwijał, 
gdyż rozumienie terminu "stabilizacja" i rola polityki fiskalnej w jej osiąganiu nie 
są głównymi tematami omawianego referatu. 

Istotą referatu jest prezentacja tezy, że polityka fiskalna realizowana 
w ostatnich latach doprowadziła do kryzysu budżetowego i poważnego załamania 
Rektora państwowego w gospodarce, będącego głównym źródłem dochodów 
publicznych. Teza ta jest przedstawiona bardzo przekonywująco i nie może chyba 
budzić wątpliwości. Błędy polityki fiskalnej nie sprowadzają się tylko do 
nadmiernego obciążenia jednostek państwowych świadczeniami finansowymi. 
Duży wpływ na obniżenie dochodów państwa miała też nadmierna liberalizacja 
importu i obrotu artykułami wysoko obciążonymi podatkiem obrotowym (na co 
wskazuje także A.Wernik w swoim referacie w rozdziale 2, jak też bardzo hojne 
przyznawanie ulg i zwolnień podatkowych jednostkom prywatnym. 

Na tle tej tezy autorki omawianego referatu w ostatniej jego części koncentrują 
się na poszukiwaniu dróg reformy polityki fiskalnej, która prowadziłaby do 
!odbudowy zdolności ponoszenia świadczeń przez podatników, głównie w sektorze 
państwowym, co przyniosłoby także wzrost dochodów publicznych. Reforma, 
według propozycji zawartych w referacie, powinna obejmować: 

1) zmianę formuły wymierzania, a w przyszłości całkowitą likwidację 
obligatoryjnej dywidendy obciążającej przedsiębiorstwa państwowe. O ile 
zmiana formuły jest całkowicie zasadna, gdyż dywidenda powinna być 
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obliczona od zysku po opodatkowaniu, a nie od jakiejkolwiek innej 
podstawy nie związanej z zyskiem, o tyle postulat jej całkowitej likwidacji 
w przyszłości nieco dziwi. W każdym przedsiębiorstwie, także prywatnym, 
część zysku po opodatkowaniu tworzy dochód konsumpcyjny właściciela 
czy właścicieli, a tylko dalsza część powiększa kapitał przedsiębiorstwa. 
Dlaczego państwo, jako właściciel przedsiębiorstw, nie miałoby partycy
pować w części zysku po opodatkowaniu, nie wiadomo. Autorki referatu 
nie dostarczyły argumentów dla poparcia tego postulatu, 

2) powolone obniżanie podatku od wzrostu wynagrodzeń. Autorki są zdania, 
że jednorazowe zniesienie tego podatku spowodowałoby wzrost płac, co 
- jak można domyślać się - uważają za niebezpieczne czy niepożądane. 
Widocznie i w tym przypadku uznają wzrost dochodów i popytu globalnego 
za źródło inflacji, bez żadnych korzystnych efektów w postaci wzrostu 
produkcji w ujęciu realnym. Nie zajmują się też wpływem powiązania 
zarobków pracowniczych z wynikami finansowymi przedsiębiorstw na 
efektywność gospodarowania. Jak wiadomo centralne regulowanie 
wysokości zarobków utrudnia racjonalne gospodarowanie czynnikami 
produkcji w przedsiębiorstwach. Autorki postulują zniesienie tego podatku 
dopiero w przyszłości, gdy już nastąpi ożywienie gospodarcze. Wydaje się 
to niezbyt konsekwentne, gdyż opodatkowanie nie sprzyja ożywieniu 
gospodarczemu. Uważam, że przeciwdziałanie wzrostowi zarobków nie 
uzasadnionemu wzrostem wydajności pracy nie jest możliwe (dowodzi 
tego wieloletniapraktyka) za pomocą instrumentówpodatkowych. Rozwią
zania problemu szukać należy w zmianach zasad funkcjonowania 
przedsiębiorstw państwowych poprzez ich komercjalizację. Tego zagad
nienia jednak w referacie nie podniesiono, mimo że zaliczane jest do 
problematyki transformacji systemu gospodarczego, 

3) zwiększenie roli podatków pośrednich w gromadzeniu dochodowi 
budżetowych. Należy z uznaniem przyjąć krytyczne uwagi autorek referatu 
(podobne uwagi można znaleźć także w referacie A.Wernika) pod adresem 
zamiaru wprowadzenia podatku od wartości dodanej. Podatek ten -
podobnie jak jednofazowy podatek obrotowy - obciąża ostatecznego 
odbiorcę towarowi usług. Pobieranie podatku na wcześniejszych szczeblach 
obrotu gospodarczego, a następnie odliczanie go od należnej kwoty na 
wyższym szczeblu jest tylko jałową manipulacją, która nie prowadzi do I 
wzrostu dochodów budżetowych. Przeciwnie może je obniżyć ze względu 
na znaczniewyższe koszty poboru i kontroli niż przypodatku jednofazowym. 
Także ujednolicenie stawekpodatkowych, które jest jedną z cech podatkuj 
od wartości dodanej (przy dopuszczeniu funkcjonowania obok niego 
podatku konsumpcyjnego, obciążającego wysokimi stawkami niektóre 
towary), ogranicza możliwości wykorzystania opodatkowania sprzedaży I 
towarów do redystrybucji dochodów między bardziej i mniej zamożnymi 



grupami społecznymi. Nie bez znaczenia jest także fakt, że wprowadzenie 
podatku od wartości dodanej musi spowodować wzrost ogólnego poziomu 
cen, a więc przyśpieszyć zjawiska inflacyjne. Jedynym argumentem za 
wprowadzeniem podatku od wartości dodanej w naszym kraju jest 
ujednolicenie systemu podatkowego Polski z systemem podatkowym 
krajów EWG. Zadanie to nie powinno być jednak uważane za najpilniejsze 
wobec perspektywy pełnego włączenia naszego kraju do systemu 
europejskiego nie wcześniej niż za 8 do 10 lat. 

Propozycje zmian polityki podatkowej, zawarte w omawianym referacie, 
można generalnie uznać - z zastrzeżeniami, o których była wyżej mowa — za 
uzasadnione. Nie można natomiast zgodzićsię z opinią I.Bolkowiak i M.Majewicz, 
że polski system podatkowy sprzyja oszczędzaniu i gromadzeniu kapitału. W naszym 
systemie podatkowym nadal panuje zasada opodatkowania dochodów, a nie 
wydatków konsumpcyjnych (z małą modyfikacją wynikającą z występującej ostatnio 
tendencji do zwiększania udziału podatków pośrednich w całości dochodów 
budżetowych). Otóż przy opodatkowaniu dochodów, podatek obciąża na równi 
wydatki konsumpcyjne, jak i oszczędności czy też akumulację kapitału 
w przedsiębiorstwach. Zwolnienie z opodatkowania dochodów z oprocentowania 
oszczędności, co powołują autorki referatu dla uargumentowania swojej tezy, nie 
jest ochroną oszczędzania, a tylko preferencją dla jednego ze źródeł dochodów, 
przyznawaną niezależnie od tego czy dochód ten jest konsumowany, czy 
akumulowany. Premiowanie rentierów nie jest równoznaczne z premiowaniem 
oszczędzających i nie przynosi jednakowych efektów dla wzrotu oszczędzania jako 
źródła inwestycji, a więc i rozwoju gospodarczego. Właściwym rozwiązaniem 
problemu stymulowania oszczędzania przez system podatkowy może być wyłączenie 
przerostu oszczędności (w przypadku przedsiębiorstw nierozdzielnego zysku) 
z podstawy opodatkowania dochodu. Techniczne sposoby dokonywania takich 
wyłączeń są znane np. w postaci przyrostu sald na rachunkach "W" osób fizycznych. 

Podsumowując: w omawianych referatach można znaleźć wiele cennych 
wskazówek, którychrealizacjaprzyniosłabypoprawę w obecnej kryzysowej sytuacji 
finansów publicznych. Mniej jest wskazań na środki, kształtujące ożywienie 
gospodarcze, m.in. ze względu na brak analizy wpływu wzrostu globalnego popytu 
na koniunkturę gospodarczą w sposób, który mógłby przynieść realny wzrost 
produkcji. W referatach zbyt łatwo akceptuje się tezę, że w naszych warunkach 
każdy wzrost popytu może tylko nasilić inflację. Jeszcze mniej jest wskazówek 
dotyczących wykorzystywania polityki fiskalnej w procesie transformacji 
gospodarki. Być może dlatego, że pojęcie transformacji nie jest jednoznacznie 
interpretowane. Jednostronne jego pojmowanie w znaczeniu wyłącznie przemian 
struktury własności, przy pomijaniu kwestii komercjalizacji przedsiębiorstw 
państwowych i bez oglądania się na efektywność gospodarowania nie przyniosło 
dotąd korzystnych rezultatów. 
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Kazimierz Poznański 
University of Washington 

Referaty rozważają rolę polityki podatkowej w stabilizowaniu gospodarki 
oraz w przebudowie jej systemu ekonomicznego. System podatkowy przejął na 
siebie w 1990 r. ważne funkcje zarówno w przywracaniu równowagi 
makroekonomicznej jak i we wspieraniu "przejścia" do rynkowego kapitalizmu 
(Lipton, Sachs, 1990). Podstawowy dylemat polityki fiskalnej polega na tym, że 
restrykcyjna jej wersja sprzyja równowadze pieniężnej - likwidacji inflacji, podczas 
gdy aktywna wersja, "miękkiego" pieniądza wydaje się sprzyjać systemowej 
przebudowie gospodarki (np. ułatwia tworzenie nowych prywatnych jednostek 
produkcyjnych, bądź restrukturalizację istniejących). Tak widzą te kwestie 
I.Bolkowiak i M.Majewicz w ich starannie przemyślanej i dobrze udokumento
wanej analizie. Powyższy dylemat rozważa też w swoim ogromnie interesującym 
referacie A.Wernik. 

Dylemattenjestprzedstawiony,wzasadzie,w sposób właściwy. Należy jednak 
pamiętać, że restrykcje fiskalne nie zawsze muszą, same z siebie, prowadzić do 
stabilizacji. Nadmierne opodatkowanie przedsiębiorstw czy gospodarstw 
domowych może doprowadzić do załamania produkcji, a z tym i źródła dochodów 
budżetowych. Przy niemożności odpowiednio dużych ograniczeń w wydatkach 
nastąpić musi pogorszenie sytuacji budżetowej. Podobnie będzie jeśli nie uda się 
podnieść skali obciążeń podatkowych. Pojawienie się deficytu budżetowego 
przyczyni się w tej sytuacji do pewnego nakręcania inflacji, podważając sens 
restrykcji fiskalnych. W sytuacji, gdy odpowiednie cięcia budżetowe są możliwe, 
bądź ulegnie podniesieniu skala opodatkowania, poziom produkcji ulegnie 
obniżeniu, w związku z czym zmniejsza się też wpływy budżetu. 

K. Poznański (1992a) zwrócił uwagę na możliwość, że obecny, od otwarcia 
1990 r., spadek produkcji, związany z "terapią wstrząsową", mógł w pewnym 
stopniu być wywołany, bądź wzmocniony, przez sekwencje rosnących obciążeń 
podatkowych, bądź ograniczeń w wydatkach z jednej strony i spadającej produkcji 
z drugiej strony. Jest to swoisty rodzaj "błędnego koła", w którym koncentracja 
uwagi na wygaszaniu inflacji poprzez restrykcyjną politykę fiskalną prowadzi do 
etapowego spadku produkcji. Wyliczenia przedstawione przez I.Bolkowiak 
i M.Majewicz wskazują na wyraźny wzrost skali opodatkowania — mierzonego 
udziałem obciążeńw pełnym wyniku finansowym —wynikający ze zmian fiskalnych 
(np. fazowa eliminacja ulg, rezygnacja z limitowania udziału dywidendy) w obliczu 
upadającej produkcji - a z tym i stopniowo zwężającej się bazy podatkowej. 

Nadmierne restrykcje fiskalne mogą zaszkodzić stabilizacji, a nie każda 
aktywna polityka musi ożywić produkcję. Stosowanie, powiedzmy, ulg podatkowych 
w celach ożywienia produkcji sektora państwowego może być nieskuteczne, jeśli 
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przedsiębiorstwa nie mają odpowiedniej motywacji. Nie chodzi tylko o to, żeby 
znajdowały się one w sytuacji "twardych" ograniczeń finansowych, o których mówi 
Janos Kornai, na którą zwracają uwagę zwolennicy teorii neo-instytucjonalnej. 
W warunkach niedoprecyzowanych reguł własnościowych — uprawnień 
kontrolnych określających dostęp do korzyści oraz legalnych ustaleń definiujących 
prawo do przekazania majątku - nie jest możliwa pełna motywacja do efektywnego 
działania, nawet jeśli przedsiębiorstwo będzie zmuszone do polegania wyłącznie 
na własnych środkach. 

W obecnej fazie "przejścia" stosunki własnościowe w sektorze państwowym 
uległy znacznemu oddefiniowaniu, co stanowi w istocie kolejny etap w długim 
procesie rozmywania praw własnościowych w gospodarce narodowej (Poznański, 
1992b). W wyniku ogłoszenia w końcu 1989 r. zamiaru natychmiastowej i masowej 
prywatyzacji, która nie uległa realizacji, przedsiębiorstwa państwowe znalazły się 
w sytuacji "próżni własnościowej", niepewne ich statusu. Z niepewnością tego 
statusu wiąże się niezdolność określenia udziału w korzyściach z działań 
ekonomicznych ze względu na możność ich przejęcia przez przyszłych - nie 
znanych - właścicieli. Ograniczenie produkcji, tak jak się to w istocie rzeczy 
dokonało, staje się w tych warunkach racjonalnym sposobem na obniżenie 
ekonomicznego ryzyka, że korzyści będą niewspółmierne do poniesionego wkładu. 
Więcej, posunięcia krótkookresowe zaczynają wypierać długookresowe projekty 
kapitałowew celunaprawyprodukcji(uwagio"złej"równowadze,Calvoi Frenkel, 
1992). 

W obecnych warunkach własnościowych istnieją też duże możliwości 
niekontrolowanego przepływu majątku kapitałowego z sektora państwowego do 
sektora prywatnego, przez wnoszenie udziałów do spółek stworzonych przez 
dyrekcję. Takwięc, tworzenie zachęt podatkowych w celu gospodarczego ożywienia 
sektora państwowego może nie przynieść odpowiednich skutków. Często zwraca 
się uwagę, że takie wycieki mogą być korzystne z punktu widzenia gospodarki, 
gdyż sektor prywatny jest generalnie bardziej wydajny niż sektor państwowy. 
Należy jednakmieć na uwadze, że nawet małe ubytki majątku sektora państwowego 
mogą postawić w stanie zagrożenia ogromnego rozmiaru zasoby kapitałowe. 
Może tak być ze względu na tzw. niepodzielność kapitału, oraz fakt, że majątek 
znajdzie się w potrzebie modernizacji (tak, że małe uzupełnienia mogą przynieść 
znaczną poprawę poziomu produkcji). 

Te pułapki fiskalnego aktywizmu w warunkach osłabienia struktury włas
nościowej należy brać pod uwagę, kiedy, tak jak I.Bolkowiak i M.Majewicz, 
sugeruje się, że obecne obciążenia podatkowe są nadmierne i należy w związku 
z tym rozważyć najmniej szkodliwe - między innymi z punktu widzenia równo
wagi budżetowej - metody ich złagodzenia. Autorki postulują redukcję restrykcji 
podatkowych poprzez likwidację tzw. dywidendy od majątku produkcyjnego oraz 
rezygnację - ale tylko stopniową - z wysokiego podatku od nadmiernych wyna
grodzeń (tj. popiwku). Autorki uważają słusznie, że dywidenda działa niekorzystnie 
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na decyzje kapitałowe oraz na modernizację przedsiębiorstw. Nie chodzi tu tylko 
o wysokość tej dywidendy, ale głównie o sposób, w jaki jest ona ustalana. Wady 
"popiwku" były już wielokrotnie analizowane w literaturze na temat metod 
stabilizacji makroekonomicznej i nie ma co do nich tutaj wracać. 

Poprawa ogólnej sytuacji gospodarczej będzie zależeć nie tylko od wysokości 
obciążeń podatkowych, ale również od poziomu stabilności systemu fiskalnego. 
Częste zmiany reguł podatkowych oraz wysokości stawek mogą mieć wysoce 
negatywne skutki na decyzje kapitałowe. I.Bolkowiaki M.Majewiczprzedstawia
ją dokładnie kolejne posunięcia fiskalne w okresie "przejścia" od końca 1989 r. 
Wyłania się z tego obraz przyspieszonego cyklu zmian narzucanych przez organa 
fiskalne zarówno na przedsiębiorstwa jak i gospodarstwa domowe. Część tych 
zmian wynika z uzasadnionej konieczności przebudowy obecnego systemu 
podatkowego, który stanowi ważny fragment ogólnej przebudowy systemu 
gospodarczego, jak np. przechodzenie z podatku obrotowego na podatek od tzw. 
wartości dodanej. Niektóre z tych fiskalnych decyzji są jednak nie tylko przejawem 
doraźnych potrzeb budżetowych, ale także braku sprecyzowanej koncepcji 
przebudowy systemu fiskalnego. 

Innym - poza kwestią restrykcyjności obciążeń - dylematem, przed którym 
stoi polityka finansowa, jest kwestia relacji obciążeń podatkowych dwu podstawo
wych sektorów - państwowego i prywatnego. Obecna polityka, jak twierdzą 
autorzy obydwu opracowań, dyskryminuje przesiębiorstwa państwowe. U źródeł 
tego leży wyłączenie sektora prywatnego z wielu form opodatkowania bądź też 
stosowanie ulgowych stawek. Na dodatek, na skutek spadku efektywności systemu 
fiskalnego sektor prywatny jest w stanie obchodzić podatki (włącznie z opłatami 
celnymi, praktyka szczególnie ważna biorąc pod uwagę, że większość operacji 
importowych jest już obecnie w rękach prywatnych, fakt podkreślany przez 
A.Wernika). Jednym z przejawów tego zróżnicowanego traktowania sektorów 
jest fakt, że udział obciążeń podatkowych w pełnej wartości produkcji sektora 
prywatnego wyniósł w 1991 r. 7,9% (i 14,1% w 1989 r.), a w sektorze państwowym 
46,2% (i 32,9% w 1989 r.). 

Autorki twierdzą, że koszty ekonomiczne obecnej polityki - w postaci sektora 
państwowego — są zbyt wysokie, podczas gdy pozytywne efekty takiej polityki 
w postaci przyspieszenia procesu prywatyzacji są nieznaczne, gdyż wyprzedaż 
majątku państwowego napotyka na poważne bariery kapitałowe. Sugerują one, że 
właściwym podejściem byłoby równomierne rozłożenie obciążeń, tj. ich neutralność 
w przekroju sektorowym. A. Wernik zauważa, że wobec braku właściwego poboru 
podatków od prywatnego sektora (włączając w to gospodarstwa domowe) sektor 
państwowy został poddany wyniszczającym podatkom (np. w 1991 r. płatności 
podatkowe stanowiły 129,3% wyniku finansowego tych przedsiębiorstw). Autor 
wypowiada się za złagodzeniem tych różnic fiskalnych w ujęciu sektorowym, ale 
nie stawia postulatu zrównania obciążeń podatkowych pozostawiając tą kwiestię 
jako otwartą. 
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Oczywiście, cała kwestia tego jak dalece różnicować poziom obciążeń 
podatkowych w ujęciu sektorów własnościowych nie może być prawidłowo 
rozstrzygnięta bez rozważenia, jaką rolę mają do spełnienia obydwa sektory — 
państwowy oraz prywatny - w procesie "przejścia" do kapitalizmu. Zdaniem 
A.Wernika, obecne podejście do różnicowania podatków jest odbiciem sposobu 
rozumowania, w którym proces przejścia widzi się, jak niektórzy jego zwolennicy 
określają to, jako "twórczą destrukcję". W tym ujęciu przyjmuje się, że sektor 
państwowyjest przeszkodą w procesie kapitalistycznych przekształceń systemowych 
i powinien ulec jak najszybciej likwidacji. W tym samym duchu uważa się też, że 
wraz z recesyjnym załamaniem się sektora państwowego spada wartość jego 
kapitałowego majątku, a to z kolei powinno się przyczynić do znacznego przyspie
szenia jego wykupu przez osoby prywatne i kapitał zagraniczny. 

