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tygodnik społeczno-gospodarczy

samorząd u premiera
W Sali świetlikowej Urzędu Rady Ministrów, w sobotę 20 lu
tego br. przedstawiciele najwyższych władz naszego kraju
spotkali się z działaczami rad pracowniczych.
Zaproszono tych, którzy zabierali głos na VIII Ogólnopol
skiej Naradzie Przedstawicieli Samorządu Załóg (odbyła się
ona w Sejmie pod koniec października ub.r.) oraz całą ko
misję wnioskową narady, złożoną z samorządowców i posłów
z sejmowej Komisji Spraw Samorządowych, w sumie - nie
więcej niż pięćdziesiąt osób.

WIĘCEJ
NIŻ

szybkiego
i
znacznego wzrostu eksportu uzasadnia się najczęściej potrze
bami płatniczymi. Zadłużenie zagra
niczne naszej gospodarki rzeczywi
ście stało się istotnym ogranicze
niem rozwoju, którego przezwycię
żenie zdaje się nie mieć innej al
ternatywy niż eksport. Nie można
jednak zapominać, iż za potrzebą
proeksportowej orientacji przedsię
biorstw przemawia także ograniczo
na skala naszej gospodarki, która
sprawia, że nieracjonalne jest for
sowanie rozwoju wszystkich gałęzi
i branż, których produkcja zaspoka
jałaby krajowy popyt. Ograniczone
rozmiary rynku wewnętrznego po
wodują też, że w przypadku wielu
przedsiębiorstw osiągnięcie korzyści
skali jest możliwe wyłącznie przy
wielkości produkcji przekraczającej
chłonność rynku krajowego.
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Formy wymuszania
zachowania się
przedsiębiorstw
W jaki jednak sposób spowodować,
aby działania podmiotów gospodar
czych zmierzały w pożądanym, kie
runku?
Główną rolę powinien niewątpli
wie odegrać system regulacji gospo

reguiacji stosowane są w krajach
socjalistycznych, przy czym prak
tyczne zainteresowanie regulacją pa
rametryczną jest historycznie now
sze. Trzecia forma dominuje w kra
jach kapitalistycznych. Najbardziej
zauważalne przejawy zastosowania
formy czwartej występują w gospo
darce jugosłowiańskiej.
Egzemplifikację formy piątej sta
nowi
system
regulacji,
który
ukształtował się w latach 80. w Pol
sce. Jest ona wypadkową jednocze
snego wykorzystania czterech pier
wszych form regulacji. Jej cechą
jest zastosowanie w szerokim zakre
sie centralnej regulacji nakazowej
i parametrycznej oraz —■ w mniej
szym zakresie — regulacji rynkowej
i samorządowej. Cechuje ją odwró
cenie typowej dla regulacji nakazo
wej asymetrii władzy w kierunku
stworzenia względnej równowagi sił
między uczestnikami życia gospodar
czego. Już nie tylko centrum posiada
władze w stosunku do przedsię
biorstw. ale także przedsiębiorstwa
mogą wpływać na zachowanie cen
trum, a ponadto mogą one też wza
jemnie
oddziaływać
na
siebie.
Przedsiębiorstwa i centrum prowa
dzą grę polityczną, która jest grą
o władzę, tzn. o możliwość wywie
rania wpływu na zachowanie innych
podmiotów. Chodzi w niej o utrzy

dowych w handlu sagranicznyrc.
Wysuwa się takie zastrzeżenia wo
bec relacji między kursami rubla
transferowego i dolara.
W sumie trudności poprawnego
ustalenia centralnych parametrów
podważają wiarygodność rachunku
ekonomicznego w przedsiębiorst
wach — podstawy regulacji para
metrycznej. Zmusiło to do sięgnięcia
po narzędzia korygujące i uzupełnia
jące działanie kursów i cen. Główna
rola korekcyjna przypadła rachun
kowi wyrównawczemu, którego kon
strukcja sprawia, że zamiast kory
gować deformuje i osłabia centralne
oddziaływanie parametryczne. Ale z
drugiej strony dyspozycja środkami
rachunku wyrównawczego stanowi
poważne źródło władzy dla aparatu
centralnego i przedsiębiorstw handlu
zagranicznego. Istotnym czynnikiem
podkopującym skuteczność central
nej regulacji parametrycznej stała
się indywidualizacja narzędzi korek
cyjnych. Otworzyło to pole dla prze
targów i gry politycznej.
Trudno też powiedzieć by reguiacja nakazowa była formą zanikającą,
jak
to
pierwotnie
zakładano.
Wprawdzie ustawa o przedsiębiorst
wach państwowych ogranicza moż
liwość bezpośredniego narzucania
zadań przedsiębiorstwom, pozostało
jednak nadal wiele możliwości bez

aamon-ądowej fatalni* *aważył, jak
»i$ wydaje, okres, kiedy zagadnienia
samorządów pracowniczych stały się
zastępczym
obszarem artykulacji
konfliktów społecznych i walki po
litycznej. Rozwiązania praktyczne
ooszly raczej w kierunku ogranicza
nia rozwiązań typu samorządowego.
Władze polityczne i gospodarcze wy
kazywały ogromną ostrożność, a na
wet nadwrażliwość w tej dziedzinie.
Ofiarami tej sytuacji padło wiele
obiecujących koncepcji — np. pro
pozycje tworzenia izb przemysłowo- handlowych. W handlu zagranicz
nym wystąpił dodatkowo specyficz
ny czynnik ‘ograniczający rolę samo
rządów, a mianowicie dla przedsię
biorstw mających formę spółek pra
wa handlowego kodeks handlowy
z 1938 r. nie przewiduje instytucji
samorządu pracowniczego.

