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TRANSFORMACJA GOSPODARCZA

PROJEKT IIASA DOTYCZĄCY
PRZEKSZTAŁCEŃ GOSPODARCZVCH
I INTEGRACJI
Ja.nos Ga.es
Międzynarodowy

Instytut Stosowanej Analizy Systemów
Laxenburg, Austria

Międzynarodowy Instytut Stosowanej Analizy Systemów został założo
ny w 1972 roku, jako dziecko względnej odwilży w stosunkach politycznych ("detente"), przy czym celem tego Instytutu była intensyfikacja
współpracy naukowej między naukowcami pochodzącymi z dwóch świa
tów: z systemu komunistycznego i kapitalistycznego. Z oczywistych wzglę
dów politycznych we wczesnym okresie pracy HASA nie podejmowano
badań porównawczych dotyczących systemów gospodarczych czy społecz
nych, jakkolwiek takie tematy byłyby właściwe dla badań metodami
analizy systemowej. W połowie lat osiemdziesiątych powstała jednak inicjatywa badania reform gospodarczych w krajach o centralnie planowanej
gospodarce. Uzyskała ona także dodatkowe poparcie ze strony akademika
Stanisława Szatalina, wówczas głównego doradcy ekonomicznego Michaiła Gorbaczowa. W imieniu Państwowego Komitetu ds. Reformy Gospodarczej oraz Akademii Nauk ZSRR zwrócił się on do HASA o zorganizowanie
badań, seminariów i konsultacji, których celem byłoby w końcu sporządzenie kompleksowego szkicu reform gospodarczych dla Związku Radzieckiego. Obecny projek:t przekształceń gospodarczych i integracji
(angielskojęzyczny skrót: ETI - Economic Transition and Integration)
wyrósł z tych właśnie działań.
~
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Po tym jak HASA zrealizował zadanie opracowania pakietu reform dla
Radzieckiego w roku 1990, utworzony już projekt został przekształcony i zaczął się zajmować różnymi aspektami transformacji gospodarek, które były uprzednio socjalistyczne. Załączony na następnej
stronie diagram ilustruje główne bieżące elementy działalności naszego
projektu. Działalność tego prQjektu ma charakter dwoisty. to znaczy
składa się zarówno z doradzania co do kształtu polityk, jak i z właściwych
badań ekonomicznych.
Związku