Inną koncepcją jest przyjęcie, że sektor państwowy ma do odegrania pozytywną 
rolę w procesie przekształceń. Tak więc, wyrażany jest pogląd, że przejęcie majątku 
państwowego zajmie dużo czasu, ponieważ sektor prywatny nie jest w stanie 
dostarczyć odpowiedniej ilości kwalifikowanych jednostek (tj. zdolnych do 
podniesienia efektywności kapitału). W związku z tym należy zapewnić sektorowi 
państwowemu możliwość restrukturalizacji i poprawy wyniku finansowego tam, 
gdzie są po temu warunki. Oczywiście, czasowe pozostawienie sektora państwowego 
byłoby racjonalne pod warunkiem rozwiązania kwestii stosunkówwłasnościowych, 
czyli zlikwidowania tzw. próżni własnościowej (np. przez przyznanie kontaktów 
menedżerskich). Nie ma powodów, żeby uważać, że w warunkach liberalizacji cen 
i pewnego "otwarcia" gospodarki na import, sektor ten nie byłby w stanie zwiększyć 
swojej efektywności. Zaletą restrukturalizacji przedsiębiorstw byłaby ich lepsza 
selekcja pod względem efektywności, obecnie zakłóconej przez "zaległości" okresu 
komunistycznego. Częściowo uzdrowione i zweryfikowane jednostki państwowe 
nadawałyby się lepiej do prywatyzacji w tych przypadkach, gdyby ta okazała się 
w pełni uzasadniona. 

Warto tutaj dodać, że cała kwestia jednolitości systemu podatkowego wykracza 
poza kwestie relacji obciążeń fiskalnych w przekroju sektorowym. Innym 
problemem jest zróżnicowanie instrumentów podatkowych w odniesieniu do 
poszczególnych sektorów, a także w odniesieniu do różnych typów jednostek 
produkcyjnych w tych sektorach. Należy pamiętać, że w fazie "przejścia" do 
kapitalizmu, w gospodarkach pokomunistycznych będą z konieczności 
funkcjonowały obok siebie różnego typu organizmy produkcyjne np.w sektorze 
państwowym równolegle mogą występować "zliberalizowane" oraz "tradycyjne" 
jednostki przedsiębiorstw). Wyłania się problem, czy nie należałoby stosować 
różnych instrumentów w odniesieniu do poszczególnych rodzajów jednostek 
produkcyjnych. W tym duchu McKinnon (1992) sugeruje, że racjonalne byłoby np. 
bezpośrednie przejmowanie części nadwyżki w tradycyjnym sektorze państwowym 
i ściąganie podatku od wartości dodanejw "zliberalizowanych" przedsiębiorstwach 
państwowych (Blejer i Szapary, 1989). 
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Cechą gospodarek w okresie "przejścia" jest obecność, a także zasadność 
rozwiązań przejściowych czy niedokonanych. Rzadko kiedy idealne rozwiązania 
są możliwe do wprowadzenia od razu i to w całej gospodarce. Wynika to stąd, że 
organa wprowadzające reformy nie są w stanie podołać wszystkim posunięciom, 
które byłyby niezbędne dla realizacji takiego ideału. Nie jest też możliwe 
zapewnienie, by wszystkie jednostki produkcyjne czy gospodarstwa domowe 
natychmiast się przestawiły na nowe, jednolite "reguły gry" ekonomicznej. Stąd 
też konieczność istnienia różnych form dualizmu (np. produkcji z cenami kon
trolowanymi i tej w której ceny są kształtowane w warunkach konkurencji, czy też 
równoległych systemów podatkowych). Za taką dwoistością instrumentów musi 
się oczywiście kryć organizacyjna dwoistość państwowych organów gospodarczych. 
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Część V 

DOŚWIADCZENIA 
ŚWIATOWE 
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Elżbieta Skrzeszewska-Paczek 

STABILIZACJA A WZROST -
DOŚWIADCZENIA WYBRANYCH 
GOSPODAREK RYNKOWYCH 

TylkonieUcznymla^jom,któreprzystąpifydorealizacjiprogamó^stabilizacyjnych, 
udało się osiągnąć trwałą redukcję inflacji, a jeszcze mniejszej liczbie — wejść na 
śdeżkęwzrostugospodarczego.Dogrupytychostatnichnależą:Izrael, Turcjai Meksyk. 
Analiza doświadczeń tych krajówposłużyła za podstawę do sformułowania ogólnych 
wniosków dotyczących relacji między stabilizacją a wzrostem. Wynika z nich, że 
stabilizacja jest warunkiem koniecznym, choć niewystarczającym do wywołania 
wzrostu gospodarczego. W żadnym z badanych krajów po stłumieniu inflacji nie 
doszło do automatycznego — opartego na działaniu samych tylko sił rynkowych — 
przyspieszenia tempa wzrostu. Wszędzie, w większymlubmniejszymstopniu, wzrost 
stymulowanybyłpomocą finansową z zewnątrzorazodpowiedniąpolityką gospodarczą 
państwa. 

Stabilizacja uważana jest powszechnie za niezbędny warunek wejścia 
gospodarki na ścieżkę trwałego wzrostu. Negatywny wpływ inflacji na wzrost 
potwierdziło wiele badańekonometrycznych. Przykładowo, J.DeGregorio(1991b), 
który objął swym badaniem 12 krajów Ameryki Łacińskiej w okresie 1951-85, 
wykazał ujemną korelację między stopą inflacji a wzrostem PNB per capita w tych 
krajach — szczególnie wyraźną w latach '80. Uzyskał on przy tym potwierdzenie 
negatywnego wpływu inflacji na efektywność wykorzystania kapitału oraz stopę 
akumulacji, które to procesy związane są z "odciąganiem" przez inflację zasobów 
od działań prowadzących do wyższej stopy wzrostu gospodarczego do działań 
nastawionych na redukcję kosztów inflacji (De Gregorio, 1991b). 

Czy stabilizacja jest jednak warunkiem wystarczającym do wywołania wzrostu 
gospodarczego? Co do tej kwestii brakzgodności poglądów. W literaturze napotkać 
można dwa podejścia: optymistyczne i sceptyczne. Zdaniem R.Dornbuscha (1991) 
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wyrazicielem pierwszego z nich jest MFW, który uznaje, że właściwa polityka 
stabilizacyjna daje szybkie efekty w postaci wzrostu gospodarczego. Zwolennicy 
podejścia sceptycznego twierdzą natomiast, że przejście od stabilizacji do wzrostu 
nie następuje automatycznie, lecz może okazać się procesem złożonym 
i czasochłonnym. 

Jeśli spojrzymy na to zagadnienie od strony praktyki gospodarczej, to okazuje 
się, że doświadczenia poszczególnych krajów w tym względzie są zróżnicowane. 
Można jednak dostrzec w nich pewne ogólne prawidłowości. Istnieje np. wyraźna 
zależność między dynamiką wzrostu gospodarczego osiąganą po podjęciu programu 
stabilizacyjnego a rodzajem tego programu, a także typem inflacji, jakiej doświadcza 
dany kraj (Skrzeszewska-Paczek, 1991). 

Podstawowe znaczenie, jeśli chodzi o rodzaj programu, ma przy tym fakt, czy 
w danym programie stosowanajest nominalna kotwica w postaci podaży pieniądza 
czy też kursu walutowego. Koszty stabilizacji - w postaci recesji gospodarczej -
są bowiem w tym pierwszym przypadku znacznie większe niż w drugim. Wiąże się 
to z kształtowaniem się poziomu krajowych stóp procentowych. Otóż przy 
programach bazujących na podaży pieniądza jako nominalnej kotwicy, 
utrzymywanie się inflacji skłania władze do dalszego zwiększania stopnia 
restrykcyjności polityki monetarnej i podnoszenia stóp procentowych, co prowadzi 
do pogłębiania recesji. Ponadto recesyjne skutki stabilizacji pojawiają się przy 
tego rodzaju programach szybciej niż przy programach opartych na kursie 
walutowym, gdzie początkowo następuje ożywienie gospodarcze. 

Z punktu widzenia wpływu na dynamikę wzrostu gospodarczego istotne 
znaczę nie ma teżto, czy dany program stabilizacyjny podejmowany jest w warunkach 
hiperinflacji czy też inflacji chronicznej. Na ogół znacznie większa jest bowiem 
wiarygodność programów realizowanych w warunkach hiperinflacji. W prze
ciwieństwie do inflacji chronicznej jasne są w tym przypadku źródła inflacji, a jej 
społeczna i ekonomiczna uciążliwość - nieporównywalnie większa. 

Należy przy tym zaznaczyć, że kwestia zaufania społeczeństwa do 
realizowanego programu stabilizacyjnego jest znacznie bardziej istotna w przy
padku programów bazujących na kursie walutowym niż na podaży pieniądza. 
W tych ostatnich - bez względu na stopień wiarygodności programu - spadek, 
inflacji zawsze "okupiony" jest szybko następującą recesją. Jeśli program jest 
niewiarygodny, to osiągany spadek inflacji jest co prawda mniejszy, ale jest tez 
recesja płytsza; t.j., że mniejsze są zyski, ale i mniejsze poniesione koszty. 

Natomiast programy oparte na kursie walutowym - jeśli oceniane są jak 
w pełni wiarygodne (przypadekhiperinflacji) - prowadzą do szybkiego stłumieni 
inflacji i to na ogół małym kosztem, choć co do tej ostatniej kwestii istnie' 
zróżnicowane poglądy. Gdy zaś realizuje się je w warunkach niskiej wiarygodno' 
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(przypadek inflacji chronicznej), mogą wywołać głęboką recesję poprzedzoną 
boomem gospodarczym (Vegh, 1991). 

Rodzaj programu stabilizacyjnego i typ inflacji nie są jedynymi czynnikami 
determinującymi wyniki programu - w tym także jego skutki w zakresie wzrostu 
gospodarczego. Potwierdzają to doświadczenia wielu krajów, które stosując ten 
sam rodzaj programu i przy podobnej inflacji, uzyskiwały różne rezultaty, 

Należy przy tym podkreślić, że w sumie trwałą redukcję stopy inflacji udało się 
osiągnąć tylko nielicznym, a wejść na ścieżkę wzrostu gospodarczego — jeszcze 
mniejszej liczbie krajów. Do grupy tych ostatnich należą Izrael, Turcja i Meksyk. 
Analiza tych trzech przypadkówwydaje się w związku z tym szczególnie uzasadniona 
jako podstawa do wyciągnięcia wniosków o charakterze bardziej ogólnym, 
dotyczących relacji między stabilizacją a wzrostem. 

1. Izrael 

Izraelski program stabilizacyjny z lipca 1985 r. był typowym programem 
nieortodoksyjnym. Obok restrykcyjnej polityki fiskalnej i monetarnej polegał on 
na zamrożeniu kursu walutowego, a także cen i płac. W wyniku zastosowania tych 
środków nastąpił charakterystyczny dla tego typu programów gwałtowny spadek 
stopy inflacji, który jednak — w przeciwieństwie do doświadczeń wielu krajów, 
które stosowały programy nieortodoksyjne - nie miał charakteru przejściowego, 
lecz trwały. Z blisko 400% w 1984 r. inflacja spadła bowiem do poziomu 20-15%, 
na którym utrzymuje się do tej pory. Tak więc pod względem skuteczności walki 
z inflacją program izraelski okazał się prawdziwym sukcesem. 

Tabela 22 
Izrael - podstawowe wskaźniki gospodarcze w latach 1983-1990 



W ciągu pierwszych 2 lat po podjęciu programu, tj. do połowy 1987 r., wyniki 
gospodarcze wskazywały, że sukces ten osiągnięto minimalnym kosztem - w postaci 
krótkotrwałej recesji w II półroczu 1985 r., która spowodowała tylko niewielki 
wzrost bezrobocia i spadek produkcji. 

Już w 1986 r. nastąpiła jednak zasadnicza poprawa sytuacji gospodarczej 
kraju wywołana silnym boomem konsumpcyjnym. Konsumpcja prywatna wzrosła 
w 1986 r. aż o 14%, a w 1987 r. o 8%. Zjawisko to wraz z towarzyszącym mu 
wzrostem deficytu bilansu handlowego interpretowano różnie. Jedni ekonomiści 
uważali je za przejaw początkowego braku wiarygodności programu stabi-
llizacyjnego. Zgodnie z tym ujęciem zwiększone wydatki konsumpcyjne 
społeczeństwa oznaczały wzrost zakupów dokonywanych "na zapas" 
w przewidywaniu szybkiego nadejścia gorszych czasów. Z kolei według innej 
interpretacji boom konsumpcyjny wraz z towarzyszącym mu wzrostem inwestycji 
w 1986 r. i w I półroczu 1987 r. (w 1986 r. aż o 10%) przeciwnie - był wyrazem 
optymistycznej oceny przez społeczeństwo perspektyw gospodarczych kraju. 

W1986 r. postawę tę uzasadniały m.in. niezaprzeczalne sukcesy na polu walki 
z inflacją, fakt wyeliminowania deficytu budżetowego (w wysokości 18,9% PNB 
w 1984 r. oraz 2,6% PNB w 1985 r.) i przekształcenia go w nadwyżkę (1,9% PNB 
w 1986 r.), poprawa stanu bilansu obrotów bieżących (przejście z deficytu 1,4 mld. 
USD w 1984 r. do nadwyżki 1,2 mld. USD w 1985 r. oraz 1,6 mld. USD w 1986 r.), 
czy też wzrost krajowych rezerw walutowych (3,8 mld. USD w 1985 r. i 4,9 mld. 
USD w 1986 r.). Należy przy tym zaznaczyć, ze wzrost konsumpcji i inwestycji 
w 1986 r. w pewnym stopniu miał z pewnością charakter cykliczny i był reakcją na 
koniunkturalne załamanie produkcji, jakie rozpoczęło się w październiku 1983 r. 

W1987 r. boom zaczął stopniowo wygasać, a w II półroczu tego roku pojawiły 
się już symptomy recesji. W1988 r. stopa wzrostu PNB spadła do 1,6% (z 5,2% 
w 1987 r.), a w 1989 r. - do 1,3%. Jednocześnie stopniowo rosło bezrobocie, 
osiągając w II półroczu 1989 r. maksymalne rozmiary 9,5%. 

Źródła tej recesji (poza cyklicznym załamaniem produkcji, jakiego można 
było oczekiwać po boomie konsumpcyjnym, a także wybuchem w grudniu 1987 r. 
powstania na terytoriach okupowanych) stanowiły czynniki bezpośrednio związane 
z realizacją programu stabilizacyjnego. Początkowo zdominowane przez boom, 
w miarę jego wygasania zaczęły stopniowo ujawniać swój negatywny wpływ na 
gospodarkę. Dopiero wówczas okazało się, że program wywiera silnie hamujący 
wpływ na inwestycje, gdyż wiele zastosowanych w jego ramach środków polityki 
gospodarczej oddziaływało w kierunku zmniejszenia stopy zysku. W sektorze 
działalności gospodarczej średnia stopa zysku brutto w latach 1986—88 wynosiła 
9,9% (wobec 12,8% w latach 1982-84), aw sektorze przemysłowym - odpowiednio 
7,7% (13,2%). Wyniki te były rezultatem zwiększonego obciążenia podatkowego, 
wysokich stóp procentowych, a przede wszystkim — wzrostu płac realnych. 

W porównaniu z okresem bezpośrednio poprzedzającym rozpoczęcie 
programu stabilizacyjnego - do 1989 r. realne koszty siły roboczej na jednostkę 
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produkcji wzrosły o 20%, a w sektorze przemysłowym o 28%. Był to więc istotny 
czynnik redukujący stopę zysku. Dopiero w 1989 r., przy wysokim już poziomie 
bezrobocia, nastąpił punkt zwrotny i płace zaczęły rosnąć wolniej niż ceny, tj. 
zaznaczył się łagodny spadek płac realnych. 

Wiele przyczyn złożyło się na dynamiczny wzrost płac realnych w latach 1986-
;88. Zjawisko to wiązano m.in. z procesem kształtowania się oczekiwań inflacyjnych 
m społeczeństwie, wskazując, że oczekiwania te miały bezpośredni wpływ na 
przebieg negocjacji płacowych. Z kolei istotnym czynnikiem kształtującym 
oczekiwania inflacyjne społeczeństwa izraelskiego była realizowana przez rząd 
polityka kursu walutowego. Wynikało to z faktu, że uruchamiając w 1985 r. 
program stabilizacyjny, wprowadzono stały kurs szeklado dolara USA, przypisując 
mu rolę podstawowego nominalnego stabilizatora w gospodarce. Jednocześnie 
rtednak zastrzeżono, że w przypadku nadmiernego wzrostu płac przeprowadzone 
(będą odpowiednie korekty poziomu kursu. 

Pierwszą dewaluację szekla (o 10%) przeprowadzono w styczniu 1987 r. 
Ustalono wówczas, że w przyszłości dewaluacje nie będą w sposób automatyczny 
dostosowywane do wzrostu płac. W związku z tym ewentualne korekty kursu 
walutowego będą dokonywane stosunkowo rzadko i tylko w uzasadnionych 
przypadkach (np. gdyby nastąpiło zdecydowane pogorszenie konkurencyjności 
towarów izraelskich na rynkach zagranicznych). Stopniowe wydłużanie okresów 
między kolejnymi dewaluacjami, jak również redukowanie ich stóp miało sprzyjać 
poprawie dyscypliny płacowej w kraju, zwiększając jednocześnie wiarygodność 
polityki kursowej realizowanej przez rząd. 

Zgodnie z ustaleniami nowej strategii bank Centralny zalecał przeprowadzenie 
kolejnej 6-7% dewaluacji w marcu 1988 r. Jednak z uwagi na zbliżające się wybory 
zdecydowano się na ten krok dopiero w grudniu 1988 r. (po znacznym odpływie 
jkapitałów za granicę). Opóźnienie to spowodowało, że stopa dokonanej w końcu 
w dwóch etapach dewaluacji (5% w grudniu i 8% w styczniu) przewyższała 
poprzednią, co było niezgodne z deklaracjami rządu o odejściu od polityki dużych, 
skokowych dewaluacji. 

Ostatecznie, począwszy od stycznia 1989 r. zwiększono elastyczność kursu 
walutowego, wprowadzając dopuszczalny zakres jego wahań w przedziale ± 3%, 
który następnie rozszerzono do ± 5%. W ten sposób próbowano pogodzić dwie 
role kursu walutowego w gospodarce, a mianowicie nominalnego stabilizatora 
oraz narzędzia polityki handlu zagranicznego. 

Poza polityką kursu walutowego istotny wpływ na kształtowanie oczekiwań 
inflacyjnych społeczeństwa, a tym samym na poziom płac, miała redukcja deficytu 
budżetowego oraz związane z tym głębokie zmiany w polityce budżetowej (m.in. 
spadek wydatków na subsydia, polityka ustalania cen kontrolowanych). 
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Ostateczne efektynegocjacji płacowych obokpostawpracowników uzależnione 
są także od postaw pracodawców. W latach 1986—88 niewątpliwy wpływ na te 
ostatnie miały wspomniane deklaracje rządowe dotyczące polityki dewaluacji. 
Ocenia się, że przed styczniem 1987 r. pracodawcy wykazywali znaczną skłonność 
do ustępstw wobec żądań pracowników, gdyż oczekiwali, że nadmierne podwyżki 
płac zrekompensuje im wkrótce dewaluacja. W1987 i 1988 r. byli już znacznie 
mniej uległymi negocjatorami, a w 1989 r. postawa ta przyczyniła się do spadku 
płac realnych (Bruno, Meridor, 1990). 