Specyficzna mieszanka
W sumie system regulacji, który
ukształtował się w ostatnim pięcio
leciu stanowi specyficzną mieszankę
dość daleko odbiegającą od trady
cyjnych sposobów regulacji gospo
darki socjalistycznej, ale jednocze
śnie w istotny sposób różniącą się
od zamierzeń reformatorów. Składa
ją się nań: nieprecyzyjne i mało
skuteczne oddziaływania paramet-

CZY PRZEDSIĘBIORSTWA
MUSZA EKSPORTOWAĆ?
MARIAN GORYNIA, WIESŁAW J. O TTA
darki, który może wymuszać, okre
ślone zachowania przedsiębiorstw, w
tym także proeksportowe. Zewnęt
rzne wymuszanie określonego za
chowania się podmiotów gospodar
czych, może przybrać formę: central
nej regulacji nakazowej bądź para
metrycznej,
przystosowania
się
przedsiębiorstw do warunków gry
rynkowej (konkurencji), wspólnoty
interesów wywołującej kooperację
oraz formę wykorzystania przewagi
w grze politycznej,).
Poszczególne formy charakteryzu
ją się różnymi zestawami instru
mentów stosowanych do wymusza
nia zachowań przedsiębiorstw. Sku
teczność każdego z wymienionych
mechanizmów
regulacji
wymaga
spełnienia odmiennych warunków.
Pierwsza forma, w czystej postaci,
zakłada jednostronne podporządko
wanie
przedsiębiorstw
centrum.
Skuteczność regulacji nakazowej za
leży od liczby przedsiębiorstw, towa
rów i rynków. Istotna jest jakość
(adekwatność i sprawność) systemu
informacyjnego.
Druga forma regulacji oparta jest
na emitowaniu przez centrum para
metrów
mających
ukierunkować
działania podmiotów szczebla wyko
nawczego zgodnie z intencjami
ośrodka centralnego. Decyzje eks
portowe i importowe " przedsię
biorstw są podejmowane na podsta
wie rachunku efektywności, uwzględ
niającego stanowione przez centrum
parametry (ceny, kursy walutowe,
stopa oprocentowania, stopa poda
tkowa itp.). Warunkiem skuteczności
regulacji parametrycznej jest zdol
ność centrum do ustalenia (wylicze-

manie luib rozszerzenie kontroli nad
źródłami władzy, z których najbar
dziej istotne znaczenie posiadają:
dyspozycja rzadkimi zasobami, po
zycja informacyjna oraz dyspozycja
rzadkimi umiejętnościami.
Skuteczność regulacji opartej na
wykorzystaniu przewagi w grze -po
litycznej zależy od koncentracji wła
dzy w jednym podmiocie (w tym
przypadku w centrum). Drugi wa
runek skuteczności to .prowadzenie
przez centrum stosunkowo niewielu.
gier (przetargów) z podmiotami go
spodarczymi, gdyż tylko to daje
możliwość ich opanowania. Z tego
względu centrum preferuje prowa
dzenie gry z różnymi zgrupowaniami
przedsiębiorstw, a nie z pojedynczy
mi przedsiębiorstwami.

Skuteczność regulacji
w reformowanej gospodarce
Zarówno koncepcja reformy w
sferze handiu zagranicznego, zawar
ta w dokumencie końcowym prac
Zespołu VIII Komisji ds. Reformy
Gospodarczej, jak i odbiegająca od
niej, realizowana w praktyce wersja
reformy, stanowią mieszankę wymie
nionych form wymuszania zachowa
nia się przedsiębiorstw; istotna jest
przy tym kwestia ich wzajemnych
proporcji.
W projekcie Zespołu VIII przyję
to, że głównym regulatorem zacho
wań przedsiębiorstw w sferze han
dlu zagranicznego miała być cent
ralna regulacja parametryczna, tzn.
ceny i kursy walutowe, wspomagane
innymi instrumentami pararactrycz-