Doradzanie w kwestiach kształtu polityk nie oznacza, że HASA, jako
instytucja, zajmuje się rozdawaniem recept na reformy. Jest raczej tak, że
Instytut odgrywa rolę pośrednika' między ekspertami gospodarczymi ze
Wschodu i Zachodu, dostarczając dobrze zorganizowanego forum, na
którym decydenci i naukowcy mogą wymieniać poglądy i formułować
plany. Projekt kładzie szczególny nacisk na wspólne rozważanie najnowszych doświadczeń gospodarek wschodnia europejskich. I tak, na przykład, przy przygotowywaniu wspomnianej powyżej propozycji reform dla
ówczesnego Związku Radzieckiego analizowano szeroko doświadczenia
stabilizacyjne Polski z roku 1990, głównie zresztą przy pomocy polskich
uczestników prowadzonych w IIASA seminariów, takich jak Karol Lutkowski, Jacek Rostowski i Marek Dąbrowski.
Innym przykładem działań nastawionych bardziej na kształtowanie
konkretnych polityk gospodarczych było seminarium robocze, które odbyło się w czerwcu 1992 roku i · publikacja. która była jego wynikiem,
zatytułowana "Small-Scale Privatization • Experiences in Eastern Europe
and Russia" (Prywatyzacja na małą skalę - doświadczenia Europy
wschodniej i Rosji). W tym przypadku zapotrzebowanie na przeprowadzenie seminarium roboczego zostało zgłoszone przez ministra do spraw
prywatyzacji Federacji Rosyjskiej Anatolija Czubaisa. Ponieważ w tamtym
okresie Rosja była u początków prywatyzacji sklepów, restauracji, hoteli i
innych usług konsumpcyjnych, minister zwrócił się do HASA o zorganizowanie seminarium roboczego, na którym eksperci z jego ministerstwa
mogliby dowiedzieć się czegoś na temat doświadczeń tych krajów Europy
Środkowej i Wschodniej, które poczyniły największy postęp na drodze
transformacji. Na spotkaniu tym zgromadzono wysokich rangą urzędni
ków i naukowców z ówczesnej Czechosłowacji, Niemiec Wschodnich,
Węgier i Rosji. Jak wynikało z dyskusji prowadzonych po spotkaniu,
okazało się ono pożyteczne nie tylko dla uczestniczących w nim speC'jalistów z Rosji, ale także i dla uczestników z innych krajów, ponieważ dla
wielu z nich była to pierwsza okazja do przedyskutowania i porównania
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GŁÓWNE DZIAŁANIA W OBRĘBIE PROJEKTU ETI W IIASA
REFORMA W ROSJI
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bardzo zróżnicowanych przebiegów małej prywatyzacji, która była prawadzona w krajach Europy Wschodniej.
Inicjatywa w sprawie doradztwa przy tworzeniu polityk pochodzi zawsze z konkretnego kraju, zazwyczaj ż odpowiedniej organizacji członko
wskiej HASA. Źródłem finansowania takich prac jest albo bezpośrednio
kraj, który wystąpił o ich wykonanie, albo też właściwe międzynarodowe
fundusze. I tak, na przykład, większość funduszy na sfinansowanie działalności związanej z reformą w Rosji (konferencje i spotkania robocze) pierwszy punkt na · załączonym rysunku - pochodziła z dwóch dużych
fundacji amerykańskich (Ford oraz Pew Charitable Trust).
Z różnych względów działalność HASA, która może być określona jako
doradztwo przy tworzeniu polityk, jest w swoim zakresie ograniczona.
Faktycznie, biorąc pod uwagę specyficzne cechy tej działalności (a przede
wszystkim mocniejszy akcent na zasięganie opinii i posługiwanie się
doświadczeniami specjalistów z Europy Wschodniej), stanowi ona uzupeł
nienie szerokiej gamy prac prowadzonych przez agencje o charakterze
profesjonalnym, takie jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank
Światowy i inne .
Badania nad zagadnieniami przekształceń systemowych rozwinęły się
we współczesnym świecie w szeroką i ciąglę rosnącą dziedzinę. System
gospodarczy krajów Europy wschodniej był jako przedmiot badań zaniedbywany przez ekonomistów przez wiele dziesięcioleci. Obecnie trend się
odwrócił: setki naukowców zaczynają uważać badania gospodarek w
stanie przejścia systemowego za interesujące i ważne (czasami także za
modne i opłacalne). Ponieważ tak wielu specjalistów pracuje obecnie w tej
dziedzinie, stało się rzeczą pilną ustalenie kryteriów wyboru tematów prac
w ramach projektu przekształceń gospodarczych i integracji HASA. Kryteria te są oparte z jednej strony na korzyściach wynikających z funkcji i
umiejscowienia Instytutu, jego historycznej roli jako pomostu między
Wschodem i Zachodem, a także jego możliwości przyciągnięcia ekspertów
z różnych części świata. Z drugiej strony, tematy powinny odpowiadać
kompetencji i zainteresowaniom zespołu pracującego w danej chwili w
projekcie, a także reprezentować ważne aspekty procesu transformacji
systemowej.
jednej z bieżących prac o charakterze badawczym
seminarium robocze na temat "Międzynarodowego
handlu i restrukturyzacji w Europie wschodniej" oraz publikację z tego
spotkania, która jest obecnie w fazie przygotowywania. Głównymi temataJako

przykład

możemy przytoczyć
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mi tego seminarium, które odbyło się w Laxenburgu w listopadzie 1992