Analizując czynniki stymulujące dynamiczny wzrost płac realnych w latach 
1986-88 nie sposób pominąć roli, jaką odegrała w tym względzie funkcjonująca 
w Izraelu instytucjonalna struktura negocjacji płacowych. Najogólniej rzecz biorąc 
jej specyfika polegała na tym, że umożliwiała ona znaczne — w porównaniu 
z ustaleniami odgórnymi - podwyżki płac na najniższym szczeblu negocjacji, tj. 
w przedsiębiorstwie. O ile jednak stosunkowo łatwo było podnieść płace, to 
w świetle obowiązujących przepisów znacznie trudniej było je obniżyć, nawet 
w przypadku znacznego pogorszenia sytuacji finansowej danej firmy (Artstein, 
Sussman, 1990). 

Mimo że wysoka dynamika płac realnych odegrała podstawową rolę w procesie 
redukcji przeciętnej stopy zysku w gospodarce w latach 1986-88, to nie bez znaczenia 
w tej mierze było też rosnące obciążenie podatkowe. 

W rezultacie spadku stopy inflacji następuje z reguły wzrost wpływowi 
podatkowych państwa (odwrotność efektu 01ivery — TanzFego). W przypadku 
Izraela wpływyte z poziomu 43% PNBw okresie wysokiej inflacji w 1984r. wzrosły 
do48% w 1986 r.Złożyłsię na to wzrost zarówno stawek podatków bezpośrednich, 
jak i pośrednich. Stopa podatków bezpośrednich w sektorze działalności 
gospodarczej wzrosła z 18,4% w 1984 r. do 33,3% w 1986 r. i jest stosunkowo 
stabilna. Jednocześnie stopa podatków pośrednich z poziomu 4% w latach 1980-
84 skoczyła do 10% w latach 1986-88. 

Uznając obciążenie podatkowe przedsiębiorstw za zbyt wysokie i wywierające 
hamujący wpływ na decyzje inwestycyjne, w 1990 r. dokonano pewnej redukcji 
podatków od dochodów osób prawnych. Przedstawiciele rządu wyrażają jednak 
opinię, że długookresowe rozwiązanie problemu wysokiego obciążenia 
podatkowego będzie możliwe dopiero wtedy, gdy nastąpi zdecydowany spadek 
relacji wydatków sektora publicznego do PNB. 

Obok płac i podatków, ważnym czynnikiem kształtującym stopę zysku 
w gospodarce izraelskiej w analizowanym okresie były też stopy procentowe. Jak 
wynika zdanych tabeli 23, realne krótkoterminowe stopy procentowe były 
stosunkowo wysokie zarówno bezpośrednio przed, jak i po podjęciu programu 
stabilizacyjnego - szczególnie w przypadku kredytów rynkowych. Po ostrym 
spadku w 1986 r., w 1987 r. nastąpił ich gwałtowny wzrost związany ze znacznymi 
restrykcjami monetarnymi towarzyszącymi dewaluacji szekla przeprowadzonej 
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w styczniu 1987 r., a w 1988 i 1989 (w miarę stopniowego rozluźniania restrykcji 
monetarnych) ponowny spadek, w rezultacie którego znalazły się one na poziomie 
niewiele wyższym niż w krajach wysoko uprzemysłowionych. 

Obciążenie kosztami kredytu nie było jednolite w całej gospodarce. 
W wyjątkowo korzystnej sytuacji pod tym względem - szczególnie w porównaniu 
z sektorem rolnym - znajdował się sektor przemysłowy. Wynikało to ze znacznie 
większego udziału kredytów alokowanych (o oprocentowaniu zdecydowanie 
niższym niż rynkowe) w globalnej sumie kredytów zaciąganych przez ten sektor. 

Należy przy tym zaznaczyć, że do 1985 r. obydwa sektory otrzymywały dzięki 
pomocy państwa znaczne, nisko oprocentowane (ujemnie — w ujęciu realnym) 
kredyty. O skali tego zjawiska świadczy fakt, że udział kredytów alokowanych, 
w ogólnej sumie kredytów udzielanych w gospodarce sięgał 40%. Począwszy od 
1985 r. wykazuje on jednak, tendencję spadkową, a ponadto zakres przyznawania 
tych kredytów został ograniczony wyłącznie do produkcji eksportowej. Ze względu 
na silniejszą orientację eksportową sektora przemysłowego niż rolnego (bliskoj 
50% jego produkcji kierowane jest na eksport, podczas gdy w sektorze rolnym 
tylko 20-25%) spadek udziału kredytów subsydiowanych, w globalnej sumie] 
zaciąganych przez ten sektor kredytów, był relatywnie mniejszy niż w sektorze! 
rolnym. 

Jak wynika z powyższego, system kredytów alokowanych stanowił istotn 
element polityki kredytowej państwa. Tłumiąc negatywny wpływ wysokich stó 
procentowych na stopę zysku w gałęziach eksportowych, przyczyniał się d 
łagodzenia recesji gospodarczej. 

Z drugiej jednak strony stopniowa redukcja rozmiarów udzielanych kredytó 
subsydiowanych (w 1989 r. stanowiły one tylko 18,8% ogółu kredytów) była jedn~ 
z przejawów dokonujących się w gospodarce procesów restrukturyzacyjnych^ 
zmierzających w kierunku zwiększenia roli rynku i ograniczenia skali gospodarcze! 
ingerencji państwa. 

Procesy te zostały uruchomione po stłumieniu wysokiej inflacji. Nowe warunlJ 
ekonomiczne zmusiły wówczas przedsiębiorstwa do zmiany dotychczasowych 
zasad funkcjonowania. W okresie wysokiej inflacji mogły one (dzięki tanim 
kredytom rządowym) nadmiernie inwestować i prowadzić nieefektywną działalnośa 
gospodarczą, a jednocześnie przez różnorodne manipulacje finansowe realizowafl 
wysokie zyski. Przejście do niskiej inflacji ujawniało wszelkie przejawi 
nieefektywnego gospodarowania i zmuszało do ich eliminacji. Podupadająca 
przedsiębiorstwa nie mogły już liczyć na pomoc ze strony państwa, gdyż polity! 
zrównoważonego budżetu oznaczała konieczność ograniczania wydatkó 
państwowych. 

W związku z tym bezpośrednio po stłumieniu inflacji wyraźnie wzrosła licz" 
bankructw, by po przejściowym spadku ponownie się nasilić w latach 1988-8 
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Taka sekwencja wydarzeń wynikała z faktu, że sprzyjające czynniki zarówno 
wewnętrzne (boom konsumpcyjny), jak i zewnętrzne (przyspieszenie rozwoju 
handlu światowego, spadek kursu dolara wobec walut krajów europejskich — 
podstawowego rynku zbytu dla Izraela) spowodowały, że procesy restrukturyzacyjne 
na większą skalę nastąpiły z pewnym opóźnieniem w stosunku do spadku inflacji. 
Były jednak nieuniknione. 

O ile w długim okresie restrukturyzacja prowadzi do ogólnego wzrostu 
efektywności gospodarowania, to w krótkim wywołuje zwykle efekty recesyjne. 
Tak właśnie stało się w przypadku Izraela, gdzie jednocześnie działały omówione 
uprzednio czynniki redukujące stopę zysku. 

W sumie jednak postabilizacyjna recesja izraelska nie była ani głęboka (nie 
doszło do absolutnego spadku PNB, a tylko do obniżenia stopy jego wzrostu 
początkowo do 1,6%, a następnie do 1,3%), ani długotrwała (już w 1990 r. 
nastąpiło wyraźne ożywienie gospodarcze). 

2. Turcja 

Turcja przystąpiła do realizacji programu stabilizacji i restrukturyzacji swojej 
gospodarki na początku 1980r. — w warunkach głębokiego kryzysu gospodarczego 
i dużego zadłużenia zagranicznego (ponad 30% PNB). Naczelną ideą głębokich 
przekształceń strukturalnych, jakie wówczas zapoczątkowano, było przejście od 
systemu gospodarki zamkniętej do otwartej i przyjęcie strategii wzrostu opartej 
na polityce promocji eksportu. Podstawowe elementy ortodoksyjnego programu 
stabilizacyjnego stanowiła polityka kursu walutowego oraz restrykcyjna, przede 
wszystkim w pierwszych latach, polityka monetarna i fiskalna. 

Od początku realizacji programu (obok tłumienia inflacji) duży nacisk 
położono na stymulację wzrostu gospodarczego przez rozwój inwestycji publicznych 
oraz eksportu. W rezultacie inwestycje publiczne wzrastały początkowo o 2-3% 
PNB. Jednocześnie zmieniała się też ich struktura, a mianowicie następował 
spadek inwestycji przemysłowych na rzecz wzrostu infrastrukturalnych, co miało 
stymulować rozwój inwestycji prywatnych. 

Z kolei wzrost eksportu pobudzano przede wszystkim przez odpowiednią 
politykę kursową. Już na początku programu przeprowadzono blisko 50% 
dewaluację lira, po której nastąpiła seria mniejszych dewaluacji, aż do przejścia 
w 1981 r. na system codziennych korekt kursowych dokonywanych przez bank 
centralny. W rezultacie tej polityki realny efektywny kurs lira ulegał stopniowej 
deprecjacji - w sumie do 1988 r. (w porównaniu z 1979 r.) o ponad 100% (Rodrik, 
1989). Duży nacisk położono też na promocję eksportu przez różnego rodzaju 
subsydia (ulgi podatkowe, preferencyjne kredyty, zwolnienia od opłat celnych 
towarów importowanych przeznaczonych do produkcji eksportowej). Efekty tej 
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polityki przeszły najśmielsze oczekiwania władz. Wciągu dwóch lat wartość 
eksportu uległa bowiem podwojeniu (z poziomu 2,3 mld. USD w 1979 r. — do 4,7 
mld. USD w 1981 r.), do 1985 r. wzrosła do blisko 8 mld. USD, w 1991 r. wynosiła 
14 mld. USD. 

Rozwój inwestycji publicznych i eksportu stymulował szybki wzrost PNB. O 
ile wiatach 1979-80 był on jeszcze ujemny, to już w 1981 r. wynosił 4,1%, a 
w następnych latach - przy pewnych wahaniach - utrzymywał się przeciętnie na 
poziomie 4-5%. Jednocześnie na początku programu udało się też zdecydowanie 
stłumić procesy inflacyjne. Stopa inflacji ze 107,2% w 1980 r. spadła do 25,2% 
w 1982 r. 

Pogodzenie tych dwóch osiągnięć stało się możliwe przede wszystkim dzięki 
wyjątkowo korzystnemu dla Turcji zbiegowi okoliczności. Otóż kryzys turecki 
wyprzedził w czasie światowy kryzys zadłużeniowy, który rozpoczął się w 1982 r. 
Fakt ten w połączeniu z dużym wówczas znaczeniem geopolitycznym Turcji dla jej 
zachodnich sojuszników oraz "kruchością" wewnęrznej sytuacji politycznej w tym 
kraju spowodował, że otrzymała ona wyjątkowo dużą zagraniczną pomoc finan
sową, zarówno w postaci restrukturyzacji zadłużenia jak i nowych kredytów. 

Jej efektem był dodatni transfer zasobów netto do kraju, szczególnie duży 
w ciągu pierwszych 2 lat realizacji programu stabilizacyjnego (4,5% i 1,5% PNB). 
Dopiero począwszy od 1985 r., a więc w 5 lat po rozpoczęciu programu 
stabilizacyjnego i w 8 lat po wybuchu tureckiego kryzysu zadłużeniowego, nastąpił 
odpływ na większą skalę zasobów netto z Turcji. Inne wysoko zadłużone kraje 
rozwijające się nie miały tak luksusowych warunków, gdyż zmuszone były dokonać 
transferu zasobów na rzecz zagranicy - i to w wysokości 4 -5% PNB - nieomal 
natychmiast po rozpoczęciu ich kryzysu zadłużeniowego w 1982 r. W rezultacie 
w Turcji - w przeciwieństwie do innych krajów - sektor publiczny nie został 
wówczas odcięty od zagranicznych źródeł kredytowych, co spowodowało, że jego 
zapotrzebowanie na finansowanie inflacyjne było relatywnie mniejsze. 

Innym czynnikiem, który w oczywisty sposób sprzyjał początkowym sukcesom 
w realizacji programu stabilizacyjnego był fakt, że społeczeństwo tureckie mając 
świeżo w pamięci rządy wojskowych, z wyjątkową uległością przyjęło w 1980 r. 
radykalny pakiet reform gospodarczych. W normalnych warunkach politycznych 
drastyczne zmiany relacji cenowych, jakie pociągnęły za sobą te reformy (m.in. 
spadekkursuwalutowego,wzrost stóp procentowych i cen w sektorze publicznym), 
z pewnością napotkałyby zdecydowany opór społeczny. 

Stopniowo jednak zarówno dopływ kapitałów zagranicznych, jak i uległość 
społeczeństwa zaczęły maleć. Tymczasem, mimo iż w połowie lat '80. korzyści, 
jakie odniosła gospodarka dzięki jej otwarciu, były tak duże, że można było 
zredukować de fi cyt sektora publicznego bez znacznych kosztów po stronie produkcji 
krajowej, to jednak nie zrobiono tego. Finansowanie budżetu ze źródeł zagra
nicznych zaczęto natomiast zastępować finansowaniem ze źródeł krajowych. 
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Brak postępów w zakresie eliminacji deficytu budżetowego spowodował, że 
sukcesy na polu walki z inflacją okazały się krótkotrwałe. Już w 1984 r. stopa 
inflacji przekroczyła 50%, potem przez 3 lata wykazywała stopniowy spadek, by 
następnie wzrosnąć do poziomu blisko 60-70%. 

Utrzymująca się inflacja, jak również wysokie krajowe stopy procentowe 
wytwarzały atmosferę niepewności w gospodarce, która negatywnie wpływała na 
dynamikę inwestycji prywatnych - szczególnie w sektorze przemysłowym. 
Dynamika ta była zresztą stosunkowo niska od początku programu i to mimo 
boomu eksportowego. Początkowo wynikało to z faktu, że produkcja eksportowa 
mogła rosnąć wskutek zwiększania stopnia wykorzystania istniejących mocy 
produkcyjnych (bardzo rozbudowywanych w okresie industrializacji lat '60. i '70., 
a potem unieruchomionych w następstwie kryzysu gospodarczego). 

Jednak w miarę upływu czasu sytuacja pod tym względem nie uległa większej 
zmianie. Wiatach 1980-88 inwestycje ogółem w sektorze przemysłowym 
wykazywały ostrą tendencję spadkową, ainwestycje prywatne-tyłko słaby wzrost. 
Nie spełniły się zatem oczekiwania rządu, że ograniczenie inwestycji publicznych 
w sektorze przemysłowym (na rzecz rozszerzenia ich tam, gdzie nie będą one 
stanowiły konkurencji dla inwestorówprywatnych,np.inwestycje infrastrukturalne) 
zostanie zrekompensowane wzrostem inwestycji prywatnych. Z drugiej jednak 
strony wzrost tych ostatnich byłby z pewnością jeszcze niższy bez takiej zmiany 
struktury inwestycji państwowych. 

Rosnąca w Turcji w latach '80. stopa inwestycji ogółem była przede wszystkim 
efektem wzrostu inwestycji w budownictwie mieszkaniowym oraz w turystyce, 
natomiast rozmiary inwestycji przemysłowych jeszcze w 1988 r. odpowiadały 2/3 
ich poziomu z 1977 r. 

Wysokie stopy procentowe były jednym z kosztów, jakie gospodarka turecka 
płaciła za realizowaną, począwszy od 1980 r., politykę realnej deprecjacji kursu 
walutowego. 

Polityka ta, jak już wyjaśniano, stanowiła silny bodziec stymulujący rozwój 
eksportu, a tym samym wzrost gospodarczy. Była też istotnym elementem tureckiej 
strategii zadłużenia zagranicznego, wyraźnie odbiegającej od strategii 
realizowanych w latach '80. przez inne wysoko zadłużone kraje rozwijające się. O 
ile bowiem relacja zadłużenia zagranicznego Turcji do PNB wzrastała wówczas 
w podobnym tempie jak w tych krajach (z poziomu 28% w 1980 r. do 56% w 1986 
r.), to jednocześnie w przeciwieństwie do większości spośród nich, w Turcji 
następował spadek relacji zadłużenia do jej wpływów eksportowych (z poziomu 
284% w 1980 r. do 60% w 1986 r., kiedy zaznaczył się jego niewielki wzrost) 
(Wijnbergen, 1989). 

Realna deprecjacja waluty krajowej pociągała za sobą oczywiście także pewne 
straty dla gospodarki, gdyż zwiększała koszty obsługi zadłużenia zagranicznego 
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mierzone ilością eksportowanychprzezTurq'ę towarów (których wartośćw walucie 
obcej spadała). Ponad połowę wzrostu relacji zadłużenia do PNB w latach 1980-
86 była efektem działania tego właśnie czynnika. Jednocześnie jednak pogłębiająca 
sięorientacjaeksportowa kraju przyczyniała się do umocniania jego wiarygodnoości 
kredytowej, co ułatwiało dostęp do nowych kredytów zagranicznych. 

Rezultatem stosowania polityki realnej deprecjacji kursu walutowego był 
jednak — obok wysokich realnych stóp procentowych w kraju - m.in. także spadek 
płac realnych oraz wzrost realnego obciążenia sektora publicznego z tytułu obsługi 
zadłużenia zagranicznego. W związku z tym trudno uzasadnić, dlaczego politykę 
tę kontynuowano przez całe nieomal dziesięciolecie - do końca 1988 r. 

Podsumowując doświadczenia Turcji w zakresie stabilizacji i wzrostu należy 
podkreślić, że o ile na tym pierwszym polu trudno uznać je za sukces — szczególnie 
po 1987 r., to dokonany w tym czasie postęp w zakresie wzrostu gospodarczego był 
niewątpliwym osiągnięciem. 

Podstawową przyczyną niepowodzeń w walce z inflacją było utrzymanie 
znacznych deficytów budżetowych. Rozwiązanie tego problemu ma niewątpliwie 
bardzo istotne znaczenie dla przyszłości gospodarki tureckiej. O ile przy tym 
możliwości ograniczenia wydatków budżetowych są niewielkie, o tyle zwiększenie 
wpływów budżetowych nie powinno być szczególnie trudne przede wszystkim 
przez wzrost podatków (globalne wpływy podatkowe w Turcji wynoszą bowiem 
tylko około 19% PNB - w porównaniu ze średnią 37% w krajach OECD), a także 
przez zwiększenie efektywności przedsiębiorstw sektora państwowego. 

Stosunkowo wysokim deficytom budżetowym towarzyszyły w Turcji przez 
nieomal całą dekadę lat '80. deficyty bilansu obrotów bieżących. Ceną, jaką płaciła 
za to gospodarka, były wysokie realne stopy procentowe. Jeśli mimo to utrzymywał 
się dynamiczny wzrost gospodarczy, to było to możliwe tylko dlatego, że wysokie 
stopy procentowe w większym stopniu hamowały prywatną konsumpcję niż 
prywatne inwestycje. Istotną rolę w tym względzie odegrał też wzrost inwestycji 
publicznych. 

3. Meksyk 

Głęboki kryzys,jaki wstrząsnął gospodarką meksykańską w 1982r. - inicjując 
zarazem światowy kryzys zadłużeniowy - zmusił władze meksykańskie do podjęcia 
zdecydowanych działań stabilizacyjnych. Początkowo, tj. w latach 1983-87 przybrały 
one formę programów ortodoksyjnych. Ze względu na fakt, że stosowana w ich 
ramach polityka monetarna miała charakter wyraźnie dostosowawczy, a próbę 
zmniejszania stóp przeprowadzanych dewaluacji peso podjęto tylko przejściowo, 
jedynym konsekwentnie stosowanym w całym tym okresie środkiem antyinflacyjnym 
była restrykcyjna polityka fiskalna (Skrzeszewska-Paczek, 1992). 
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W wyniku zastosowania tych programów nastąpiła znaczna redukcja deficytu 
budżetowego i poprawa stanu bilansu obrotów bieżących. Inflacja jednak — po 
początkowym spadku - zaczęła dynamicznie wzrastać, osiągając w 1987r. poziom 
półtora raza wyższy niż w 1982 r., natomiast PNB w ciągu tego okresu spadł 
w sumie o 3%. 