pośredniego ingerowania w ich ope
ratywną działalność, a nawet poja
wiły się nowe. Stwarza je, na przy
kład, procedura wydawania licencji
eksportowych i importowych oraz
pozwoleń dewizowych. Nowością są
możliwości ingerowania w działal
ność spółek handlu zagranicznego,
wynikające z roli ministra handlu
zagranicznego jako wspólnika więk
szościowego.
Szczegółowo regulowana jest go
spodarka finansowa przedsiębiorstw,
systemy płac itp. Uznaniowość cha
rakteryzuje procedury koncesjono
wania, wyznaczania stawek odpisów
dewizowych itp. W rezultacie gene
ralne z założenia narzędzia prze
kształcają się w narzędzia zindywi
dualizowane.
Usiłowaniom ograniczenia bezpo
średnich nakazów nie towarzyszyło
jednak eliminowanie drugiego czło
nu regulacji nakazowej — central
nego rozdzielnictwa. Jest nim objęta
praktycznie całość dewiz na import
z I obszaru płatniczego (ROR od
grywają marginesową rolę) oraz po
nad 80 proc. dewiz na import z II
obszaru płatniczego. Poważną rolę
odgrywa rozdzielnictwo materiałów.
Od roku 1984 gwarancjami zaopat
rzenia objęto produkcję eksportową
do ZSRR i II obszaru płatniczego.
Dla pozostałej produkcji eksporto
wej obowiązywały priorytety w za
opatrzeniu, po zaspokojeniu dziedzin
objętych gwarancją zaopatrzenia.
Wkrótce jednak wystąpiła „inflacja
priorytetów” i pojawiły się przetar
gi. Tak więc zakres regulacji naka
zowej pozostał duży.
Projekt reformy przewidywał też
_____-..i *

rycinę, rozbudowane instrumenta
rium zindywidualizowanych, częścio
wo „zamaskowanych” nakazów, wy
kazujących jednak również małą
skuteczność,
„śladowe”
elementy
rozwiązań rynkowych i samorządo
wych oraz przenikające wszystkie
obszary działań gospodarczych —
przetarg i gra polityczna.
Wykształcony typ regulacji wy
znacza więc przedsiębiorstwom eks
portującym rolę graczy. Podstawo
wego znaczenia nabierają relacje
władzy (siły przetargowej) głównych
uczestników gry — centrum, przed
siębiorstw handlu zagranicznego oraz produkcyjnych przedsiębiorstw
eksportujących. Wydaje się, że obe
cnie występuje przybliżona równo
waga władzy (siły) poszczególnych
graczy. W porównaniu z początkiem
lat osiemdziesiątych nastąpiło pewne
pogorszenie pozycji przetargowej
centrum.
Jest to związane z re
zygnacją ze stosowania nadzwyczaj
nych środków administracyjnych
.(odwołanie stanu wojennego) oraz ze
wzrostem zależności informacyjnej
centrum od przedsiębiorstw.
Podstawowe źródła władzy cent
rum w stosunku do przedsiębiorstw
to dyspozycja rzadkimi zasobami,
polityka kadrowa oraz formalny au
torytet. Dyspozycja rzadkimi zasoba
mi przybiera formy bezpośredniego
centralnego’ rozdzielnictwa (regla
mentacja materiałów i dewiz, regu
lacja strumieni finansowych) oraz
pośredniej dystrybucji (wyznaczania
stawek odpisów, ulg, itp.). W obsa
dzie stanowisk kierowniczych i pla
cówek za granicą zasadniczą rolę
zdaje się odgrywać kryterium przy___ i _ • — ~

:

____i

_____ i
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szość i nich ma przy tym możliwość
wyboru między eksportem a sprze
dażą na rynku wewnętrznym. Siłę
przetargową przedsiębiorstw wobec
centrum wzmacniają procesy kon
centracji instytucjonalnej. Innym
motywem oddolnych tendencji do
koncentracji jest dążenie do admi
nistracyjnego zapewnienia powiązań
kooperacyjnych, zrywanych w wyni
ku niesprawności centralnej koordy
nacji i braku koordynacji rynko
wej.
W grze regulującej zachowania
przedsiębiorstw w sferze handlu za
granicznego ukształtowała się sytu
acja patowa. Centrum nie jest w
stanie narzucić proeksportowego za
chowania przedsiębiorstwom. Przed
siębiorstwa koncentrują się na ob
ronie swych pozycji wobec partne
rów przetargu, nie przywiązując
znaczniejszej wagi do gry konkuren
cyjnej na rynkach zagranicznych.