roku były: rola zmian kursów i waunków wymiany walut, liberalizacja
handlu, zmiany kierunków i asortymentów w handlu i wyłaniający się
stąd nowy kształt stosunków handlowych, zewnętrzne fmansowanie procesu przejścia, a także rola przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji
handlu.
W zakresie roli odgrywanej przez zmiany kursów i warunków wymiany
walut w procesach makroekonomicznych, rozwoju handlu i restruktyzacji
przedyskutowano szereg bardziej szczegółowych zagadnień. Na początku
zastanawiano się nad pytaniem, czy szeregi czasowe kursów walut są w
ogóle uzasadnione jako przedmiot analizy, biorąc pod uwagę fakt, że
wskaźniki o charakterze kursów walut używane przed latami 1989-1990
raczej trudno uznać za właściwe kursy walut. Jeśli zatem odpowiedź
brzmi "nie", to pozostajemy bez danych o kursach wymiany walut sprzed
okresu zasadniczych przemian, a zatem dalsze istotne zagadnienia dotyczące pożądanej wielkości wstępnej dewaluacji, a także bieżących i długo
falowych polityk w zakresie kursów walut muszą być rozważane ze
szczególną ostrożnością i rozwagą.
liberalizacji handlu zgodzono się, na podstawie
liberalizacja w Europie wschodniej została wprowadzona z bezprecedensową prędkością. Pierwsze efekty tej
liberalizacji w Czechosłowacji, na Węgrzech i w Polsce były pozytywne.
Jednakże w ciągu drugiego i trzeciego roku po rozpoczęciu tej szybkiej
_ liberalizacji społeczne zniechęcenie co do jej skutków wzrosło, a wysiłki
rozczarowanych producentów_ z poszczególnych krajów przypominały
działalność silnych grup nacisku znaną z wielu - głównie rozwijających się
- krajów świata. Jest rzecząjasną, że nasilenie masowych działań nakierowanych na zwiększenie marginesu zysku (faktycznie - renty) wprowadza znaczne straty sprawności do systemu. Proces odwrotu od
liberalizacji już się rozpoczął i możemy fylko mieć nadzieję, że ten odwrót
będzie ograniczony zarówno co do głębokości, jak i w czasie. Przeprowadzona analiza wykazuje, że obecne praktyki o charakterze protekcjonistycznym powinny być głównie przypisane temu, że pakiety ustaw i
przepisów liberalizacyjnych były przygotowywane w pośpiechu i dlatego
nie były do końca sprawdzone ani kompletne.
W tematyce

dotyczącej

porównań międzynarodowych, że

W dziedzinie zachowań przedsiębiorstw i restrukturyzacji handlu zastanawiano się przede wszystkim nad tym, czy prywatyzacja przedsię
biorstw przemysłowych w sposób jednoznaczny prowadziła do bardziej
elastycznego i sprawniejszego zachowania w eksporcie. Jak wskazują
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polskie doświadczenia, przesiębiorstwa przejęte przez inwestorów zagranicznych z zasady wykazują dobre wyniki w eksporcie. Tym niemniej,
zależność przyczynowo-skutkowa między dobrymi wynikami a zmianą
formy własności nie jest zupełnie jednoznaczna. Inwestorzy zagraniczni
wybierają przedmiot swoich zainteresowań między innymi na podstawie
wykazywanych już uprzednio dobrych wyników w eksporcie. Dotyczy to
zarówno faktu , że produkty danej firmy są już znane na zachodnich
rynkach , jak i istniejącego profesjonalnego poziomu zarządzania frrrną.
Nie ma wątpliwości, że zagraniczni inwestorzy poprawiają wyniki prywatyzowanych przedsiębiorstw: dostarczają dostępu do własnych wejść
na rynek, wprowadzają nowy kapitał , inwestują w nowe technologie itd. ,
jednakże wybów przedsiębiorstwa jest dla zagranicznych inwestorów równie ważny. Także na podstawie analizy sytuacji w Polsce można było
potwierdzić hipotezę, że inwestorzy krajowi w mniejszym stopniu zastanawiają się nad wyborem przedsiębiorstwa niż inwestorzy zagraniczni i mają
mniej przemyślane plany dotyczące restrukturyzacji prywatyzowanych
przedsiębiorstw. W związku z tym wyniki przedsiębiorstw przejętych przez
kapitał zagraniczny są znacznie lepsze niż wyniki firm przejętych przez
inwestorów krajowych.
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