Po ogłoszeniu moratorium w sierpniu 1982 r. Meksyk pozbawiony 
zostalłdostępu do międzynarodowych rynków kapitałowych. Później, mimo że 
podejmowane programy stabilizacyjne wspierane były kolejnymi pakietami 
międzynarodowej pomocyfinansowej, to wskutek niedostatecznych jej rozmiarów 
konieczne stały się ostre restrykcje fiskalne oraz przekształcenie utrzymującego 
się od lat '30. deficytu bilansu obrotów bieżących (bez płatności odsetkowych) 
w nadwyżkę. Była to więc sytuacja zupełnie nieporównywalna z tą, w jakiej w 1980 
r. znalazła się Turcja. 

Tabela 25 

Meksyk - podstawowe wskaźniki gospodarcze w latach 1982-1991 

Osiągnięta w Meksyku skala korekty deficytu budżetowego była imponująca. 
Ujemne saldo podstawowe sektora publicznego w wysokości 7,3% PNB w 1982 r., 
już w 1983 r. przekształcono w nadwyżkę w wysokości 4,2% PNB, która w 1984 r. 
wzrosła do 4,8% PNB, by począwszy od 1988 r. utrzymywać się na poziomie około 
8% PNB. 

Poprawę tę uzyskano m.in. wskutek ostrych cięć w inwestycyjnych wydatkach 
budżetowych, które z poziomu 10% PNB w 1982 r. spadły do 4,5% PNB w 1989 r. 
Ze względu na fakt, że inwestycje prywatne nie zrekompensowały tego "ubytku", 
nastąpiło zahamowanie wzrostu, w rezultacie czego PNB per capita w latach 1982-
88 wykazywał spadek (Wijnbergen, 1991). 
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Gwałtowny skok inflacji w 1987 r. zmusił władze meksykańskie do zmiany 
strategii stabilizacyjnej i zastosowania programu nieortodoksyjnego. Jego 
podstawowym elementem — obok restrykcyjnej polityki fiskalnej i monetarnej — 
była polityka dochodów w postaci kontroli cen, płac i kursu walutowego. 
Kontynuowana jest ona do tej pory na podstawie sukcesywnie przedłużanej 
i renegocjowanej umowy społecznej zawartej między przedstawicielami rządu, 
pracodawców i pracowników, tzw. Paktu Stabilności i Wzrostu Gospodarczego. 

Nowa strategia stabilizacyjna spowodowała począwszy od 1989 r. spadek 
inflacji do poziomu około 20% (tylko w 1990 r. wzrosła ona do 30%). Jednocześnie 
wyraźnej poprawie uległa dynamika wzrostu PNB, w rezultacie czego nastąpił 
wzrost PNB per capita. W latach 1989-1991 PNB wzrósł odpowiednio o 3,1%, 
3,9% i 3,6%. 

Oprócz pozytywnego wpływu samego programu stabilizacyjnego, zasadnicze 
znaczenie dla generalnej poprawy stanu gospodarki meksykańskiej miało 
rozwiązanie problemu "nawisu" długu. Z tego punktu widzenia moment 
przełomowy stanowiło zawarcie w ramach planu Br ady'ego w 1989 r. porozumienia 
w sprawie redukcji zadłużenia. 

Bezpośrednim efektem tego porozumienia było zmniejszenie wiatach 
1990 - 91 transferu zasobów finansowych z Meksyku za granicę - średnio o 4 mld. 
USD rocznie, tj. około 2% PNB. Jednak znacznie bardziej ważące dla przyszłych 
losów gospodarki meksykańskiej okazały się pośrednie skutki tej operacji. 
Zmniejszając ryzyko związane z inwestowaniem w Meksyku, przyczyniła się ona 
bowiem do ogólnej poprawy oceny stanu jego gospodarki przez inwestorów 
zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Wyrazem tego była redukcja krajowych 
stóp procentowych o 20%, jaka nastąpiła natychmiast po ogłoszeniu zawarcia 
wstępnego porozumienia z bankami w lipcu 1989 r. 

Charakterystyczne jest przy tym, że sam spadek stopy inflacji w Meksyku, 
który rozpoczął się wcześniej, bo już w 1988 r., okazał się czynnikiem 
niewystarczającym do wywołania nawet proporcjonalnego w stosunku do niego 
spadku stóp procentowych. Jak wskazują badania przeprowadzone przez 
H.E.Khora i L.Rojas-Suarez, w przypadku Meksyku w celu wywołania trwałej 
redukcji krajowych stóp procentowych konieczne jest osiągnięcie zasadniczej 
poprawy sytuacji gospodarczej kraju, co znalazłoby odzwierciedlenie 
w międzynarodowych ocenach jego wiarygodności. Istotną rolę w tym względzie 
poza redukcją zadłużenia i realizacją głębokich reform strukturalnych - odegrał 
też postęp, jaki osiągnięto w negocjacjach związanych z utworzeniem 
Północnoamerykańskiej Strefy Wolnego Handlu (Khor, Rojas-Suarez, 1991). 

Wobec tych znamiennych przejawów poprawy perspektyw gospodarczych 
kraju - nastąpił powrót Meksyku na międzynarodowe rynki kapitałowe, masowa 
repatriacja kapitałów oraz dynamiczny wzrost inwestycji zagranicznych. 



4. Podsumowanie i wnioski 

Analiza doświadczeń w zakresie stabilizacji i wzrostu Izraela, Turcji i Meksyku 
wskazuje zarówno na wiele podobieństw, jak i różnic między nimi. 

O ile Izrael i Meksyk z pewnością uznać można za kraje, które odniosły pełny 
sukces na polu walki z inflacją (w Izraelu od 1987 r., a w Meksyku od 1989 r. stopa 
inflacji nie wzrosła powyżej 20%), o tyle Turcji nie udało się tego dokonać. Procesy 
inflacyjne zdołano tam stłumić tylko przejściowo (z ponad 100% w 1980 r. stopa 
inflacji spadła do 25% w 1982 r.), po czym zaczęły one ponownie się nasilać, aż do 
uzyskania obecnego poziomu 66%. 

Podstawową przyczyną trudności w trwałym stłumieniu inflacji w Turcji był 
brak postępu w zakresie eliminacji deficytu budżetowego. O ile Izrael i Meksyk 
odnotowały na tym polu poważny sukces (w Meksyku saldo podatkowe sektora 
publicznego jest dodatnie nieprzerwanie od 1983 r.),o tyle w Turcji - po znacznym 
spadku w 1981 r. - deficyt budżetowy utrzymuje się na dość wysokim poziomie. 

Jednak mimo stosunkowo wysokiej inflacji to właśnie Turcja osiągnęła 
najwyższą spośród badanych krajów dynamikę wzrostu gospodarczego. W latach 
1981-87 PNB rósł tam przeciętnie w tempie ponad 5% rocznie, podczas gdy 
w Izraelu w latach 1986-90 - w średnim tempie poniżej 3,5%, a w Meksyku -
dopiero w ostatnich 2 latach stopa wzrostu PNB podniosła się do 4%. Począwszy 
jednak od 1988 r. dynamika tureckiego wzrostu gospodarczego wyraźnie osłabła, 
spadając (z wyjątkiem boomu w 1990 r.) poniżej 2%. 

Uzyskiwane przez Turcję do 1987 r. wysokie wskaźniki wzrostu są rym 
bardziej zastanawiające, że w całym tym okresie utrzymywały się tam wysokie 
realne stopy procentowe. Była to cena jaką płaciła gospodarka za istniejące 
wówczas deficyty; budżetowy oraz bilansu obrotów bieżących. W tych warunkach 
wysokie stopy procentowe służyły wytworzeniu w kraju odpowiednio wysokiej 
nadwyżki prywatnych oszczędności nad inwestycjami. 

Jeśli mimo to osiągnięto wysokie tempo wzrostu, to było ono możliwe tylko 
dzięki odpowiedniej polityce państwa. Polegała ona na "spychaniu" efektu wysokich 
stóp procentowych na konsumpcję, a chronieniu przed nimi inwestycji (przez m.in. 
politykę podatkową i kredytową), a także na zwiększeniu inwestycji publicznych 
- szczególnie infrastrukturalnych - stymulujących rozwój inwestycji prywatnych. 
Równolegle prowadzona też była w Turcji polityka stymulacji eksportu - przede 
wszystkim za pomocą kursu walutowego, a także różnego rodzaju subsydiów. 

Politykę promocji eksportu prowadzono też w Izraelu, gdzie także pojawił się 
problem wysokich stóp procentowych. Ich negatywny wpływ na stopę zysku 
łagodzono przez rozbudowany system nisko oprocentowanych kredytów 
alokowanych. Ze względu na fakt, że zakres ich stosowania został ograniczony do 
produkcji eksportowej, kredyty te przez stymulację rozwoju eksportu tłumiły 
objawy recesji w gospodarce. 
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W Meksyku z kolei do znacznego spadku poziomu stóp procentowych doszło 
dopiero wskutek zawarcia porozumienia w sprawie redukcji zadłużenia 
zagranicznego. Mimo, że już w 1988 r. zdołano tam radykalnie stłumić presję 
inflacji (do 50% z poziomu ponad 150% w poprzednim roku), to jednak nie 
znalazło to odzwierciedlenia w odpowiednim spadku nominalnych stóp 
procentowych, co świadczyło o utrzymywaniu się wśród podmiotów gospodarczych 
obaw co do trwałości uzyskanej poprawy. Spektakularny spadek stóp procentowych 
nastąpił dopiero w lipcu 1989 r. - natychmiast po ogłoszeniu zawarcia 
wspomnianego porozumienia. Od tego czasu rozpoczęła się masowa repatriacja 
kapitałów oraz rosnący riapły inwestycji zagranicznych do Meksyku. W rezultacie 
działania tych wszystkich czynników stopa wzrostu PNB, która w latach 1987-88 
kształtowała się na poziomie około 1,5%, wzrosła począwszy od 1990 r. do blisko 
4%. 

Wsparcie programu izraelskiego zewnętrznymi środkami finansowymi nie 
było tak znaczne jak w Turcji, ponieważ kraj ten nie znajdował się w równie 
dramatycznej sytuacji gospodarczej i płatniczej. Oprócz regularnej pomocy 
finansowej ze strony rządu USA, Izrael otrzymał jednak na początku realizacji 
swojego programu stabilizacyjnego pomoc dodatkową w wysokości 1,5 mld. USD. 

Jak wynika z zaprezentowanych doświadczeń Izraela, Turcji i Meksyku, 
stabilizacja jest koniecznym warunkiem osiągnięcia trwałego wzrostu 
gospodarczego. Spośród analizowanych krajów przypadek Turcji zdaje się 
zaprzeczać temu twierdzeniu, ale tylko pozornie. Okres kilkuletniego dynamicznego 
wzrostu gospodarczego, któremu towarzyszyła stosunkowo wysoka stopa inflacji, 
należy już bowiem w tym kraju do przeszłości. 

Sama stabilizacja nie wystarcza jednak do wejścia na ścieżkę długookresowego 
wzrostu. W każdym razie w żadnym z analizowanych krajów po stłumieniu inflacji 
nie nastąpiło samoistne przyspieszenie wzrostu gospodarczego. Wszędzie wzrost 
stymulowany był, w większym lub mniejszym stopniu, pomocą finansową z zewnątrz 

I (w różnych formach) oraz odpowiednią polityką gospodarczą państwa. 
Znaczenie tej ostatniej wynikało przede wszystkim z faktu, że we wszystkich 

omawianych krajach pojawiły się wysokie stopy procentowe. Zneutralizowanie ich 
negatywnego wpływu na inwestycje - a więc i na wzrost - wymagało albo 
obniżenia deficytu budżetowego, albo też przesunięcia oddziaływania wysokich 
stóp procentowych w stronę konsumpcji. 

Istotną rolę odegrało też państwo w procesie realizacji głębokich reform 
strukturalnych, jakie towarzyszyły procesom stablizacji w tych krajach. Ich 
kontynuacja jest niezbędnym warunkiem trwałego wzrostu gospodarczego. 
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Ewa Wierzbicka 

DOŚWIADCZENIA STABILIZACJI 
I PERSPEKTYWY WZROSTU 
W WYBRANYCH KRAJACH 
POSTSOCJALISTYCZNYCH 

WielejestprzyczynzałamaniagospodarczegopostsocjalistycznychkrajówEuropy 
Środkowo- Wschodniej porównywalnego co do skali z wielkim kryzysem lat 1929-
1933. Głęboka recesjajest skutkiem zarówno transformacjisystemowejjaki częściowo 
kosztem polityki antyinflacyjnej. Wynika równieżz załamania się starego systemu 
zarządzania i kształtowania od podstaw systemu tynkowego. Dokonywana 
transformacja ma charakterwieloaspektowy, dotyczyprzemiansystemowych, tworzenia 
nowych instytucji, zmian własnościowych, struktury gospodarczej, a także polityki 
gospodarczej i jej narzędzi. Recesja jest skutkiem wzajemnego oddziaływania 
dekoniunkturyw grupie krajów postsocjalistycznych, rozpadu R WPG oraz ZSRR 
i związanej z tym konieczności przeorientowania handlu i współpracy zagranicznej. 
ZróżnicowaniegłębokościrecesjiwBułgarii,Czecho-Słowacji,Rumunii,naWęgrzech 
czy też w byłej NRD wynika m.in. z różnej kondycji gospodarczej tych krajów 
w momencie zapoczątkowania przemian (np. z wielkości zadłużenia, stopnia 
nierównowagi gospodarczej itp.), zaawansowania reform prorynkowych poprze
dzających transformację, z tempa dokonywanych zmian w procesie przemian oraz 
metod i intensywności działań destabilizujących. 

RecesjaniejestwięcwyłącznymrezultatempolityMfiskataejipieniężnej,ponieważ 
to tylko fragment o wiele większej grupy problemów. Z koleimniejsza skuteczność 
realizowanejpolitykiSskalnejzwiązanajestzesłabościąstrukturytransformowanych 
gospodarek oraz faktem, żenię działają w nich mechanizmy typowe dla gospodarki 
rynkowej. 

PrzedmiotemanalizysąbyłekrajesocjalistyczneEuropyŚrodkowo-Wschodniej, 
które w 1989 r. podjęły proces transformacji systemowej, związany z przejściem od 
gospodarki centralnie planowanej typu sowieckiego do kapitalistycznej gospodarki 
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rynkowej.Dogrupytychkrajównależą(wkolejnościalfabetycznej):Bułgańa,Czecho-
Słowacja, b.NRD, Polska, Rumunia i Węgry (Polska nie jest przedmiotem tej analizy). 

Sytuaq'a ekonomiczna w wymienionejgrupie krajów jest bardzo zróżnicowana. 
Wynika to z wielu przyczyn, m.in. z różnego stopnia zaawansowania przemian 
dotyczących przede wszystkim zakresu funkcjonowania instytucji rynkowych oraz 
z różnego poziomu startu do transformacji. Kraje te różniły się poziomem rozwoju 
gospodarczego, tradycją działania gospodarki rynkowej przed II wojną światową, 
osiągniętym dotychczas zakresem otwarcia gospodarkina współpracęz zagranicą i na 
oddziaływanie rynku światowego, stopniem uzależnienia odgospodarkib.ZSRR oraz 
stopniem zaawansowania reform przed 1989r. 

Cechywspólne tonie tylkopodobnestrukturygospodarcze (niestetykonkurencyjne, 
eonie ułatwia współpracy), podobne uwarunkowania zmian, alei podobne problemy, 
które ujawniły się wrazz podjęciem transformacja stabilizacji ekonomicznej. 

Specyficznym przypadkiem jest gospodarka b.NRD, która została wchłonięta 
przez gospodarkę Niemiec Zachodnich i w związku z tym została najostrzej 
skonfrontowanazmechanizmamigospodarkirynkowej.Doświadczeniawschodnich 
krajów związkowych Niemiec, tzn. b.NRD, są interesujące ze względu m.in. na 
dynamikę przemian własnościowych i strukturalnych, jako specyficzny układ 
odniesienia i przestroga dla pozostałych krajów, zwłaszcza tych, które znajdują się na 
początkowym etapie transformacji i stabilizacji. Szczególnie interesującejestrównież 
poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, dlaczego gospodarka b.NRD, najbardziej 
rozwinięta spośródkrajówb.R WPG, zderzając się we wszystkich możliwych aspektach 
z realiamisystemugospodarkirynkowej,przeżyła ażtakgłębokąrecesję. Dokładna 
obserwacjaprzypadku b.NRDjesttym bardziej istotna, żezestronyNiemiecZachodnich 
zastosowanowielezabezpieczeńi amortyzatorów orazudńelonopomocyfinansowej, 
niewyobrażalnej - co do skali - dla innych krajów. W1991 r. transfer środków na 
rzecz pięciu nowych krajów związkowych (landów) wyniósł ponad 139 mld. DEM 
i przewiduje się, że w 1992 r. wyniesie ok. 180 mld. DEM. W1991 r. stanowiło to 
odpowiednio 5,5% produktu krajowego brutto Niemiec, a w 1992r. wyniesie ok. 6,5%. 
W1991 r. z samych tylko budżetów zachodnioniemieckich landowi gmin przekazano 
dodatkowo na rzecz nowych landów 12 mld. DEM, a także 31 mld. DEM ze specjalnie 
utworzonego Funduszu Niemieckiej Jedności (Mona tsbeńchte, 1992). 

Wopracowaniu nie są omawiane doświadczenia krajówwyłonionych z b.ZSRR, 
ponieważ znajdują się one na początkowym etapie przemian systemowych. Państwa 
te, powstając na gruzach imperium sowieckiego, nie dysponują w tej chwili 
wiarygodnymi danymi statystycznymi, a nawet wiarygodnymi materiałami 
programowymi, cowynikaz ich nieustabilizowanejsytuacji gospodarczej, politycznej 
i narodowościowej. Prezen towaneprogramymają najczęściej charakter deklara tywny, 
bezwskazania mechanizmuich realizacji. 

Z tych samych przyczyn w opracowaniu nie uwzględniono problemów Jugosławii 
i państw z niej wyłonionych. 
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1. Superrecesja 

Kraje z analizowanej grupy wkroczyły w głęboką i długotrwałą recesję 
gospodarczą, bezprecedensową od czasów wielkiego kryzysu gospodarczego lat 
1929-1933,takgłęboką,iżmożna ją określićmianemsuperrecesji. Należy podkreślić 
długotrwałość i skalę tej recesji oraz jej międzynarodowy charakter. Ponadto jej 
skutki mają charakter kumulacyjny z uwagi na silne wzajemne powiązania 
gospodarcze w przeszłości. Nie jest to jednak recesja w stylu wysoko rozwiniętych 
krajów zachodnich, gdzie jest ona wynikiem zmodyfikowanego cyklu 
koniunkturalnego,leczrecesjawwydaniubarbarzyńskim(tzn. przypomina recesję 
występującą w XIX w.). 

Oceniając miniony rok, przede wszystkim na podstawie wskaźników 
ekonomicznych, takich jak: produkt narodowy brutto, stopa inflacji, stopa 
bezrobocia, zadłużenie zagraniczne, produkcja przemysłowa itd., można stwierdzić, 
że był on kolejnym okresem pogarszania się wyników gospodarczych (por. tabela 
26). 

a Analysis and Forecasts to 1955. Reviewand Outlook, PlanEcon, Washington November 
1991 

b Dochód narodowy 
0 Dane z: Economic Survey of Europę in 1991/1992, Genewa. 

Źródło: dane krajowych urzędów statystycznych. 