Wnioski i propozycje
Głównym kierunkiem doskonale
nia systemu regulacji w handlu za
granicznym w II etapie reformy, po
winien być nacisk na zwiększenie
jej skuteczności. Na ogół dostrzega
się ograniczone możliwości paramet
rów i nakazów. Należałoby jednak
z większą konsekwencją dążyć do
wykorzystania regulacji paramet
rycznej . tam, gdzie istnieje możli
wość ustalenia dobrych parametrów.
Odnosi się to szczególnie do cen
podstawowych surowców i materia
łów oraz energii. Z możliwością za
stosowania nakazów można się zgo
dzić wyłącznie w sytuacji, gdy mia
łyby one charakter generalny, bez
adresowy, tzn. odnosiły się do
wszystkich podmiotów gospodar
czych, a nie tylko do określonego
(lub określonej grupy) przedsiębior
stwa. Należałoby natomiast postulo
wać zwiększenie roli rozwiązań ryn
kowych w prowadzeniu wymiany
handlowej z zagranicą. Wymagałoby
to demonopolizacji struktur organi
zacyjnych oraz zniesienia, a przynaj
mniej ograniczenia, barier administ
racyjnych, utrudniających przedsię
biorstwom dostęp do rynków zagra
nicznych.
Wskazane byłoby także ogranicze
nie gry politycznej w jej obecnych
rozmiarach. Trzeba jednak zdawać
sobie sprawę, że jej całkowita eli
minacja jest nierealna. Zwiększeniu
skuteczności
regulacji
mogłoby
sprzyjać zmniejiszenie liczby partne
rów, z którymi centrum prowadzi
grę polityczną. Bardziej prawdopo
dobne byłoby wówczas opanowanie
przez centrum poszczególnych prze
targów i, co się z tym wiąże, dopro
wadzenie do większej zbieżności za
chowań przedsiębiorstw z jego pre
ferencjami. Postulatu ograniczenia
liczby przetargów centrum — przed
siębiorstwa nie należy bynajmniej
utożsamiać z tworzeniem ugrupowań
(zrzeszeń) przedsiębiorstw o znanym
sprzed reformy i w okresie reformy
charakterze. Obranie takiego kie
runku zmniejszyłoby znaczenie gry
politycznej tylko pozornie, gdyż, co
prawda, doprowadziłoby do redukcji
liczby przetargów, ale jednocześnie
spowodowałoby osłabienie pozycji
przetargowej centrum. Właściwym
sposobem ograniczenia gry politycz
nej byłoby szerokie wykorzystanie
instytucji samorządowych (izb prze
mysłowych, izb handlowych, izb
przemysłowo-handlowych), zorgani
zowanych na zasadach demokratycz
nych. Mogłyby one stanowić uży-
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RZEDSIĘBIORSTWO
samo
opracowuje plan produkcji.
Jego . .podstawą powinna być
nić .mnogość . szczegółowych zadaxa
planowych określonych przez nad
rzędne organa, lecz bezpośrednie
zamówienia organizacji państwo
wych i przedsiębiorstw pozostają
cych ną rozrachunku gospodarczym,
a także organizacji handlowych (...)” .,
Tę* jedną z zasad radzieckiej refor
my gospodarczej przypomina E. Figurnow w 8 numerze „EG” , krytycz
nie oceniając realizację zamówień
państwowych, których celem — jak
zakładano — miało być zaspokajanie
szczególnie ważnych potrzeb gospo
darki, przy wykorzystaniu narzędzi
ekonomicznych, przetargu efektyw
nościowego i zachowaniu zasady
wzajemnej odpowiedzialności stron.
Jak wynika z przytoczonych przez
autora danych, zaledwie 2,8 proc. te
gorocznej produkcji kompleksu pa
liwowo-energetycznego dostarczona
będzie na zasadach umów między
jednostkami, w branży chemicznej
i leśnej — 6.4 proc., w metalurgii
— 7,9 proc., w przemyśle maszyno
wym — 8,4 proc. Są przedsiębior
stwa, a nawet gałęzie, gdzie stosunki
umowne w ogóle nie występują, całą
.produkcję obejmują bowiem zamó
wienia państwowe, które faktycznie
przeradzają się w narzędzie dyrek
tywnego kierowania.
E. Figurnow wymienia kilka przy
czyn tej ekspansji. Zapowiadał ją
już fakt, że w przepisach, wydanych
przez Gospłan. uwzględniono ok. 600
grup towarów, a nie konkretne wy
roby. Ponadto zamówienia mogą do
tyczyć nie określonej dostawy, lecz
całej produkcji danego wyrobu, a co
najważniejsze — ekspansji tej for
my sprzyjał... brak finansowej od
powiedzialności strony zamawiają
cej. czyli Państwowego Komitetu
Planowania (Gospłanu) lub minis
terstw.
Nierzadko też argumentem za
wprowadzeniem zamówienia na da
ny wyrób była jego niska rentow
ność, czasem nie wynikająca z rze
czywistej nieefektywności produkcji,
lecz z niewłaściwych relacji cen,
dlatego — zdaniem autora — wła
ściwa polityka cenowa może w na
turalny sposób ograniczyć tę prak
tykę, pod warunkiem jednak, że bę
dzie to proces sprzężony ze zmia
nami funkcji Gospłanu i ministerstw
branżowych.
Autor konkluduje: „Obecna prak
tyka zamówień dowodzi, że pracow
nicy organów państwowych nie wie
rzą w skuteczność nowych warun-

rew i i} i » o w . isioina jest jakose
(adekwatność i sprawność) systemu
in f ormacy jneg o.
Druga forma regulacji oparta jest
na emitowaniu przez centrum para
metrów mających
ukierunkować
działania podmiotów szczebla wyko
nawczego zgodnie z intencjami
ośrodka centralnego. Decyzje eks
portowe i importowe
przedsię
biorstw są podejmow'ane na podsta
wie rachunku efektywności, uwzględ
niającego stanowione przez centrum
parametry (ceny, kursy walutowe,
stopa oprocentowania, stopa poda
tkowa itp.). Warunkiem skuteczności
regulacji parametrycznej jest zdol
ność centrum do ustaienia (wylicze
nia) adekwatnych parametrów. Wa
runek ten jest trudny do spełnie
nia.
W klasycznym, rynkowym typie
regulacji
zachowania
przedsię
biorstw są wyznaczone
przede
wszystkim przez sygnały płynące
7. rynku. Konkurujące na nim firmy
dążą do osiągnięcia przewagi kon•.urencyjnej przez niskie ceny lub
irzez zróżnicowanie (rzeczywiste i
ozorne) produktów'. Ekspansja za
graniczna • firmy jest logicznym
przedłużeniem osiągania przewagi
konkurencyjnej na rynku krajowym
i często jest związana z jego ogra
niczonymi rozmiarami, uniemożli
wiającymi osiągniecie korzyści skali.
v orma regulacji rynkowej zakłada
zrównoważenie rynku wewnętrzne
go, a nawet przewagę zdolności pro
dukcyjnych nad jego chłonnością, co
r naturalny sposób wymusza eks
pansję na rynki zagraniczne.
Warunkiem skuteczności samoregulacji rynkowej jest wystąpienie
■v rzeczywistości gospodarczej sytu
acji zbliżonej do rynku doskonałego,
a przynajmniej tzw. wolnego rynku.
Oznacza to dużą liczbę podmiotów
gospodarczych (sprzedawców i na
bywców) na rynku oraz suwerenność
ych podmiotów. Rynek doskonały
zakłada także niskie lub zupełny
brak barier wejścia i barier wyj
ścia5). Wreszcie dla rynku tego cha
rakterystyczne jest przyjęcie założe
nia, że podmioty gospodarcze zacho
wają się zgodnie ze stereotypem za
chowania „homo oeconomlcus” , co
w przypadku przedsiębiorstw ozna
cza dążenie do maksymalizacji zy
sku, a w odniesieniu do konsumen
tów — tendencję do maksymalizacji
zadowolenia.
Czwarta forma regulacji: samoregulacja samorządowa, jest stosunko
wo najsłabiej rozpoznana tak w
aspekcie teoretycznym, jak i od
strony możliwości praktycznej rea
lizacji. Zakłada ona osiągnięcie
wspólnoty interesów wytwórców i
konsumentów
przez
mechanizm
negocjacji między różnymi grupami
społecznymi, zorganizowanymi w
przekroju zawodowym i terytorial
nym. Powszechnie uświadomiona
wspólnota interesów, zakładająca
bardzo wysoki stopień świadomości
społecznej, miałaby doprowadzić do
zachowań kooperacyjnych. Skutecz
ność regulacji samorządowej uwa"unkowana
:?kiem

jest

Drzede wszystkim

konfliktu
interesów
różnych grup społecznych (warunek
ton wydaje się bardzo trudny, jeśli
nie niemożliwy do spełnienia).
Pierwsze dwie z omówionych form