Już w 1990 r. dwucyfrowy spadek produktu krajowego brutto wystąpił 
w Bułgarii (podobna skala spadku mierzona wskaźnikiem dochodu narodowego), 
w Rumuniii w b.NRD,natomiastw 1991 r.spadekwyniósłodponad30%w b.NRD 
do 9% na Węgrzech. W skali całego obszaru Europy Środkowo-Wschodniej 
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zmniejszenie produktu krajowego brutto było tak duże, że oznacza to cofnięcie się 
do początku lat osiemdziesiątych, a nawet wcześniejszych. Zahamowanie 
aktywności gospodarczej tego regionu znalazło wyraz w spadku produkcji w 1990 
r. średnio (bez b.NRD) o 14% w stosunku do roku poprzedniego, a w 1991 r. o 
19%, Z analizy wskaźnika dynamiki produkcji przemysłowej (por. tabela 27) 
wynika, że największy regres (bez b.NRD) wystąpił w Bułgarii, w której w 1991 r. 
produkcja przemysłowa obniżyła się o ponad 27%. Podobnie znaczący spadek, bo 
aż o 23%, wystąpił w Czecho-Słowacji. W obu republikach wskaźniki były jednak 
zróżnicowane. Gorsze wyniki osiągnęła Słowacja. 

W 1991 r. znaczny były również spadek produkcji rolnej, np. w Czecho-
Słowacji o 7-9%, na Węgrzech o 3-4%. Wystąpił on również w Bułgarii: w ciągu 10 
miesięcy 1991 r. zakupiona produkcja żywca była niższa o 48% w stosunku do tego 
samego okresu 1990 r., mleka o 27%, a jaj o 40%. Jedynie w Rumunii odnotowano 
pewien niewielki wzrost produkcji rolnej w stosunku do 1990 r. (budzi to pewne 
wątpliwości, ponieważ dane statystyczne są nie w pełni wiarygodne). 

Tabela 27 

Jako główne przyczynyrecesji w 1991 r., wspólne dla krajów Europy Środkowo-
Wschodniej, można wymienić: 

1) strukturalną nieefektywność odziedziczoną po systemie gospodarki 
realnego socjalizmu, stanowiącą przyczynę pierwotną (chodzi o strukturę 
rzeczową, instytucjonalną i własnościową); 
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2) dezorganizację i destrukcję (związane m.in. z załamaniem się starego 
systemu zarządzania) oraz bardzo powolne kształtowanie się nowego 
systemu zarządzania wykorzystującego instrumenty charakterystyczne 
dla gospodarki rynkowej; 

3) konieczność poniesienia kosztów pospiesznych reform rynkowych oraz 
przekształceń własnościowych (szczególnie widoczne w b.NRD); 

4) wzajemny recesjogenny wpływ dekoniunktury w krajach silnie powiąza
nych wymianą handlową (Polarczyk, 1992); 

5) likwidację RWPG i konsekwencje rozpadu ZSRR, a także przemian, 
jakie zachodzą na obszarze b.ZSRR. 

2. Kontrowersje wokół przyczyn załamania gospodarczego 

Czy można było uniknąćgłębokiego załamania gospodarczego? Czy przyczyny 
recesji są takie same dla wszystkich krajów postsocjalistycznych, tzn. dla Czecho
słowacji, Węgier, Bułgarii oraz b.NRD? 

Należy zgodzić się z poglądem, że recesja jest skutkiem zarówno transformacji, 
jaki polityki antyinflacyjnej,któraspowodowałanegatywneskutkiw sferze realnej. 
Jednak o głębokości recesji zadecydowały także i inne przyczyny, które wpłynęły 
na spotęgowanie załamania gospodarczego. Przykładowo: analizowane kraje 
rozpoczęły proces zmian systemowych (transformacja systemowa) w okresie, 
w którym z całą ostrością ujawnił się fakt wyczerpania tradycyjnych mechanizmów 
wzrostu w gospodarkach kierowanych centralnie. Większość z tych krajów 
odnotowała już wcześniej, przed 1989 r. silniejsze bądź słabsze perturbacje, czego 
wyrazem były m.in.: 

— rosnące zadłużenie zagraniczne; 
— gasnący trend wzrostu gospodarczego, a nawet jego spadek; 
— malejąca konkurencyjność na rynkach zagranicznych; 
— rosnąca luka technologiczna; 
— wzrastająca kapitałochłonność i energochłonność wzrostu; 
— postępująca degradacja środowiska naturalnego; 
— wzrastające niedobory. 
Niektóre kraje (Węgry, b.NRD, Bułgaria), które straciły impet gospodarczy, 

próbowały substytuować wyczerpane wewnętrzne źródła wzrostu kapitałem 
zagranicznym, powodując szybko rosnące zadłużenie zagraniczne (tabela 28 i 29). 
Znamienny jest przykład Rumunii, która najpierw szybko zwiększała zadłużenie, 
następnie do 1989 r. realizowała określoną politykę oddłużania (z wiadomymi 
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Wcałejwiązce problemów związanych z wielostronnością reorientacji krajów 
Europy Środkowo-Wschodniej rozróżnić trzeba zatem poszczególne rodzaje 
procesów transformacji, a mianowicie: 

- transformację systemową, 
— transformację własnościową, 
- transformację strukturalną, 
— transformację polityki gospodarczej i mechanizmów jej realizacji1. 
Transformacja systemowa, łącząca przemiany społeczno-polityczne 

z przemianami ekonomicznymi, związana jest z tworzeniem zespołów instytucji 
właściwych rozwiniętym gospodarkom rynkowym, tzn. poczynając od rynku 
kapitałowego i rynku pracy aż do ministerstwa gospodarki i ustaw określających 
"konstytucyjne" cechy gospodarki rynkowej. W tym procesie najbardziej 
zaawansowane są Węgry i b.NRD (a także być może Polska). O wiele mniej 
zaawansowana jest Czecho-Słowacja, a jeszcze mniej Rumunia i Bułgaria. 

Transformacja własnościowa dotyczy zmiany struktury własnościowej 
w kierunku dominacji własności prywatnej. Transformacja własnościowa powinna 
utrwalać i przyspieszać kolejne etapy transformacji systemowej. 

Traflsformacjasfru/cfuraZnazwiązanajestz przebudową struktur gospodarczych 
pod kątem wymogów, jakie wnosi ze sobą mechanizm rynku wewnętrznego 
i rynków zewnętrznych. Oznacza to także transformację (w tym reorientację 
geograficzną) powiązań w handlu i współpracy międzynarodowej. Jest to skutek 
likwidacji RWPG, w której to organizacji poszczególne kraje przez wiele lat 
zmuszane były do komplementarnego względem ZSRR kształtowania swoich 
struktur gospodarczych. Stosunkowo gwałtowna reorientacja kierunków handlu 
zagranicznego pociąga za sobą zespółzjawiskdezorganizujących i destabilizujących 
procesy gospodarcze. Należy przy tym zauważyć, że część tych zmian została 
wymuszona sytuacją gospodarczą państw b.ZSRR i b.RWPG, co oznaczać może 
w przyszłości konieczność powrotu na opuszczane obecnie rynki zbytu. 

Jeszcze w 1988 r., a więc przed rozpoczęciem procesu transformacji, 
najściślejsze powiązania w handlu zagranicznym z rynkiem RWPG i ZSRR 
wykazywała Bułgaria (ponad 80%), na drugim miejscu była Czecho-Słowacja, 
której eksport w 1988 r. do krajów RWPG stanowił 73% całego eksportu, w tym 
do ZSRR 43%. Węgierski eksport do krajów RWPG stanowił 45% całego 
eksportu, w tym do ZSRR 28% (dla porównania: powyższe wskaźniki dla Polski 
wynosiłyodpowiednio40%i 24%). W1991 r.węgierskieksportdokrajówb.RWPG 
spadł do 60% w stosunku do 1990 r., a eksport do rozwiniętych krajów zachodnich 
(wyrażany w USD) wzrósł o 30%. Handel z krajami OECD stanowił w 1991 r. 

1 Problem transformacji polityki gospodarczej i mechanizmów jej realizacji omawiany jest w 
dalszej części. 

278 





Bułgaria zanotowała w 1991 r. największy spadek obrotów w handlu 
zagranicznym z krajami Europy Środkowo-Wschodniej (bez b.ZSRR). Wyniósł 
on ok. 70%, a z państwami b.ZSRR ok. 60% (podobny w skali spadek obrotów 
odnotowano z krajami arabskimi o 63%). Zwiększyły się natomiast obroty 
Bułgarii z krajami EWG i EFTA. 

Wzrost eksportu krajów Europy Środkowo-Wschodniej do krajówOECD w I 
półroczu 1991 r. przedstawia tabela 30. Można zauważyć, że eksport do krajów 
OECD wzrósł we wszystkich analizowanych krajach poza Rumunią. Nie zdołał 
jednak zrekompensować spadku obrotów wynikającego z załamania handlu 
z b.RWPG, co ilustruje tabela 31. 

3. Rezultaty zastosowanej kuracji 

Zróżnicowanie głębokości recesji w krajach postsocjalistycznych wynika 
z wielu przyczyn. Do najważniejszych należą: 

1) stan gospodarki w momencie zapoczątkowania przemian, w tym osiągnięty 
poziom dochodu narodowego, wielkość zadłużenia zagranicznego, stopień 
zrównoważenia gospodarki i dotkliwość niedoborów; 

2) stopień zaawansowania reform prorynkowych (w warunkach gospodarki 
centralnie zarządzanej), poprzedzających transformację systemową, a 
dotyczących m.in. zmian w systemie podatkowym, płacowym i w systemie 
cen, w polityce kursowej oraz w systemie handlu zagranicznego; 

3) tempo dokonywanych zmian w procesie transformacji, a także metody 
i intensywność działań stabilizujących gospodarkę, czyli przyjęte sposoby 
kuracji. 

W omawianych krajach różne były uwarunkowania transformacji oraz 
przyczyny recesji i jej skala. Stąd też utrudnione, czasem wręcz niemożliwe jest 
proste porównywanie sytuacji tych państw, a co za tym idzie — skuteczności 
zastosowanych metod stabilizacji. Na przykład, zarówno w Czecho-Słowacji, jak 
i w b.NRD posłużono się w procesie przemian terapią szokową, mimo że były to 
kraje o relatywnie -w stosunku do innych z tej grupy - zrównoważonej gospodarce. 
Terapia ta wywołała uboczne konsekwencje w postaci spadku produkcji, wzrostu 
bezrobocia itp. Z kolei Węgry, kraj na średnim poziomie rozwoju, były najbardziej 
zaawansowane w procesie reform (przy jednoczesnym największym zadłużeniu 
zagranicznym na 1 mieszkańca), a więc posiadały dość rozwinięty rynek towarowy 
i rynek pracy, a także początki rynku kapitałowego. 

Biorąc pod uwagę trzecią grupę przyczyn zróżnicowania skali recesji, trzeba 
przeanalizować doświadczenia w zakresie stosowania terapii szokowej. Wskazują 
one,żetylkowpewnychaspektachjestonaskuteczna.Należyzgodzić się z Jeffreyem 
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Sachsem, że "powolne wprowadzanie nowych rozwiązań spowodowałoby 
niepewność, wewnętrzną niespójność i zapewne polityczny opór" ((Sachs, 1992 
s.48). Jednak wśród ekonomistów i polityków ciągle trwają dyskusje nad 
skutecznością oraz efektywnością terapii szokowej w stosunku do polityki 
stopniowego dostosowywania się do wymagań gospodarki rynkowej. Możliwość, 
a nawet konieczność zastosowania terapii szokowej, związanej m.in. z liberalizacją 
cen, z wprowadzeniem mechanizmu cen oczyszczających rynek, wynikała z zakresu 
stosowania cen administrowanych i wolnych w poszczególnych krajach w chwili 
rozpoczynania procesu transformacji systemowej (Szpringer, 1992). 

Węgry rozpoczęły zmiany systemu cen już w 1968 r. Na przełomie lat 
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych stopniowo zmniejszano zakres cen 
administrowanych, dlatego też liberalizacja mogła być wprowadzana stopniowo 
(podobnie w Polsce: częściową liberalizację cen zapoczątkowano już w 1982 r.). 
W jej rezultacie w 1990 r. na Węgrzech udział cen administrowanych w wartości 
sprzedaży wynosił 16%, a w 1991 r. już tylko 10%. 

W Bułgarii i w Rumunii, w krajach o ściśle scentralizowanych systemach 
zarządzania, w których występowała głęboka nierównowaga rynkowa, a niedobory 
rynkowe były niezwykle uciążliwe, tzw. uwalnianie cen podczas urynkowiania 
gospodarki musiało mieć charakter skokowy. W rezultacie przeprowadzonej 
w Bułgarii od 1 lutego 1991 r. liberalizacji cen towarów i usług ceny artykułów 
konsumpcyjnych w tym roku wzrosły 5,7 razy. Protesty społeczne spowodowały, iż 
rząd bułgarski w lutym 1992 r. zamroził ceny 14 grup towarów pierwszej potrzeby. 

W Rumunii począwszy od tzw. szoku cenowego w październiku 1990 r. do 
końca 1991 r. ceny wzrosły czterokrotnie. Na jesieni 1991 r., ulegając presji 
społecznej, rząd podjął decyzję o zamrożeniu części cen ar tukułów żywnościowych, 
taryf transportu publicznego i czynszów mieszkalnych, co okresowo zahamowało 
wzrost cen. Już od kwietnia 1992 r. zaczęły one jednak ponownie rosnąć. Do końca 
1992 r. przewidywana jest trzycyfrowa inflacja. Doświadczenia Rumunii i Bułgarii 
wskazują na to, że niekonsekwentne stosowanie metod polityki antyinflacyjnej 
dezawuuje wcześniej podjęte działania, przyspieszając ponowny wzrost inflacji 
i potęgując niezadowolenie społeczne. 

Do sukcesów polityki gospodarczej rządu Czecho-Słowacji zaliczane jest 
przede wszystkim opanowanie inflacji. Po tzw. szoku cenowym (co do skali o wiele 
niższym niżw większości pozostałych krajów), który w styczniu 1991 r. spowodował 
wzrost cen o 25,8%, od czerwca 1991 r. do listopada 1991 r. inflacja ustabilizowała 
się na poziomie poniżej 1% miesięcznie (Biuletyn, 1992). W 1992 r. wysokość 
miesięcznych wskaźników inflacji kształtowała się następująco: w styczniu 1%, 
w lutym 0,5%. W 1992 r. rząd zamierzał sprowadzić stopę inflacji do 12% w skali 
rocznej, jednak rozpad federacji może zniweczyć dotychczasowe osiągnięcia 
procesu transformacji i stabilizacji makroekonomicznej w gospodarce Czecho-
Słowacji. 
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Czynnikiem wpływającym w istotny sposób na poziom inflacji w b. NRD, 
oprócz inflacjogennej struktury gospodarczej, są wzrastające koszty produkcji. 
Jest to efekt prowadzonej polityki wyrównywania płac, której celem jest zbliżenie 
ich do poziomu płac w zachodniej części Niemiec (przy czym trzeba pamiętać o 
specyfice wschodnich landów integrowanych gospodarczo z zachodnimi, co 
powoduje różnorodne konsekwencje wymagające oddzielnej analizy) (Economist, 
1992). ' 

W Bułgarii oraz w Rumunii na stopę inflacji miało wpływ, poza skokową 
zmianą cen i redukcją dotacji do cen, rozkręcenie spirali płacowo-kosztowo-
cenowej przez stosowanie rekompensat oraz indeksacji płac i dochodów. W obu 
tych krajach inflacja ma również charakter strukturalny. 

Wysoka inflacja na Węgrzech wynikła m.in. z dokonywanej kilkakrotnie 
dewaluacji waluty krajowej oraz z restrykcyjnej polityki podatkowej i pieniężnej. 
W następnych latach na dalszy wzrost cen może mieć również wpływ zwiększenie 
deficytu budżetowego, przy słabym jeszcze rozwoju rynków kapitałowych. 

We wszystkich analizowanych krajach inflacja ma charakter strukturalny, 
związany z nieodpowiednią strukturą gospodarczą, opartą na przestarzałej bazie 
produkcyjnej, generującej wysokie koszty produkcji, a zarazem mało 
konkurencyjnej dla partnerów zagranicznych. Niewątpliwie strukturalny charakter 
inflacji zmniejsza skuteczność podejmowanych działań antyinflacyjnych. Rośnie 
również skala inflacji wywoływanej przez politykę rządów tych państw, na przykład 
przez administracyjne zmiany kursu walutowego oddziałujące na poziom cen 
wewnętrznych, przez podwyżki stawekcelnych, które powodują wzrost cen towarów 
importowanych. Podobnie inflacjogennie oddziałują decyzje dotyczące zmian 
stopy procentowej czy też określane przez rządy podwyżki stawek płac. Trzeba 
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bowiem pamiętać, że w krajach pozbawionych rozwiniętych konkurencyjnych 
struktur gospodarczych inicjowane centralnie zmiany wyżej wymienionych 
instrumentów polityki gospodarczej są jedynie w nieznacznej części neutralizowane 
obniżaniem kosztów, w przeważającym zakresie są w sposób bezpośredni 
przenoszone na koszty i ceny. 

Realizacjapolityki gospodarczej w ramach tzw, programów dostosowawczych, 
uzgodnionych z MFW spowodowała, obok wielu pozytywnych efektów, także 
negatywne skutki, m.in. w postaci nadmiernego niekiedy zdławienia popytu 
wewnętrznego (związanego zwłaszcza z częścią inwestycji przedsiębiorstw) i więk
szej niż pierwotnie zakładano recesji gospodarczej. Sytuacja ta z kolei w dużym 
stopniu uniemożliwia i opóźnia zapoczątkowanie w tych krajach procesów 
przekształceń strukturalnych i procesów poprawy efektywności w skali mikro
ekonomicznej, opartych na nowych inwestycjach wprowadzających nowe 
technologie. Jednocześnie recesja paraliżuje możliwości przemian strukturalnych. 
Jeżeli nie będzie wzrastała podaż, małe są szanse tej grupy państw na likwidację 
strukturalnych przyczyn inflacji. Dodatkowym czynnikiem jest nadmierny fiskalizm 
polityki budżetowej, która realizowana jest pod presją społeczno-polityczną ostrej 
redukcji wydatków na cele rozwojowe w skali makro- i mikroekonomicznej. 

Radykalne ograniczenie możliwości akumulacyjnych i rozwojowych 
gospodarkiw oparciu oźródła wewnętrzne wrazz bardzo ograniczonym dopływem 
kapitałów zagranicznych nie tworzą sprzyjających warunków umożliwiających 
osiągnięcie przez te kraje (z wyjątkiem b.NRD znajdującej się pod "kuratelą" 
Niemiec) poziomu GDP z przełomu lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych 
bądź drugiej połowy lat osiemdziesiątych. 

Nałożenie się na siebie tzw. procesów stabilizacyjnych (związanych z realizacją 
programów dostosowawczych) i procesów transformacji skomplikowało sytuację, 
zarówno w makroskali, jak i w skali branż oraz przedsiębiorstw we wszystkich 
sektorach własności, bardziej niż mogły to uwzględnić metody i narzędzia 
wynikające z adaptowanych dla potrzeb tej grupy kr ajów programów dostosowaw
czych (ortodoksyjnych bądź heterodoksyjnych). Zastosowanie częściowo tylko 
zmodyfikowanych pakietów dostosowawczych doprowadziło do powstania wielu 
nieprzewidzianych i częściowo przewidywanych negatywnych konsekwencji (opinie 
sygnalizujące wcześniej możliwości powstania takich konsekwencji były 
ignorowane) (Kołodko, 1992a). 

Wspomniana już restrykcyjna polityka fiskalna, połączonaz kontrolą wzrostu 
płac, posługująca się kursem walut jako nominalną kotwicą, realizowana 
początkowo na Węgrzech (a także w Polsce), następnie w Czecho-Słowacji 
i w Bułgarii, a w pewnych fragmentach także w Rumunii, wpłynęła, wraz ze 
zwiększeniem kontroli podaży pieniądza przez banki centralne, na zredukowanie 
nadmiaru pieniądza prowadząc do pożądanych efektów antyinflacyjnych. 
Jednocześnie jednak doprowadziła do drastycznego ograniczenia popytu 
wewnętrznego. 
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Dążenie do zmniejszenia deficytu budżetowego przez redukcję wydatków 
budżetowych (co w praktyce najbardziej ograniczyło wydatki bezpośrednio 
i pośrednio rozwojowe) dodatkowo wpłynęło na zmniejszenie popytu. Polityka 
stabilizacyjna i realizowane w jej ramach szokowe ograniczanie popytu mogą 
doprowadzić do zespołu zjawisk określanych jako overschooting. Szczegółowo 
problem overshootingu na przykładzie gospodarki polskiej omawia G.W.Kołodko 
(Kołodko, 1992b). 