Zarowno koncepcja reformy w
praktycznie całość dewiz na import
sferze handlu zagranicznego, zawar
z I obszaru płatniczego (ROR od
grywają marginesową rolę) oraz po
ta w dokumencie końcowym prac
Zespołu VIII Komisji ds. Reformy
nad 80 proc. dewiz na import z II
Gospodarczej, jak i odbiegająca od
obszaru płatniczego. Poważną rolę
niej, realizowana w praktyce wersja
odgrywa rozdzielnictwo materiałów.
reformy, stanowią mieszankę wymie
Od roku 1984 gw-arancjami zaopat
nionych form wymuszania zachowa
rzenia objęto produkcję eksportową
nia się przedsiębiorstw; istotna jest do ZSRR i II obszaru płatniczego.
przy tym kwestia ich wzajemnych
Dla pozostałej produkcji eksporto
proporcji.
wej obowiązywały priorytety w za
W projekcie Zespołu VIII przyję
opatrzeniu, po zaspokojeniu dziedzin
to, że głównym regulatorem zacho
objętych gwarancją zaopatrzenia.
wań przedsiębiorstw w ąferze han
Wkrótce jednak wystąpiła „inflacja
dlu zagranicznego miała być cent
priorytetów” i pojawiły się przetar
ralna regulacja parametryczna, tzn.
gi. Tak więc zakres regulacji naka
ceny i kursy walutowe, wspomagane
zowej pozostał duży.
innymi instrumentami parametrycz
Projekt reformy przewidywał też
nymi (cłami i podatkami). Rolę re
wprowadzenie elementów regulacji
gulatora pomocniczego przypisano rynkowej. Podstawowym warun
regulacji nakazowej, poważnie ogra kiem uruchomienia choćby namiast
niczonej w porównaniu z okresami
ki rynku jest przekształcenie struk
poprzednimi. Zakładano też wpro
tury podmiotowej handlu zagranicz
wadzenie ograniczonych stosunków
nego, przede wszystkim jej demo
rynkowych; zapewnienie swobody
nopolizacja. W tym kierunku zmie
wyboru pośrednika, udzielanie kon
rza dążenie do zwiększenia liczby
cesji na działalność w hz. dopusz
podmiotów działających w sferze
czenie możliwości stosowania cen
kontaktów z partnerami zagranicz
umownych, w tym cen usług han
nymi. Od strony liczby wydanych
dlowych. Poza tym proponowano
koncesji, proces
demonopolizacji
wprowadzenie elementów rozwiązań
wygląda całkiem okazale — wydano
samorządowych, ograniczonych do
około 500 koncesji, w tym ponad po
szczebla przedsiębiorstwa.
łowę przedsiębiorstwom prywatnym.
Realizacja reformy w handiu za
Jednakże udział nosiadaczy nowych
granicznym w wielu punktach od
koncesji w obrotach handiu zagra
biegała od przedstawionych zamie
nicznego jest minimalny (1985 r. —
rzeń. Wystąpiły trudności z prawid
eksport 4,7, import 2.1 proc.).
łowym ustaleniem podstawowych
Znaczna
część
przedsiębiorstw
parametrów — cen i kursów walu
koncesjonowanych nie wykorzystuje
towych. Nie zrealizowano w pełni
koncesji. Wielu potencjalnych kon
postulatu oparcia cen podstawowych
cesjonariuszy w ogóle o nią nie wy
surowców i materiałów na cenach
stępowało. Wśród przyczyn tego wy
rynku światowego; przy ustalaniu
mienia się małe zainteresowanie
niektórych zastosowano przelicznik
wielu producentów eksoortem (łat
niższy niż kurs oficjalny. Wynikało
wość zbytu
na niewymagającym
to prawdopodobnie z obawy przed
rynku wewnętrznym, niedostateczna
konsekwencjami społecznymi i po
opłacalność eksportu, itp.), uciążli
litycznymi dużych podwyżek cen.
wość i wysokie koszty operacji han
Podkreśla się często, że brak kon
dlu zagranicznego w warunkach nie
sekwencji w tej dziedzinie w wa
dorozwoju infrastruktury usługowej
runkach stanu wojennego oznaczał
i pomocniczej, formalne ogranicze
zmarnowanie szansy przynajmniej
nia zakresu koncesjonowania (co
częściowego uporządkowania syste
wyeliminowało n.p. wielu general
mu cen wewnętrznych. Szanse pa
nych dostawców I przedsiębiorstw
rametryzacji pozostałych cen za po
kompletacji dostaw) oraz przeciw
mocą centralnej kontroli są niewiel
działanie wyspecjalizowanego apara
kie. Wprowadzenie kategorii „kosz
tu handlu zagranicznego, prowadzą
ce do blokowania starań o koncesje,
tów uzasadnionych” , czy wymaganie
od przedsiębiorstw kalkulacji kosz
ograniczania wydawanych koncesji
tów jest rozwiązaniem pozornym.
do rynków marginesowych, itp.
Nie sposób skutecznie kontrolować
Demonopolizacji miało też służyć
miliony, często bardzo złożonych
wprowadzenie swobody wyboru po
kalkulacji.
średnika. Już jednak w styczniu
W zakresie polityki kursowej ob
1982 roku ówczesne Ministerstwo
Handlu Zagranicznego ograniczyło
serwujemy stalą deprecjację złotego.
ją. W rezultacie naruszenia pozycji
Mimo to nie jest spełniony wa
runek utrzymania kursu na poziomie
monopolistycznych w handlu zagra
zapewniającym 75—85 proc. opłacal
nicznym nie są częste i dokonują
ności eksportu ogółem. Wydaje się
ich. z reguły, mało znaczący outsi
derzy. Szczególnie niepokojący jest
jednak, że względnie ostrożna poli
tyka dewaluacji jest uzasadniona,
prawie zupełny brak postępu w pro
ponieważ dewaluacja jest znaczącym
cesach demonopolizacji i wzbogaca
nia infrastruktury usługowej i po
czynnikiem inflacjogennym, a nie
wyważona polityka dewaluacji nie
mocniczej handlu zagranicznego. Po
sprzyja podnoszeniu efektywności
wołanie w 1986 r. Banku Rozwoju
Eksportu trudno uznać za decydu
gospodarowania w przedsiębiorst
wach eksportujących. Dużą wadą
jącą zmianę. Co gorsza uboga i mo
polityki kursowej jest natomiast do
nopolistyczna infrastruktura ograni
puszczenie do faktycznego zróżnico
cza potencjalną skuteczność polityki
wania kursów walutowych — głów
koncesjonowania. W rezultacie
w
nie przez oddziaływanie rachunku , sferze handlu zagranicznego mecha
wyrównawczego, ale też przez za
nizmy rynkowe nie działają.
stosowanie odmiennych od oficjał-,
W projekcie reform'- przewidziano
nego przeliczników przy wyznacza ■wreszcie wprowadzenie pewnych eniu cen podstawowych surowców
lementów regulacji samorządowej.
i energii oraz stosowanie cen urzęNa praktycznych szansach regulacji
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nych środków administracyjnych
(odwołanie stanu wojennego) oraz ze
wzrostem zależności informacyjnej
centrum od przedsiębiorstw.
Podstawowe źródła władzy cent
rum w stosunku do przedsiębiorstw
to dyspozycja rzadkimi zasobami,
polityka kadrowa oraz formalny au
torytet. Dyspozycja rzadkimi zasoba
mi przybiera formy bezpośredniego
centralnego’ rozdzielnictwa (regla
mentacja materiałów i dewiz, regu
lacja strumieni finansowych) oraz
pośredniej dystrybucji (wyznaczania
stawek odpisów, uig, itp.). W obsa
dzie stanowisk kierowniczych i pla
cówek za granicą zasadniczą rolę
zdaje się odgrywać kryterium przy
należności politycznej. Około 90
proc. dyrektorów przedsiębiorstw
państwowych należy do PZPR.
Wśród kierowników w aparacie
handlu zagranicznego procent ten
jest
jeszcze
wyższy.
Formaine
uprawnienia wykorzystywane przez
centrum, to np. uprawnienia do wy
dawania koncesji, licencji ekspor
towych i importowych. W działa
niach centrum daje się zauważyć dą
żenie do osiągnięcia skuteczności do
raźnej — stąd ich indywidualizacja
związana z przetargowością. Cent
ralna administracja gospodarcza nie
jest jednak w stanie kontrolować
tysięcy przetargów.
Przedsiębiorstwa handlu zagra
nicznego mimo powszechnej krytyki
zdołały, w zasadzie, utrzymać swą
pozycję monopolistycznego pośredni
ka. a także pozycję przetargową wo
bec partnerów' gry politycznej —
centrum i przedsiębiorstw produk
cyjnych.
Źródła
władzy
przedsiębiorstw
handlu zagranicznego wobec cent
rum to przede wszystkim monopol
informacyjny (centrum nie dyspo
nuje alternatywnymi źródłami in
formacji o rynkach zagranicznych)
oraz monopol technologiczny (inne
podmioty gospodarcze nie są w sta
nie, w krótkim czasie, przejąć fun
kcji przedsiębiorstw handlu zagra
nicznego). Pewną rolę mogą też od
grywać osobiste powiązania i wymienność personelu kierowniczego
przedsiębiorstw i centralnej admi
nistracji
handlu
zagranicznego.
Źródłami władzy tych przedsię
biorstw wobec producentów są na
tomiast: dyspozycja rzadkimi dobra
mi (np. fundusze na wyjazdy zagra
niczne), monopol informacyjny, mo
nopol technologiczny, władza wyni
kająca z wykonywania przez nie
niektórych czynności administracyj
nych (n.p. wydawanie licencji eks
portowych i importowych, dyspozy
cja częścią środków rachunku wy
równawczego) oraz uprawnienia do
kontroli i opiniowania informacji
płynących od przedsiębiorstw pro
dukcyjnych do centrum.
Pozycja przetargowa znacznej czę
ści producentów—eksporterów pozo
staje również względnie silna. W
przetargach z centrum dysponują
one często monopolem informacyj
nym i technologicznym. Wielcy pro
ducenci wykorzystują też nacisk
społeczny i polityczny stwarzany
przez liczebne załogi. W stosunkach
z przedsiębiorstwami handlu zagra
nicznego wielu producentów jest
monopolistycznymi dostawcami to
warów na eksport. Znakomita więk-

nczoy przetargów centrum — przed
siębiorstwa nie należy bynajmniej
utożsamiać z tworzeniem ugrupowań
(zrzeszeń) przedsiębiorstw o znanym
sprzed reformy i w okresie reformy
charakterze. Obranie takiego kie
runku zmniejszyłoby znaczenie gry
politycznej tylko pozornie, gdyż, co
prawda, doprowadziłoby do redukcji
liczby przetargów, ale jednocześnie
spowodowałoby osłabienie pozycji
przetargowej centrum. Właściwym
sposobem ograniczenia gry politycz
nej byłoby szerokie wykorzystanie
instytucji samorządowych (izb prze
mysłowych, izb handlowych, izb
przemysłowo-handlowych), zorgani
zowanych na zasadach demokratycz
nych. Mogłyby one stanowić uży
teczną płaszczyznę artykulacji inte
resów przedsiębiorstw oraz reduko
wałyby istotnie liczbę partnerów, z
którymi centrum prowadza grę po
lityczną. Negocjowanie sprzecznych
niekiedy interesów poszczególnych
przedsiębiorstw odbywałoby się na
forum instytucji samorządowych.
Realizacji zarysowanych postula
tów powinny towarzyszyć działania
zmierzające do podniesienia stopnia
świadomości ekonomicznej społe
czeństwa. Chodzi głównie o uświa
domienie kierownikom i pracowni
kom wykonawczym przedsiębiorstw,
a także całemu sDoieczeństwu. roli
eksportu w przezwyciężaniu trudno
ści gospodarczych Polski. Brak za
dowalających rezultatów otwarcia
gospodarki polskiej i trudności w
prowadzeniu wiarygodnego rachun
ku ekonomicznej efektywności wy
miany z zagranicą powodują, że
w odbiorze społecznym efekty han
dlu zagranicznego kojarzą się przede
wszystkim ze zubażaniem rynku
wewnętrznego przez eksport. Spra
wia to. że mamy obecnie do
czynienia z wyraźnie antyeksportowym nastawieniem oninii społecz
nej, co nie może pozostawać i nie
pozostaje bez wpływu na ekspansję
eksportową przedsiębiorstw.
AKREŚLONE postulaty ko
respondują przynajmniej
w
znacznej części z założeniami
drugiego etapu reformy gospodar
czej. Wypada tylko życzyć sobie, aby
ich realizacja miała bardziej kon
sekwentny charakter aniżeli to by
wało w przeszłości.