Trudno jest ocenić precyzyjnie, w jakiej skali podobny problem wystąpił 
winnych analizowanych krajach. Tym niemniej szereg zjawisk wskazuje na 
zasadność poglądu, że oczekiwane zmniejszenie inflacji można było osiągnąć 
mniejszym kosztem. Trzeba bowiem pamiętać, że skutkiem stosowania szokowej 
kuracji makroekonomicznej (w założeniu stabilizacyjnej, opartej na drastycznym 
ograniczeniu popytu w 1991 r.) był m.in. spadek dochodów realnych o 6 do 8% na 
Węgrzech, o 22% w Czecho-Słowacji i spadek płac realnych w Rumunii o 23,5%, 
w Bułgarii o 57,6%. Wydaje się, że nadal niedocenianą negatywną konsekwencją 
nadmiernie restrykcyjnej polityki finansowej jest także poważne ograniczenie 
aktywności inwestycyjnej. Już obecnie zmniejsza ono możliwości zmian 
strukturalnych i technologicznych w gospodarce, a w najbliższej przyszłości 
spowoduje zasadnicze pogorszenie warunków wzrostu gospodarczego i oddali 
termin powrotu do wcześniej osiąganych wskaźników wzrostu dochodu 
narodowego. 

Spadek produkcji wiatach 1990-1991 wpłynął na znaczny wzrost stopy 
bezrobocia, zwłaszcza w 1991 r. Jest to konsekwencja nie tylko ograniczenia 
popytu na dobra konsumpcyjne, ale i zmniejszenia możliwości inwestycyjnych 
gospodarki oraz ograniczenia zewnętrznych rynków zbytu (zwłaszcza w obszarze 
b.RWPG). Najostrzej - jak do tej pory - problem bezrobocia wystąpił w Bułgarii 
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iwb.NRD. Prognozy rządowe w większości krajów przewidują dalszy wzrost 
bezrobocia również w 1992 r., z wyjątkiem Węgier i b.NRD. 

W styczniu 1992 r. bezrobocie na terenie b.NRD wzrosło w stosunku do 
grudnia 1991 r. o 306 tys. osób. Bez pracy pozostawało więc ok. 1.340 tys. osób, czyli 
ok. 17%. Jednak już w lutym 1992 r. zaznaczyła się pewna poprawam.in.w rezultacie 
ożywienia koniunktury, zwłaszcza w budownictwie. W efekcie stopa bezrobocia 
spadła do poziomu 16,7%. 

Tabela 34 

Stopa bezrobocia w krajach Europy Środkowej i Wschodniej w latach 
1990-1992 (w%) 

Kraj 

Bułgaria 
Czecho-Słowacja 
b.NRD 
Rumunia 
Węgry 

1990 

1,0 
1,0 
7,3 

1,7 

1991 

12,0 
6,6b 

11,3 
4,6C 

8,5 

1992" 

20,0 
10,0 - 20,0 

18,1 
16,0 
8,5d 

a Prognoza. 
b W Czecho-Słowacji występuje znaczne zróżnicowanie stopy bezrobocia: w Czechach 

4,1%, a w Słowacji 11,8%. 
c W stosunku do zatrudnionych w sektorze publicznym i spółdzielczym. 
d Na Węgrzech przewidywane jest zahamowanie wzrostu bezrobocia. 

Źródło: dane krajowych urzędów statystycznych i BRH. 

We wszystkich analizowanych krajach szybkie tempo wzrostu bezrobocia 
i relatywnie wysokie stopy bezrobocia wynikają nie tylko ze znacznego spadku 
produkcji (a więc z przyczyn koniunkturalnych), lecz spowodowane są także 
przekształceniem się bezrobocia ukrytego w bezrobocie jawne. Ponadto we 
wszystkich analizowanych krajach część bezrobocia ma charakter bezrobocia 
strukturalnego. Nie można więc obciążać realizowanych wariantów polityki 
gospodarczej wyłączną odpowiedzialnością za uzewnętrznienie się problemu 
bezrobocia. 

W krajach Europy Środkowo-Wschodniej, poza Czecho-Słowacją, deficyty 
budżetowe na koniec 1991 r. były wyższe od planowanych. W Bułgarii deficyt 
| budżetu wzrósł do kwoty 20 mld. BGL, co stanowiło ok. 15% GDP. W1992 r. 
; planowane jest jego obniżenie do poziomu 9 mld. BGL, czyli do ok. 10% GDP. Na 
Węgrzech w 1991 .r. deficyt przekroczył o 50% przyjęte w ustawie budżetowej 
założenia i wyniósł 114 mld. HUF, co stanowiło 4,5% GDP. Na 1992 r. zaplanowano 
deficyt budżetuw wysokości 69,8 mld. HUF, czyli ok. 1,9% GDP, ale jużw kwietniu 
deficyt osiągnął poziom przewidziany na cały rok. Formułowane są opinie, że do 
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końca roku może dojść do poziomu ok. 100 mld. HUF, ale jego poziom nie 
przekroczy 2,5% GDP. 

Trudności w realizacji polityki finansowej, mającej na celu przestrzeganie 
dyscypliny budżetowej i utrzymanie zaplanowanych pułapów deficytów 
budżetowych, wynikają przede wszystkim z: 

1) niewywiązywania się przedsiębiorstw państwowych z należności wobec 
budżetu państwa, co spowodowane jest w znacznym stopniu spadkiem 
produkcji, pogarszaniem się płynności finansowej przedsiębiorstw, 
bankructwami, a także prywatyzacją przedsiębiorstw pociągającą za sobą 
niekiedy spadek wysokości podatków, a nawet określone, czasowe 
"wakacje" podatkowe; 

2) wzrastających wydatków socjalnych, wynikających zarówno z utrzymywania 
nadmiernych przywilejów socjalnych, jak i z powodu ostatnio powstałych 
nowych zobowiązań, np. z tytułu wypłat zasiłków dla bezrobotnych; 

3) nadmiernie optymistycznego oszacowania wpływów budżetowych 
z prywatyzacji majątku państwowego; wpływy te są mniejsze niż zakładano 
m.in.z powodu wolniejszego przebiegu procesów prywatyzacyjnych i zmian 
sposobów prywatyzacji; 

4) nieobjęcia racjonalną skuteczną kontrolą finansową sektora prywatnego 
i stosowania, często w sposób chaotyczny, interwencyjnej polityki 
licencyjno-fiskalnej wobec tego sektora; 

5) dopuszczenia, częściowo przez nieszczelność systemu podatkowego 
i celnego, do nadmiernego rozwoju gospodarki równoległej (shadow 
economy). 

Czy w sytuacji znacznych kosztów polityki antyinflacyjnej narzucanej przez 
MFW możliwe są inne warianty powodujące mniej negatywnych konsekwencji? 

W praktyce nie jest możliwa w pełni niezależna polityka pieniężna oraz 
fiskalna. Programy gospodarcze zadłużonych krajów postsocjalistycznych muszą 
być negocjowane i zatwierdzane przez MFW, ponieważ porozumienie z MFW 
warunkuje uzyskanie porozumienia z wierzycielami. Dla wielu z tych krajów 
rozłożenie spłaty długu czy też częściowa jego redukcja, a także uzyskanie nowych 
kredytów stwarzają szansę realizacji zadań związanych z transformacją. Jednak 
między zapotrzebowaniem na zasilanie zewnętrzne transformowanych gospodarek 
a rzeczywistym dopływem kapitału zagranicznego występuje dotychczas ogromny 
rozdźwięk. Zewnętrzne finansowanie procesu transformacji nie zawiodło wyłącznie 
w przypadku b.NRD, ale z zupełnie innych, oczywistych przyczyn. 

Recesjaw krajach Europy Środkowo-Wschodniej nie jestwyłącznie rezultatem 
polityki fiskalnej i pieniężnej, tzn.ograniczaniawydatkówrządowychi ograniczania 
podaży pieniądza. Jest to tylko fragment o wiele większej grupy problemów, tym 
bardziej że słabości strukturalne tych gospodarek zmniejszają w pewnym stopniu 

286 



efektywność polityki pieniężnej. Trzeba pamiętać również, że w tych krajach nie 
działają jeszcze w pełni mechanizmy charakterystyczne dla gospodarki rynkowej. 

Zmniejszanie deficytu budżetowego przez ograniczanie wydatków 
budżetowych (stosowane na Węgrzech, w Czecho-Słowacji czy też w Bułgarii) 
wywołuje efekt recesyjny, ale recesji może także sprzyjać sposób finansowania 
deficytu budżetowego kredytem bankowym. Pokrywanie deficytu budżetowego 
kredytem prowadzi do ograniczania możliwości kreacji kredytów na cele 
inwestycyjne, produkcyjne i konsumpcyjne. Do pogłębiania recesji przyczynia się 
również niekorzystanie. z takiego narzędzia pobudzania wzrostu, jak stopa 
procentowa czy też niewywiązywanie się budżetu z zobowiązań wobec 
przedsiębiorstw, a także mało stabilna polityka wobec przedsiębiorstw państwowych 
i równoczesne opóźnianie procesu prywatyzacji. 

Doświadczenia krajów postsocjalistycznych wskazują, że nie sprawdziło się 
w praktyce - słusznie krytykowane przez Z.Sadowskiego - twierdzenie, iż recesja 
ma funkcję uzdrawiającą, eliminującą nieefektywną produkcję i wpływa w ten 
sposób na tworzenie lepszej struktury gospodarczej (Sadowski, 1992a). Spadek 
produkcji w równym stopniu jest udziałem przedsiębiorstw nowoczesnych, jak 
i tych o przestarzałej technologii, tak przedsiębiorstw monopolistycznych, jak 
i mających niewielkie udziały w rynku eksporterów i importerów. Częstą reakcją 
przedsiębiorstw na ograniczenie popytu wewnętrznego i liberalizację handlu 
zagranicznego (która stworzyła konieczność konkurencji z towarami 
importowanymi) była bierność i postawa wyczekująca. Ujawnił się brak wiedzy 
i umiejętności stosowania mechanizmów adaptacyjnych, umożliwiających w miarę 
elastyczne dostosowanie się do zmiennych sytuacji stwarzanych przez rynek 
(Glikman, 1992). Na zmniejszenie aktywności przedsiębiorstw wpłynęły także: 
wzrost stopy procentowej, rwanie się więzi kooperacyjnych, wzrost cen surowców, 
zatory płatnicze, brak ceł ochronnych, restrykcyjna polityka podatkowa itd. 

W Czecho-Słowacji oraz w gospodarce węgierskiej z pozytywnym skutkiem 
stosuje się politykę interwencjonizmu państwowego. W ramach tej polityki rząd 
Czecho-Słowacji podjął następujące działania: 

1) wspomaganie środkami budżetowymi przemian strukturalnych w prze
myśle i w rolnictwie; 

2) ochronę wybranych segmentów gospodarki; 
3) oddłużanie części przedsiębiorstw państwowych (np. już w 1991 r. rząd 

federalny przekazał bankom komercyjnym55 mld. CSKz przeznaczeniem 
na wsparcie finansowe zagrożonych bankructwem przedsiębiorstw, z tym 
że była to pomocrelatywnie nieznaczna, bowiem w 1991 r. przedsiębiorstwa 
były obciążone zadłużeniem w wysokości ok.500mld.CSK, tj.ok. 16,6 mld. 
USD). 
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Przeciwdziałać recesji mają także takie działania rządu jak: zahamowanie 
stopy inflacji, ustabilizowanie kursu waluty, zwiększenie ochrony celnej 
i jednocześnie pobudzanie popytu na produkty czecho-słowackie. Stabilizacja 
polityczna i gospodarcza Czecho-Słowacji zachęca z kolei kapitał zagraniczny do 
inwestowania w tym kraju. 

Interwencjonizm państwowy realizowany jest również przez selektywne 
oddziaływanie państwa na wybrane, priorytetowe dziedziny gospodarki w celu 
ochrony i wspierania pewnych branż lub przedsiębiorstw. Oznacza on zarazem 
efektywny udział państwa w zmianach strukturalnych w gospodarce. Aktywna 
polityka interwencyjna państwa może dać pożądane efekty antyrecesyjne, nie 
może być jednak zastąpiona przyspieszoną prywatyzacją przedsiębiorstw 
(dokonywaną obecnie na Węgrzech i w Rumunii). Pośpieszna prywatyzacja, 
zamiast antyrecesyjnej polityki interwencyjnej państwa, nie daje szans na 
przełamanie uwarunkowań prorecesyjnych, natomiast interwencjonizm anty-
recesyjny, wspomagany konsekwentnie realizowaną prywatyzacją uwzględniającą 
przy tym interesy krajowego kapitału prywatnego, może stworzyć szansę wyjścia 
z obecnej sytuacji. 

4. Dylematy prywatyzacji 

Prywatyzacja została rozpoczęta we wszystkich analizowanych krajach 
postsocjalistycznych, jednak sprawnie przebiega właściwie tylko tzw. mała 
prywatyzacja. Pozytywne efekty małej prywatyzacji są już dostrzegalne. Bardziej 
złożony jest problem tzw. dużej prywatyzacji. Jest ona najbardziej zaawansowana 
w byłej NRD, m.in dzięki ogromnemu wsparciu, w tym także finansowemu, 
zachodniej części Niemiec. W pozostałych krajach Europy Środkowo-Wschodniej 
duża prywatyzacja znajduje się w zasadzie w początkowym stadium, przy czym 
przygotowania do niej są najbardziej zaawansowane w Czecho-Słowacji. 

Jednym z powodów zbyt małego postępu w zakresie dużej prywatyzacji jest 
fakt, że nie było dotychczas gotowych wzorców i doświadczeń związanych ze 
sposobami przejścia od gospodarki centralnie planowanej, opartej na dominacji 
własności państwowej, do gospodarki rynkowej, opartej na różnych formach 
własności prywatnej. Stąd też w poszczególnych krajach zamierza się stosować 
różne metodyi narzędzia przyspieszające dużą prywatyzację. Koszty przekształceń 
własnościowych w poszczególnych krajach Europy Środkowo-Wschodniej nie 
będą takie same nie tylko ze względu na różne metody prywatyzacji, ale także 
z powodu zróżnicowanego udziału sektora prywatnego w tych krajach przed 
rozpoczęciem przemian własnościowych. 

W byłej NRD bezpośrednią kontrolę nad przebiegiem procesu przekształceń 
własnościowych sprawuje specjalnie powołany (na początku 1990 r.) Urząd 
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Powierniczy (Treuhandanstalt). Przejął on zarząd majątkiem składającym się 
z ponad 10 tys. kombinatów i przedsiębiorstw, a także innych nieruchomości, 
w tym również majątków ziemskich, rolnych, leśnych itd. 

Podstawową zasadą, którą kieruje się Urząd Powierniczy, jest pierwszeństwo 
prywatyzacji przed uzdrowieniem przedsiębiorstw. Od początku 1990 r. do końca 
lutego 1992 r. Urząd. Powierniczy sprywatyzował 6 068 spośród 11447 
wschodnioniemieckich kombinatów i przedsiębiorstw państwowych. Niekiedy 
urząd ten nawet dopłacał nowym właścicielom bądź sprzedawał przedsiębiorstwa 
za symboliczną markę, a także pośredniczył w uzyskaniu przez nowych właścicieli 
preferencyjnych kredytów. Realizacja szybkiej prywatyzacji jestwynikiem przyjętego 
założenia o konieczności jak najszybszego stworzenia w byłej NRD gospodarki 
rynkowej, opartej na własności prywatnej, zintegrowanej z zachodnią częścią 
Niemiec, a dzięki temu również z EWG. Stąd też równolegle z tzw. dużą 
prywatyzacją przeprowadza się małą prywatyzację. 

Do końca 1991 r. w ręce prywatne przeszło ponad 2 tys. obiektów, z czego 
większość to: sklepy, księgarnie, restauracje, małe hotele i apteki. Realizacja 
programu prywatyzacji ma być zakończona do 1994 r. Do końca 1991 r. inwestorzy 
zagraniczni przejęli około 10% wszystkich sprywatyzowanych przedsiębiorstw 
wschodnioniemieckich. W porównaniu z innymi krajami postsocjalistycznymi jest 
to największy dopływ kapitału zagranicznego w 1991 r. Udział firm zagranicznych 
(poza zachodnioniemieckimi) w prywatyzacji oraz w inwestycjach na terenie 
nowych pięciu landów oceniany jest jednak przez ekonomistów zachodnio-
niemieckich jako niezadowalający. 

Na uwagę zasługuje fakt, iżbardzo szybkie tempo prywatyzacji we wschodnich 
landach Niemiecdoprowadziło do spadku - określanego niekiedyjako drastyczny 
- cen prywatnych nieruchomości w całych Niemczech. Zdaniem niektórych 
niemieckich ekonomistów dalsze przyspieszanie tego procesu doprowadzi do 
roztrwonienia dużej części majątku produkcyjnego, zwłaszcza przy reprywatyzacji, 
gdy dokonywany jest zwrot własności w naturze. Wpłynęło to dodatkowo na 
zahamowanie tempa inwestycji prywatnych. 

Na Węgrzech prywatyzacja, początkowo spontanicznie, rozpoczęła się 
m 1988 r., a od 1989 r. metody jej realizacji zostały oparte na postanowieniach 
[ustawy o stowarzyszeniach gospodarczych i innych ustaw, np. o przekształceniach 
własnościowych oraz o inwestycjach zagranicznych. W1991 r. sprywatyzowano 
9% wszystkich przedsiębiorstw państwowych. Udział sektora prywatnego 
m wytwarzaniu węgierskiego PNB wzrósł w 1991 r. z 35 do 45%. W ciągu ostatnich 
dwóch lat sprywatyzowano na Węgrzech ok. 20% przedsiębiorstw państwowych. 
Jednocześnie inwestorzy zagraniczni zainwestowali ok. 2,5 mld. USD, a więc 
więcej niż w innych gospodarkach postsocjalistycznych (poza b.NRD). Są to 
lezultaty dalece niewystarczające wobec nasilających się bankructw przedsiębiorstw 
państwowych. 
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Założeniem programu prywatyzacji na Węgrzech jest, aby do końca 1993 r. 
udział własności państwowej w całej strukturze własności wynosił mniej niż 50%. 
Realizowana jest stopniowa prywatyzacja, przede wszystkim kapitałowa, ale 
z dopuszczeniem różnych innych form oprócz prywatyzacji w formie rozdawnictwa 
mienia czy też w formie kuponowej. Jest to więc odmienny sposób prywatyzacji niż 
w Czecho-Słowacji lub Rumunii. 

W 1992 r. podjęto decyzję o przyspieszeniu procesu prywatyzacji przez tzw. 
wyprzedaż majątku państwowego. Proponuje się wykorzystanie wpływów 
z prywatyzacji m.in. na utworzenie funduszy restrukturyzacyjnych, służących 
uzdrowieniu gospodarki finansowej pozostałych przedsiębiorstw przed 
rozpoczęciem ich prywatyzacji. Inną propozycją jest powołanie holdingu 
państwowego do zarządzania przedsiębiorstwami państwowymi, których 
prywatyzacja będzie powolna, a termin jej zakończenia odległy. Podjęto również 
próbę ograniczenia biurokracji w procesach przekształceń własnościowych, m.in. 
przez wyłączenie z nadzoru Państwowej Agencji Własności przedsiębiorstw o 
majątku mniejszym niż 1 mld HUF (ok. 13,3 mln. USD). 

Ostatnie zalecenia dotyczące realizacji polityki reprywatyzacji preferują 
rekompensatę opartą na przydziale certyfikatów upoważniających do zakupu 
akcji prywatyzowanych przedsiębiorstw na zasadach preferencyjnych lub też 
mogących podlegać konwersji, np. na dożywotnią rentę. 