N

>) Model regulacji zachowania przedsię
biorstw orzedstawiony został w: W. J
Otta: „Stosunki przedsiębiorstw handlu
zagranicznego z otoczeniem. Przyczynek
do teorii przedsiębiorstwa ’, „Handel Za
graniczny” nr 2/1987 r.
*> Koncepcja
barier
wejścia/wyjścia
rozwijana Jest przez przedstawicieli tzw.
teorii struktury branży (tndustrial organization theory). Bariery wejścia ozna
czała
przeszkody.
1akie
napotykaia
przedsiębiorstwa, chcące wejść do danej
branży. Utrudnienia te mogą mieć postać
bariery skali potrzebnych do tego na
kładów, bariery technologicznej, paten
towej, barier administracyjnych Itp. Ba
riery wyjścia związane są z szeroko ro
zumianymi nakładami. Jakie przedsię
biorstwa zainwestowały w danej branży,
im są one większe, tym wyjście Jest
mniej prawdopodobne. Por. J.S. Bain:
Barriers to New Competition, Cambridge
1956; R.E. Caves, M.E. Porter: Barriers
to Exit, w: Essays in Industrial Organization in Honor ot Joe S. Bain, red.
T.T. Masson i P.D. Qualls. Cambridge
1976: R.E. Caves. M.E. Porter: From Entry Barriers to Mobility Barriers, ,,Quarterly Journal ot Eccnomics” , vol, 91,
May 1m .

Nierzadko też argumentem z&
wprowadzeniem zamówienia na da
ny wyrób była jego niska rentow
ność, czasem nie wynikająca z rze
czywistej nieefektywności produkcji,
lecz z niewłaściwych relacji cen,
dlatego — zdaniem autora — wła
ściwa polityka cenowa może w na
turalny sposób ograniczyć tę prak
tykę, pod warunkiem jednak, że bę
dzie to proces sprzężony ze zmio
tłam: funkcji Gos planu 'i ministerstw
branżowych.
Autor konkluduje: „Obecna prak
tyka zamówień dowodzi, że pracow
nicy organów państwowych nie wie
rzą w skuteczność nowych warun
ków gospodarowania za pomocą me
chanizmów ekonomicznych, które
powinny zmierzać do jak najpełniej
szego zaspokojenia potrzeb i mak
symalnego wykorzystania zdolności
produkcyjnych” .
Z dalszej perspektywy na tego ro
dzaju zjawiska patrzą natomiast na
ukowej' z Akademii Nauk ZSRR J.
Suchotin i W. Demientiew w obszer
nym artykule opublikowanym w
7 numerze „EG” pt. „Reforma go
spodarcza i siły hamujące”. Jak
stwierdzają na wstępie, praktyka
ostatniego okresu dowodzi, że siły
konserwatywne nie prowadzą otwartej walki przeciwko nowym
formom gospodarowania, tylko dążą
do Wypełniania ich starą treścią.
I tak na przykład tzw. cyfry kon
trolne faktycznie są wykorzystywa
ne przez ministerstwa do narzucani*,
dodatkowych zadań, a wspomniane
wcześniej zamówienia państwowe
stają się dyrektywami.
Autorzy dalecy są od wskazywania
jędrnie na jedno skupisko przeciw
ników reform w sferze zarządzania
gospodarką; ich zdaniem, tkwią oni
w różnych -warstwach. Postulaty au
torów sięgają więc głęboko. Ich zda
niem. siły hamujące reformę może
powstrzymać
demokratyzacja
na
różnych szczeblach zarządzania, a
szczególne znaczenie przypisują sze
rokim
uprawnieniom
załóg
do
wsp ółza rzą dzan ia or zed siębi orst wa - '
mi. tak by stały się one autentycz
nymi gospodarzami, ze wszystkimi
wynikającymi stąd przywilejami i
konsekwencjami. Głęboka demokra
tyzacja powinna również objąć wyż
sze szczeble zarządzania; tu wy
mienia się: ciała doradcze, instytucję
referendum rozstrzygającego o waż
niejszych problemach społecznych,'
bardziej demokratyczną procedurę
wvborczą. a także utworzenie orga
nizacji konsumenckich. Tym prze
mianom
powinno
towarzyszyć
zwiększenie roli mechanizmów towarowo-pieniężnych i walka z mo
nopolizacją gospodarki.
Powodzenia przebudowy autorzy
upatrują w pokonaniu — jak na
zywają — subiektywnej siły, tkwią
cej w braku perspektywicznego
spojrzenia, niedostrzeganiu możli
wych, ale i nieoczekiwanych skut
ków reform. Pokutuje jeszcze szturmows zezy zna, zrywy. „Taki styl my
ślenia jest przestarzałym stereoty
pem. który może doprowadzić do
niepowodzenia przebudowy i jej, mo
ralnej dyskredytacji” — podsumo
wują J. Suchotin i W. Demien
tiew.
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