Wobec pogarszającej się sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, które przy 
spadku produkcji, kurczeniu się popytu wewnętrznego, powstałych zatorach 
płatniczych itd. tracą swoją płynność finansową (m.in. i z tych powodów od stycznia 
do maja 1992 r. zbankrutowało ok. 120 przedsiębiorstw węgierskich, a 
w pesymistycznym wariancie fala bankructw może objąć do końca 1992 r. ok. 30% 
przedsiębiorstw państwowych), rząd zdecydował się na przyjęcie uproszczonego 
schematu prywatyzacji. Polega ona w praktyce na przekazywaniu uprawnień do 
sprzedaży 278 z ogólnej liczby ok. 2 tys. węgierskich przedsiębiorstw państwowych 
firmom konsultingowym, przy czym wartość księgowa tych 278 przedsiębiorstw 
wynosi ok. 70 mld. HUF, tj. ok. 875 mln. USD. Poprzednio preferowana procedura 
przygotowania przedsiębiorstw do prywatyzacji przez publiczną sprzedaż akcji 
przebiegała wolniej niż przewidywano, m.in. dlatego iż przed prywatyzacją każdy 
obiekt musiał mieć klarowną sytuację prawną, finansową i organizacyjną. 

W Czecho-Słowacji w końcu 1991 r. udział sektora prywatnego w tworzeniu 
GDP był nadal bardzo mały i np. w przemyśle wynosił ok. 1%, a w budownictwie 
do 10%. W październiku 1991 r. przyjęto koncepcję wielkiej prywatyzacji tzw. 
metodą kuponową. Przedmiotem pierwszego etapu prywatyzacji kuponowej ma 
być ok. 1500 przedsiębiorstw państwowych (w tym ponad 500 na Słowacji). 
Księgowa wartość majątku przedsiębiorstw prywatyzowanych w ramach I etapu 
wynosi ok. 300 mld. CSK, tj. ok. 40% ogólnej wartości majątku państwa. Książeczki 
kuponowe wykupiło ok. 8 mln. obywateli zamierzających uczestniczyć 
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w prywatyzacji bezpośrednio (przez zmianę kuponów na akcje prywatyzowanych 
przedsiębiorstw) lub pośrednio (powierzając swoje kupony specjalnie powołanym 
funduszom inwestycyjnym). Prywatyzacja nie przebiega jednak w przewidywanym 
tempie, ponieważ projekty prywatyzacji przedsiębiorstw są bardzo wolno 
zatwierdzane przez czeskie i słowackie ministerstwa d/s zarządzania i prywatyzacji 
majątku narodowego. Wstrzymuje to i blokuje cały proces tworzenia spółek 
akcyjnych na bazie dotychczasowych przedsiębiorstw państwowych. Do połowy 
lutego 1992 r. w Czechach zatwierdzono dopiero około 200 projektów dotyczących 
przedsiębiorstw przeznaczonych do kuponowej prywatyzacji o łącznej wartości 
majątku ok. 60 mld. CSK. 

W maju 1992 r. rozpoczęto ogłaszanie kursu akcji poszczególnych spółek. 
Akcje mogą zamawiać bezpośrednio indywidualni posiadacze książeczek. Każda 
książeczka opiewa na 1000 pkt. Cena akcji w układzie punktowym ma być ustalana 
na zasadzie równoważenia popytu i podaży, a zapłata za akcje ma nastąpić 
w kuponach prywatyzacyjnych bądź pośrednio przez Fundusze Inwestycyjne. 
Fundusze te utworzono jako spółki w oparciu o ogólne przepisy kodeksu 
handlowego. 

Kuponowa prywatyzacja już na wstępie poddana została krytyce. Zarzuca się 
jej, że przywiązuje zbyt małą wagę do prywatyzacji przebiegającej przez 
autonomiczny rozwój sektora prywatnego. Krytykowana jest także niedostateczna 
pomoc finansowa dla małych i średnich przedsiębiorstw prywatnych. Przewiduje 
się, że ze względu na skalę sprzedaży kuponów, hamowany będzie proces 
koncentracji kapitału, co może odsunąćw czasie uruchamianie rynku kapitałowego 
i zaszkodzi wiarygodności procesu prywatyzacji. Błędem jest też brak pomocy 
państwa w rozwoju instytucjonalnego zaplecza procesu prywatyzacji, a także 
zaplecza działania oraz rozwoju sektora prywatnego. Postuluje się w szczególności 
rozwój instytucji finansowych, takich jak prywatne banki komercyjne, nowe 
towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, izby 
gospodarcze itd. Dopóki instytucje takie nie działają, to efekty prywatyzacji 
przestarzałych, obciążonych długami przedsiębiorstw państwowych, będą 
niewielkie. 

Koncepcja prywatyzacji kuponowej jest szczególnym rozwiązaniem. Daje 
ona szansę w miarę równego podziału między obywateli kapitału zakumulowanego 

| dotychczas w gospodarce. Należy jednak podkreślić również jej negatywne 
następstwa. Rozproszenie kapitału utrudni rzeczywistą kontrolę i zarządzanie 
sprywatyzowanymi przedsiębiorstwami przez nowych właścicieli. W efekcie 
przedsiębiorstwa te nie otrzymają dostatecznie silnych impulsów do zmian, do 
racjonalizacji gospodarowania. 

Procesy przekształceń własnościowych w Bułgarii znajdują się na bardzo 
początkowym etapie, chociaż podjęto już decyzje o reprywatyzacji i prywatyzacji. 
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W Bułgarii prywatyzacja została zapoczątkowana w 1990 r., lecz dotyczy ona 
głównie małych przedsiębiorstw handlowo-usługowych, sklepów, restauracji i hoteli. 
W niewielkim zakresie dotyczy - jak na razie - gospodarstw rolnych i większości 
dużych przedsiębiorstw przemysłowych. 

Zarówno w Rumunii, jak i w Bułgarii przyjęte zostały w 1991 r. ustawy o 
działalności gospodarczej osób zagranicznych i o ochronie inwestycji zagranicznych, 
jednakże niestabilna sytuacja gospodarcza i polityczna w tych krajach nie zachęca 
kapitałów zagranicznych. Transferowi kapitału zagranicznego do tych dwóch 
krajów nie sprzyja teżnasilająca się między krajami postsocjalistycznymi rywalizacja 
w zakresie coraz bardziej liberalnych metod prowadzenia działalności gospodarczej, 
wakacji i ulg podatkowych, ulg celnych, swobody w transferze zysków za granicę 
itd. W Bułgarii i w Rumunii działania w tym kierunku podjęte zostały 
z opóźnieniem. W Bułgarii ustawa o inwestycjach zagranicznychzostała uchwalona 
dopiero w 1992 r. Wpływa to również na zwolnienie tempa prywatyzacji. 

W Rumunii ustawa o prywatyzacji z sierpnia 1991 r. przewiduje przejęcie 
przez prywatnych właścicieli ponad 6 tys. państwowych przedsiębiorstw w ciągu 
najbliższyvch siedmiu lat (Ryniewicz, 1992). Obecnie dokonywana jest, już przy 
współudziale zagranicznych firm konsultingowych, modelowa prywatyzacja 
pierwszych 30 przedsiębiorstw. Pod koniec maja 1992 r. w Rumunii rozpoczęła się 
powszechna prywatyzacja metodą kuponową. Każdy dorosły obywatel może 
otrzymać książeczkę z pięcioma kuponami prywatyzacyjnymi. Planuje się 
rozprowadzenie ok. 16,5 mln. kuponów. Wartość każdego będzie wynosić 5 
jednostek, ale bez określania ceny. Agencja ds. prywatyzacji zamierza objąć tym 
procesem 6.200 przedsiębiorstw zatrudniających obecnie ok. 3,9 mln. pracowników. 
Wartość majątku tych przedsiębiorstw oszacowana została, wg wyceny z 1990 r., 
na 1,5 bln. BGL (tj. ok. 6,6 mld. USD). Jednocześnie zostanie powołanych sześć 
funduszy własności, w tym pięć prywatnych (tzw. wspólnych wzajemnych funduszy) 
i jeden państwowy, mających ułatwić proces prywatyzacji tej grupy przedsiębiorstw. 
Na początku fundusze prywatne otrzymają 30% udziałów w majątku przed
siębiorstw, a pozostałe 70% zostanie przejętych przez fundusz państwowy. Udziały 
przejęte przez fundusz państwowy będą prywatyzowane stopniowo przez siedem 
lat, później kupony zostaną zastąpione właściwymi akcjami. W końcu 1993 r. 
przewidywane jest otwarcie giełdy w celu stworzenia mechanizmu obrotu tymi 
akcjami. 

Procesy reprywatyzacyjne, a zwłaszcza prywatyzacyjne napotykają w post
socjalistycznych krajach Europy Środkowo-Wschodniej wiele barier będących nie 
tylko hamulcem transformacji własnościowej, ale także utrudniających proces 
przechodzenia do gospodarki rynkowej. 

Ekonomiści z Deutsche Bundesbank, analizując przebieg procesów prywaty
zacyjnych w byłej NRD i w innych krajach postsocjalistycznych, wskazują nie tylko 

292 



na zbyt wolne w stosunku do oczekiwań i początkowych zamierzeń tempo 
przekształceń własnościowych, ale i na wiele rodzajów uwarunkowań hamujących, 
a nawet blokujących zwłaszcza dużą prywatyzację (Geschaeftsbericht, 1992). 
Należą do nich m.in.: 

- ograniczenia biurokratyczne; 
- często nie wyjaśnione problemy własności nieruchomości; 
- problemy fiskalne; 
- sprzeczność interesów instytucji dokonujących prywatyzacji i budżetu 

państwa; 
- konflikty społeczne ograniczające przemiany własnościowe; 
- niedostateczna wielkość oszczędności wewnętrznych, czyli niedostatek 

krajowego kapitału prywatnego, mogącego uczestniczyć w prywatyzacji; 
- bardzo silne społeczne obawy przed napływem kapitałów zagranicznych 

(w mniejszym stopniu dotyczy to b.NRD); 
- bariery mentalnościowe w całej strukturze polityczno-gospodarczej 

i w środowiskach pracowniczych prywatyzowanych przedsiębiorstw. 
Powstrzymywanie się zagranicznych inwestorów od dużego zaangażowania 

kapitału (pojedyncze przedsięwzięcia prywatyzacyjne z udziałem znanych 
zagranicznych korporacji nie wpływają na ogólny obraz sytuacji) w krajach 
postsocjalistycznych nie rokuje postępu tzw. dużej prywatyzacji. 

Trudno jest wyciągnąć ostateczne wnioski co do sposobu postępowania 
w procesie prywatyzacji, jaki należałoby obrać. Wzajemna zależność wszystkich 
czynników ekonomicznych i politycznych, a przy tym odmienność sytuacji 
wyjściowych w zakresie struktury własnościowej gospodarek, nie pozwalają na 
sformułowanie gotowych recept dotyczących prywatyzacji. 

Narastające trudności socjalne, potęgujące napięcia polityczne w krajach 
Europy Środkowo-Wschodniej uzasadniają potrzebę stopniowania reform 
i wydłużenia okresu współdziałania własności prywatnej i państwowej. W żadnym 
z krajów postsocjalistycznych nie sformułowano jednak - jak dotąd - całościowej 
koncepcji funkcjonowania sektora państwowego w okresie transformacji. Brak 
koncepcji dotyczącej roli podmiotów państwowych w przekształcającej się 
gospodarce jest jednym z czynników potęgujących wszystkie inne przyczyny 
załamania. Przykładowo, wycofywanie dotacji było jednym z przejawów polityki. 
Z kolei walka z nieefektywnymi firmami, bankructwa przedsiębiorstw o ujemnej 
wartości dodanej naruszały łańcuchy produkcyjne i kooperacyjne. Powodowało to 
niejednokrotnie większe straty wpływów do budżetu i utratę dochodów państwa 
niż poprzednie wydatki budżetu, a także wzrost kosztów w innych dziedzinach, np. 
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związanych z bezrobociem lub wynikających z konieczności zastępowania produkcji 
krajowej importem. Nie chodzi tutaj oobronę sektora państwowego. Twierdzenie, 
że tysiące przedsiębiorstw państwowych można postawić na nogi i dopiero potem 
poddać prywatyzacji, jest niebezpieczną iluzją. Najgorsze skutki ekonomiczne 
może mieć oczekiwanie i brak decyzji prywatyzacyjnych. Niepewność przyszłości 
osłabiafirmypaństwowe.które nie mają dostatecznie silnych bodźców do obniżania 
kosztów ani do inwestowania, natomiast mają silną motywację do utrzymania 
poziomu płac oraz zatrudnienia możliwie jak najdłużej. 

Czynnikami, które pogłębiły recesję w Europie Środkowo-Wschodniej były: 
— nadmierny optymizm co do możliwości dokonania szybkich przekształceń 

własnościowych; 
— lekceważenie sektora państwowego i jego znaczeni a w gospodarce, uznanie 

go za relikt epoki realnego socjalizmu, za sektor, który będzie szybko 
wyeliminowany. 

Postęp prywatyzacji jest warunkiem dokonania przemian systemowych 
i utrwalenia gospodarki rynkowej. Metoda kuponowa zastosowana dotychczas 
w Czecho-Słowacji i w Rumunii ma bardziej aspekt propagandowy niż 
ekonomiczny, natomiast prywatyzacja kapitałowa realizowana na Węgrzech jest 
powolna i wymaga wyodrębnienia warstwy posiadaczy. 

Równolegle z makroekonomicznymi aspektami prywatyzacji dostrzegać należy 
aspekty mikroekonomiczne. Realne procesy przemian własnościowych powinny 
doprowadzić do radykalnych przeobrażeń na szczeblu mikroekonomicznym. 
Sprzedaż akcji przedsiębiorstw państwowych znacznej liczbie rozproszonych 
nabywców prywatnych nie powoduje automatycznie przemian w mechanizmach 
dostosowwczych tych przedsiębiorstw, o ile nie ulega radykalnej zmianie pozycja 
właściciela-pr acodawcy oraz grup kierowniczo-menadżerskich i grup pracowników-
pracobiorców, a także gdy nie następują odpowiednie zmiany w otoczeniu 
prywatyzowanych przedsiębiorstw oraz w ich środowisku rynkowym w kraju. 
Konieczne są bowiem radykalne zmiany sposobu organizacji i zarządzania tymi 
przedsiębiorstwami, zmiany w sposobie podejścia do problemów zatrudnienia, 
sposobów wykorzystania potencjału produkcyjnego i technologicznego, a przede 
wszystkim kapitału. 

Dotychczas, na co wskazuje zbyt wolny rozwój własności prywatnej również na 
Węgrzech, nie ma odpowiednio sprzyjających warunków do rozwoju rodzimego 
kapitału oraz szerszego zaangażowania kapitału zagranicznego. Przyczyną jest 
brak stabilnych rozwiązań regulacyjnych polityki podatkowej, celnej, licencyjnej, 
a dodatkowym negatywnym czynnikiem jest niestabilność polityczna w krajach 
Europy Środkowo-Wschodniej. 
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5. Spojrzenie z zewnątrz 

Z punktu widzenia oceny sytuacji w poszczególnych krajach interesująca jest 
prognoza opracowana w grudniu 1991 r. w Niemczech przez berlińską Ost-West-
Wirtschaftsakademie, dotycząca warunków transformacji systemowej, możliwości 
rozwoju danej gospodarki oraz jej atrakcyjności dla kapitału zagranicznego (por. 
tabela 35). 

Tabela 35 
Czynniki potencjału rozwojowego (w skali od -5 do +5) 

Najwyżej, jako czynniki potencjału rozwojowego, oceniono zasoby i kwalifikacje 
siły roboczej, rozwój cywilizacyjny oraz położenie geograficzne, powiązania 
zagraniczne i zasobnośćw surowce naturalne. Czynniki te uzyskały ocenę dodatnią. 
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Relatywnie najlepszą ocenę w zakresie potencjału rozwojowego otrzymały 
Węgry, następnie Czecho-Słowacja, a najgorszą - Rumuniai Bułgaria. Interesujące 
jest też spojrzenie na tę grupę krajów jako na potencjalne rynki zbytu dla 
zachodnich towarów (tabela 36) oraz na potencjalne obszary dla inwestycji 
zachodnich (tabela 37). 

Na podstawie ocen zawartych w tabeli 36 można stwierdzić, że najbardziej 
interesującymi rynkami zbytu są Węgry i Polska, w mniejszym stopniu Czecho
słowacja, a trudnymi - przypuszczalnie z powodu trudności płatniczych 
i absorpcyjnych - Bułgaria i Rumunia. Z kolei kraje interesujące dla inwestycji 
kapitałowych, głównie —jaksiewydaje -z punktu widzenia kapitału niemieckiego, 
to przede wszystkim Węgry i Czecho-Słowacja, w mniejszym stopniu Polska, a o 
wiele mniej interesujące to Bułgaria i Rumunia. 

6. Szanse wzrostu 

Analiza sytuacji gospodarczej w postsocjalistycznych krajach Europy 
Środkowo-Wschodniej budzi wiele pytań i wątpliwości. Najistotniejsze to: 

- czy w stosunku do analizowanej grupy krajów postsocjalistycznych mamy 
do czynienia z najbardziej pesymistycznym scenariuszem; 

- czy istota problemów wynika z tego, że źle zdefiniowano oraz źle 
rozpoznano przyczyny załamania gospodarczego, a także nieprawidłowo 
oceniono uwarunkowania transformacji, czy też są to konieczne koszty 
powrotu do gospodarki rynkowej po 45-letnim okresie centralnego 
zarządzania; 

- czy niektórymi ocenami nie kierują niecierpliwość i emocje, a nie chłodna 
analiza; 

- czy głębokość recesji wskazuje, że nieprawidłowa była polityka gospodarcza, 
a stąd chybione metody i instrumenty jej realizacji. 

Zdzisiejszejperspektywy wydaje się,że wiele problemów udałoby się rozwiązać 
inaczej, powodując mniejsze koszty ekonomiczne i społeczne procesów 
transformacji i polityki antyrecesyjnej. Ponadto pesymizm obserwatorów 
"wewnętrznych" powinien być konfrontowany z optymizmem obserwatorów 
"zewnętrznych". Należy bowiem zwrócić uwagę, że wiele zachodnich ośrodków 
naukowych i organizacji międzynarodowych przedstawia dość optymistyczne 
prognozy dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej dotyczące okresu 
zahamowania recesji i przejścia do wzrostu (por. prognozy PlanEcon zawarte 
w tabeli 26 i 27). 

Według Instytutu PlanEcon oraz prognozy OECD z grudnia 1991 r. (tabela 
38), jużwl992r.przewidywane jest przywrócę nie tendencji wzrostu na Węgrzech, 
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z tym że według prognozy OECD o +1%, a według prognozy PlanEcon o +4%. 
Tylko w przypadku Węgier założenia polityki gospodarczej (tabela 26) są zgodne 
z przewidywaniami OECD. Dla pozostałych krajów prognozy rządowe są bardziej 
pesymistyczne. Wygaszanie tendencji spadkowych i początekożywieniaw Bułgarii 
i w Czecho-Słowacji przewidywany jest przez OECD w 1993 r., a w Rumunii 
jeszcze później. Ost-West-Wirtschaftsakademie z Berlina prognozuje przejście 
Węgier do fazy wzrostu w 1995 r., a Czecho-Słowacji w 1996 r. 

Perspektywy stopniowego wychodzenia z depresji gospodarczej widziane 
przez OECD sądosyć optymistycznie (por. tabela 38). 

Tabela 38 

Prognoza produkcji w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (zmiany 
procentowe) 



Jak wynika z tabeli 39, najbardziej optymistyczna prognoza przejścia od 
załamania gospodarczego do ożywienia i wzrostu gospodarczego dotyczy Węgier, 
a najbardziej pesymistyczna - Rumunii i Bułgarii. Dla b.NRD przewidywania 
instytutów badawczych z Berlina i Hamburga wskazują na możliwość osiągnięcia 
już w 1992 r. realnego wzrostu produktu krajowego brutto o ok. 10%. Pewne 
symptomy ożywienia gospodarczego we wschodnich landach dostrzegane były już 
w kwietniu 1992 r., zwłaszcza w budownictwie, a także częściowo w przemyśle 
przetwórczym. 

Wocenachośrodkówzachodnichwystąpiłproblem czynnika czasu, skracania 
horyzontu zmian. Przeceniona została - jak się wydaje - możliwość dokonania 
transformacji systemowej w superkrótkim okresie. W przypadku wschodnich 
landów (mających uprzywilejowany status w tych porównaniach) możliwość 
zahamowania recesji i przejście do wzrostu znajduje uzasadnienie w pomocy 
udzielanej przez RFN. Uzasadnione jest również przewidywanie szybszego 
przezwyciężenia fazy cofania się (fazy recesji) na Węgrzech i w Czecho-Słowacji 
w porównaniu z Rumunią i Bułgarią. Należy jednak podkreślić, że aby mówić o 
rzeczywistym wzroście gospodarczym w tych krajach, trzeba wyróżnić minimum 
cztery fazy zmian: 

1) zahamowanie spadku (inaczej: wygaszenie tendencji spadkowych); 
2) pobudzenie gospodarki do wzrostu i początek ożywienia; 
3) powrót do stanu wyjściowego, czyli osiągnięcie podstawowych wskaźników 

wzrostu z okresu poprzedzającego recesję; 
4) osiągnięcie stanu, w którym luka rozwojowa między krajami wysoko 

rozwiniętymi a postsocjalistytcznymi krajami Europy Środkowo-
Wschodniej przestanie rosnąć. 

Wydaje się, że dopiero przejście krajów postsocjalistycznych do trzeciej 
i czwartej fazy oznaczać będzie autentyczny sukces transformacji systemowej. 
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Przywołanie doświadczenia empirycznego szeregu krajów jest pożyteczne z 
dwóch choćby powodów: ograniczonej wartości wyjaśniającej teorii ekonomicznej 
i mniejszego zaangażowaniaemocjonalnego wodniesieniu do analizy doświadczeń 
krajów innych niż własny. Już z tej racji prace E.Skrzeszewskiej-Paczek i 
E.Wierzbickiej zasługują na uwagę. Są one ponadto w moim przekonaniu ciekawe, 
i to zarówno w swojej warstwie informacyjnej jak i analitycznej. 

Wswojej pracy "Stabilizacja a wzrost: doświadczenia Izraela, Turcji i Meksyku" 
autorka zwraca uwagę, że trwałą redukcję stopy inflacji udało się osiągnąć tylko 
nielicznym, a wejść na ścieżkę wzrostu gospodarczego - jeszcze mniejszej liczbie 
krajów. Do tych krajów należą właśnie Izrael, Turcja i Meksyk. Na podstawie 
doświadczeń tych krajów autorka formułuje dwie tezy, czy może raczej wnioski: 

a) stabilizacja, rozumiana przede wszystkim jako niska inflacja, jest 
warunkiem koniecznym szybkiego wzrostu gospodarczego; 

b) przejście od stabilizacji do wzrostu jest "procesem złożonym i 
czasochłonnym", zależy w znacznym stopniu od odpowiedniej polityki 
gospodarczej i pomocy finansowej z zewnątrz. 

Pewnym sprecyzowaniem obu tez jest zależność ekonometryczna, 
wyprowadzona przez J. De Gregorio (1992) na podstawie danych odnoszących się 
do 12 krajów Ameryki Łacińskiej w latach 1951-85. Średnia inflacja w tych krajach 
wyniosła w tym okresie 34% rocznie. Z zależności De Gregorio wynika, że 
zmniejszenie tej stopy inflacji o połowę zwiększyłoby przeciętne tempo wzrostu 
GDP z 1,5% do 2,1% rocznie. Podwojenie stopy inflacji z 34% do 68% 
średniorocznie zmniejszyłoby tempo wzrostu z 1,6% do 1,1%. Zależność De 
Gregorio wskazuje również na dodatni wpływ inwestycji zagranicznych oraz 
ujemny wpływ wydatków rządowych (mierzony udziałem tych wydatków w 
dochodzie narodowym), a także podaje numeryczne wielkości tych dwóch wpływów. 
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Dodatni wpływ mniejszej inflacji może się ujawnić tylko w dłuższym okresie 
czasu. Na krótką metę zmniejszeniu inflacji zwykle towarzyszy przejściowa recesja. 
Stąd problem kosztów stabilizacji. Właśnie w tym kontekście pojawiają się dwa 
interesujące teoretycznie i ważne praktycznie pytania: 

a) jakie są przyczyny dużego zróżnicowania skali recesji związanej z 
programem stabilizacyjnym, 

b) jaka jest skuteczność pośrednich (rynkowych) metod pobudzania 
aktywności, a jaka metod bezpośrednich (selektywnych). 

W związku z pytaniem pierwszym trzeba wyróżnić dwa rodzaje recesji: 
deflacyjne i strukturalne. Pierwsze mają miejsce wtedy, gdy celem programu jest 
jedynie zmiejszenie inflacji tj. programu bez równoczesnej, poważniejszej zmiany 
relacji między cenami, a więc także bez zmian w strukturze popytu i podaży. W 
przypadku recesji strukturalnej mamy do czynienia z programem stabilizacyjnym, 
który łączy zmniejszenie inflacji ze zmianami takimi jak właśnie relacje cenowe, 
np. w rezultacie liberalizacji cen lub szoków cenowych na rynkach światowych, jak 
zmiany w powiązaniach handlowych z innymi krajami, zmiany instytucjonalne lub 
silny spadek wydatków rządowych, np. na uzbrojenie armii lub inwestycje 
infrastrukturalne. 

Progamy czysto deflacyjne są z reguły mało kosztowne, bo chodzi w nich 
głównie o eliminację nadwyżkowego popytu globalnego ponad dobrze określony 
poziom maksymalnej podaży globalnej, a nie o eliminację części tej podaży. Takie 
właśnie niemal czysto deflacyjne programy były realizowane w trzech krajch 
omawianychwpracyE.Skrzeszewskiej-Paczek. Pewne procesy restrukturyzacyjne 
miały też tam miejsce, ale były one na o wiele mniejszą skalę niż to, co się dzieje 
w krajach postsocjalistycznych. W tych krajach początkowo bardzo wysoka inflacja 
jest jedynie zjawiskiem dodatkowym, a w niektórych z nich prawie nie występuje. 
Poważne recesje strukturalne mieliśmy wokresie powojennym także w rozwiniętych 
krajach zachodnich, choćby w latach 1979-1982 w odpowiedzi na kilkakrotny 
wzrost cen ropy naftowej, lub w Stanach Zjednoczonych w latach 1946-48 w 
związku z przestawieniem gospodarki z wojennej na pokojową. Recesje te były 
bardzo kosztowne, choć mniej niż obecne recesje w Środkowej i Wschodniej 
Europie. 

W związku z pytaniem drugim interesujące jest doświadczenie Meksyku. 
Pobudzanie wzrostu gospodarczego w latach 1988-1991 odbywało się tam pod 
hasłem "paktu stabilności i wzrostu gospodarczego" (Aspe, 1992). W tym okresie 
spadkowi inflacji z około 160% rocznie w r. 1987 do 17% w 1991 r. towarzyszyło 
poważne przyspieszenie wzrostu produktu krajowego brutto (PKB) z około 1,5% 
w latach 1987-88 do 3,5% w latach 1990-91. Ten pakiet poprzedził program 
stabilizacyjny uruchomiony w 1987 r., którego głównymi elementami były "trwała 
korekta finansów państwa, restryktywna polityka monetarna, porozumienie 
dotyczące polityki cenówo-płacowej... i daleko idąca liberalizacja handlu 
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zagranicznego" (Aspe, 1992, s.320-321). W dziedzinie fiskalnej stopy podatkowe 
od zysków i dochodów ludności zostały obniżone w celu zwiększenia zachęty do 
pracy i inwestycji. Pomimo tego zwiększenie zakresu i dyscypliny poboru podatków 
pozwoliło zmniejszyć drastycznie deficyt sektora publicznego z 16% PKB w 1987 
r. do 3,5% w 1990 r. To z kolei pozwoliło nie tylko zmniejszyć drastycznie inflację 
i nominalną stopę procentową, ale także zwolniło oszczędności finansujące dotąd 
konsumpcję sektora rządowego na finansowanie działalności inwestycyjnej. W 
programie meksykańskim dużą rolę odegrało zmniejszenie zadłużenia państwa 
przez porozumienie z zagranicznymi bankami prywatnymi oraz poprawa w bilansie 
płatniczym. Ta poprawa równowagi zewnętrznej wpołączeniu ze spadkiem inflacji 
poprawiła dramatycznie wiarygodność polityki makroekonomicznej rządu. To z 
kolei zahamowało odpływ oszczędności zagranicę (capital flight) oraz zwiększyło 
napływ inwestycji zagranicznych (rocznie inwestycje te zwiększyły się z około 0,3 
mld. USD wiatach 1983-85 do około4 mld. USD wiatach 1987-90). Zwraca uwagę, 
że program obliczony był na stworzenie warunków umożliwiających trwały wzrost 
gospodarczy. 

Praca "Doświadczenia stabilizacji i perspektywy wzrostu w wybranych krajach 
postsocjalistycznych" jest przede wszystkim interesującą próbą opisu i analizy 
porównawczej polityki gospodarczej oraz zachowania się gospodarek w okresie 
transformacji w krajach Europy Centralnej innych niż Polska. Intelektualnie 
najbardziej interesujące są przyczyny głębokiej i prawdopodobnie długotrwałej 
recesji gospodarczej, którą autorka określa mianem "superrecesji" lub "recesji 
w wydaniu barbarzyńskim". 

Dysputa wśród ekonomistów w Polsce i innych kr ajach w okresie transforma
cji dotyczy oceny wpływu na recesję tego, co było nieuniknione (warunki 
początkowe) i niezbędne (rynkowe reformy) od wpływu błędów w polityce 
gospodarczej. Moja interpretacja faktów jest taka, że wpływ błędów był i jest 
marginesowy w porównaniu z takimi czynnikami jak: eliminacja przymusowej 
substytucji; eliminacja produkcji z ujemną wartością dodaną; pogorszenie się 
terms of trade w handlu z byłym ZSRR; wymuszone zmiany w strukturze handlu 
zagranicznego; głębokie zmniejszenie zakupów broni (dotyczy to szczególnie 
krajów byłego ZSRR)oraz spadek popytu na pewne tradycyjne rodzaje dóbr 
inwestycyjnych. E.Wierzbicka nie podejmuje własnej oceny wpływu tych czynników, 
ani też nie polemizuje z ocenami innych. Nie podejmują też takiej analizy polscy 
ekonomiści, którzy utrzymują, że głównym powodem recesji jest (czy była) 
nadmiernie restryktywna polityka fiskalna i pieniężna. Taki pogląd może prowadzić 
do wniosku, że poziom dochodu narodowego z okresu tuż przed ostatnimi 
reformami jest w pełni lub w dużym stopniu do odzyskania w drodze bardziej 
ekspansywnej polityki makroekonomicznej. Potrzebny jest po prostu wschodnio
europejski New Deal. 

Autorka dostrzega i podkreśla praktycznie uniwersalny charakter zjawiska 
postsocjalistycznej superrecesji. Wśród przyczyn tego gospodarczego załamania 
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wymienia przyczyny strukturalne (a więc nieuniknione) oraz nadmiernie 
restrykcyjną politykę finansową. Ta polityka jest częścią stosowanej, jej zdaniem, 
powszechnej również na Węgrzech, szokowej kuracji makroekonomicznej. Pojęcia 
"nadmiernie restryktywna" i "szokowa" są często używane zamiennie. Tymczasem 
pierwsze pojęcie zawiera zawsze ocenę negatywną, a tzw. "terapia szokowa" czy 
"strategia szoku kontrolowanego" nie muszą być nieoptymalne. W tego typu 
analizie, jeśli to ma być coś więcej niż publicystyka, potrzebne byłoby zdefiniowanie 
tych dwóch pojęć, podjęcie próby pomiaru, a następnie zbadanie zróżnicowania 
głębokości recesji w zależności od instrumentów charakteryzujących np. 
makroekonomiczną restrykcyjność. Stopień szokowości był dość zróżnicowany; 
niewątpliwie największy w byłej NRD i najniższy na Węgrzech. Skonfrontujmy to 
zróżnicowanie z danymi w tabelach 26 i 27, pokazującymi przebieg recesji w latach 
1989-92. Zależność ta jest taka, że im szybsze tempo transformacji (wyższy stopień 
szokowości), to tym większy natychmiastowy spadek aktywności, ale mniej więcej 
taki sam kumulatywny spadek. W szczególności zwraca uwagę stopniowy, ale w 
sumie bardzo głęboki spadek produkcji przemysłowej na Węgrzech, gdzie przecież 
polityka gospodarcza była, jak sądzę, zbliżona do tej, jakiej domagali się 
umiarkowani krytycy "Planu Balcerowicza" w Instytucie Finansów, m.in. Danuta 
Gotz-Kozierkiewicz i Grzegorz Kołodko. 

Autorka twierdzi natomiast, że wysoka inflacja w Europie Wschodniej jest 
nieunikniona, ponieważ ma charakter strukturalny, wynikający stąd, że stara baza 
produkcyjna "generuje wysokie koszty produkcji". Wysokie koszty produkcji 
oznaczają jedynie, że płace realne muszą być niskie. Inflacja jest zjawiskiem 
monetarnym i nie ma wiele wspólnego z efektywnością systemu gospodarczego. 
Tezie autorki przeczy fakt, że w okresie transformacji w Europie Centralnej i 
Wschodniej realne koszty jednostkowe rosną, bo wydajność pracy spada silniej niż 
realne płace. A pomimo to inflacja na ogół maleje, a w niektórych krajach, jak np. 
Czechosłowacja, jest niska nawet według standardów międzynarodowych. 

Zdzisław Sadowski 
Uniwersytet Warszawski 

Oba przedstawione opracowania, E.Skrzeszewskiej-Paczek i E.Wierzbickiej, 
są bardzo interesujące. Mają dużą wartość informacyjną oraz zawierają woele 
trafnych ujęć analitycznych i interpretacji. Nie wchodząc w szczegóły, skupię 
uwagę na kilku kluczowych, moim zdaniem, pytaniach powstających w związku z 
tymi referatami. 
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Pierwsze pytanie wiąże się z tezą E.Skrzeszewskiej-Paczek, iż analizowane 
przez nią przypadki: Izraela, Meksyku i Turcji, uzasadniają twierdzenie: stabilizacja 
jest koniecznym warunkiem wzrostu gospodarczego. W przypadku Turcji mamy 
do czynienia z wieloletnim szybkim wzrostem przy poważnej inflacji, wysokim 
bezrobociu i wysokim deficycie budżetowym. Czy wobec tego 30-40% stopę 
inflacji można uznać za stabilizację? 

Grzegorz W.Kołodko w swoim referacie odpowiada pośrednio na tę 
wątpliwość pisząc, że jedną z koniecznych cech stabilizacji makroekonomicznej 
jest taka stopa inflacji, która "nie powoduje redystrybucji majątku i dochodów w 
skali nieakceptowalnej społecznie i nie obraca się przeciwko wzrostowi produkcji". 
Jednak przy takiej definicji teza, że stabilizacja jest warunkiem wzrostu, nabiera 
cech tautologii, gdyż sam fakt wzrostu świadczyłby o tym, że jest stabilizacja, bez 
względu na stopę inflacji. Autor wymienia również inne niezbędne cechy stabilizacji, 
a wśród nich niskie bezrobocie oraz zrównoważony budżet (a nawet nadwyżkę 
dochodów nad wydatkami). Wobec tego przypadek Turcji należałoby raczej 
zinterpretować jako taki, w którym wzrost gospodarczy trwa, mimo niespełnienia 
warunków stabilizacji. Taka interpretacja bardziej odpowiada faktom, jak również 
jest bardziej pobudzająca porównawczo. Wymaga bowiem podjęcia próby 
wyjaśnienia, jak zostało to osiągnięte i dlaczego jest możliwe. Czy dopływ środków 
zewnętrznych wystarcza jako wyjaśnienie? Czy wystarcza pobudzenie eksportu 
przez politykę kursową? A jak wytłumaczyć wzrost gospodarczy przy głębokim 
spadku inwestycji? Są to pytania, czyniące doświadczenie tureckie bardzo ciekawym, 
szczególnie dla nas. Zdają się one wskazywać na wyraźną potrzebę pogłębienia 
analizy w tych kierunkach. 

Drugie zasadnicze pytanie, dotyczące obu referatów, to: czy istotnie 
zrównoważenie budżetu należy uważać za ideał? Mam wątpliwości, gdyż deficyt 
budżetowy wwarunkach niewykorzystanej zdolności wytwórczej może stymulować 
wzrost gospodarczy (tzn. przy niespełnieniu warunków stabilizacji). Efekt ten 
może być co prawda nuetralizowany przez restryktywną politykę pieniężną, 
hamującą popyt inwestycyjny, ale wtedy jest to kwestia niespójności polityki, a nie 
deficytu. Niewystępowanie deficytu budżetowego trudno więc uznać za ideał, 
natomiast łatwo się zgodzić, że deficyt może być za duży. Takie stwierdzenie 
wymaga jednak ściślejszego określenia. Proponowałbym określenie, że deficyt 
wtedy jest za duży, gdy powoduje wzrost realnej wartości długu publicznego w 
stosunku do PKB, przy uwzględnieniu faktu, że realna wartość długu spada w 
wyniku inflacji, co stwarza sui generis rezerwę na wzrost deficytu. 

Trzecie pytanie dotyczy referatu Ewy Wierzbickiej o doświadczeniach krajów 
postsocjalistycznych. Pytanie brzmi: na ile można generalizować ocenę tych 
doświadczeń? 

Wspólnym doświadczeniemwszystkich krajów postsocjalistycznych jestgłęboki 
spadek produkcji. Na tej podstawie wysnuwana jest teza, że wokresie transformacji 
systemowej regres gospodarki jest nieunikniony. Na ile uzasadniona jest ta teza? 
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Autorka trafnie uniknęła tej tezy, uwydatniając w swoim ujęciu czynników 
regresu, znaczenie błędów polityki gospodarczej. Stanisław Gomułka uważa 
jednak, że sytuacja była tak silnie zdeterminowana "na wejściu", iż błędy mogły 
odgrywać tylko minimalną rolę. Sam sobie jednak zaprzeczył, wskazując na bardzo 
poważną rolę gwałtownej liberalizacji importu w pogłębieniu regresu produkcji w 
Polsce (chyba że nie uważa tego za błąd ). Ja uważam to za błąd, polegający na 
silnym przedawkowaniu właściwego skądinąd lekarstwa, co zresztą wystąpiło 
także na innych odcinkach. 

Istotnym brakiem referatu jest nieobjęcie analizą Polski. Moim zdaniem 
potrzebna jest nie tyle generalizacja, ile skrupulatna analiza porównawcza 
doświadczeń krajów posocjalistycznych, a tejbez Polski nie można zrobić. Świadczy 
o tym zresztą sam referat, w którym jest wiele incydentalnych nawiązań do 
doświadczenia polskiego, co jednak nie wystarcza i prowadzi do błędów (np. w 
ujęciu sytuacji Polski w dziedzinie długu zagranicznego). Włączenie Polski do 
analizy bardzo wzmocniłoby konieczność zróżnicowania przyczyn regresu. Objęcie 
analizą byłej NRD uważam natomiast za mało uzasadnione metodologicznie. 
Doświadczenie włączania NRD do gospodarki ogólnoniemieckiej jest niewątpliwie 
bardzo ciekawe i godne studiowania. Jednak jest to przypadek zupełnie odmienny 
jakościowo, gdyż po włączeniu kraju do wielkiego działającego organizmu 
gospodarczego nie było alternatywy w stosunku do "terapii wstrząsowej". 
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