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Grzegorz SroślakWpływ systemu nakazowo-rozdzielczego na reformowanie współczesnej gospodarki rosyjskiej
Analizując aktualny stan gospodarki rosyjskiej - zarówno w warstwie regulacyjnej, jak i realnej - można zauważyć obecność i trwałość mechanizmów oraz zjawisk społeczno-gospodarczych, jakie powstały w okresie gospodarki nakazowo-rozdzielczej i systemu władzy totalitarnej w tym państwie. Mechanizmy i zjawiska te zdominowały aktywność społeczną w Rosji i w istotny sposób wpłynęły na zachowania i poglądy obywatelskie, np. w stosunku do zakresu pomocy socjalnej państwa czy ogólnie jego roli w gospodarce, tworząc postawy roszczeniowe. W konsekwencji powstała sytuacja, w której możliwość bieżących działań reformujących gospodarkę uzależniona jest od oczekiwań społecznych i światopoglądu wytworzonego w innym systemie społeczno-ekonomicznym. Sytuacja taka wpływa negatywnie zarówno na stan gospodarki, jak i na stosunki społeczno-polityczne. 

Marksizm-leninizm i system nakazowo-rozdzielczy
Oceniając kierunki i zakres podejmowanych w ostatnich 20 latach działań reformujących gospodarkę rosyjską, nie można pominąć zasadniczego czynnika wyznaczającego możliwości w tym zakresie, jakim był okres 70 lat sprawowania władzy przez partię komunistyczną (bolszewicką) w tym państwie. Partia ta w swych działaniach korzystała z koncepcji marksistowskiej (w jej leninowskiej interpretacji). Dla dokładniejszego określenia, jaki wpływ miała 



408 Grzegorz Sroślak
koncepcja ta na rozwój społeczno-ekonomiczny, należy przypomnieć, jakie były podstawowe jej twierdzenia. Karol Marks propagował ideę społeczeństwa bezklasowego - obywateli wolnych i równych prawnie i własnościowo - w którym nie ma wyzysku człowieka przez człowieka oraz prywatnej własności jako źródła tego wyzysku i nierówności społecznych. Społeczeństwo takie miało również odrzucić państwo jako instytucję umożliwiającą panowanie jednej klasy (grupy społecznej) nad drugą, podobnie jak wszelką potrzebę kontrolowania społeczeństwa z jednego centralnego ośrodka władzy. Cały proces historyczny Marks rozumiał jako walkę pomiędzy klasami, a kluczem do zastąpienia jednej struktury społeczno- -ekonomicznej (niewolnictwo, feudalizm, kapitalizm, komunizm) przez inną były według niego rewolucje, które traktował jako lokomotywy historii. Zasadnicze znaczenie dla ekonomicznej zawartości doktryny marksistowskiej posiadała zasada „sprawiedliwości społecznej i równości". Według teorii Marksa jedynym źródłem wartości - a więc przychodów - jest praca. W tworzenie nowych wartości zaangażowany jest tylko jeden czynnik - pracownik. Wszystkie inne rodzaje dochodów w społeczeństwie (np. kapitalistycznym w postaci kapitalistycznego zysku) są wynikiem nieodpłatnej pracy pracowników. Założenia te zostały przekształcone przez Włodzimierza Lenina i po rewolucji bolszewickiej w 1917 r. dostosowane do bieżących potrzeb praktyki politycznej w Rosji. W tej (praktycznej) wersji komunizm w okresie wczesnego jego stadium przyjmuje postać socjalizmu i jako taki jest społeczno-ekonomicznym systemem, w którym władza centralna planuje, organizuje, dystrybuuje i re- dystrybuuje na bazie tzw. ogólnospołecznej własności wszelkie dobra, jakimi dysponuje społeczeństwo. Jednocześnie całkowicie podporządkowuje sobie działalność wszystkich struktur administracji państwowej, samorządowej i gospodarczej, zespołów pracowniczych i poszczególnych obywateli. Zasadnicze znaczenie dla Lenina miała koncepcja tzw. „dyktatury proletariatu", zgodnie z którą gospodarka socjalistyczna jest rodzajem zakładu produkcyjnego, który jest sterowany z jednego centrum i znajduje się pod ścisłą jego kontrolą. W stosunkach społecznych (ale i gospodarczych) znalazło to odzwierciedlenie w postaci dyktatury, terroru i władzy jednostki w dalszym rozwoju historycznym. Współtwórcą koncepcji leninizmu-stalinizmu był Józef Stalin. Mimo iż uważał się on za wiernego ucznia Lenina, odrzucił leninizm, ponieważ było w nim wiele elementów o charakterze koncyliacyjnym i „demokratycznym", szczególnie w odniesieniu do procedury podejmowania decyzji w organach władzy partii bolszewickiej. Uniemożliwiało to, jego zdaniem, szybką budowę socjalizmu w Rosji. Stalina właśnie (obok Lenina) uważa się za najbardziej odpowiedzialnego za wykorzystywanie w gospodarce i relacjach społecznych terroru i autorytaryzmu. Wszystkie te zjawiska znalazły odzwierciedlenie w rozwoju historycznym ZSRR. 
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Tab. 1. Komunizm w teorii i praktyce

Element koncepcyjno- 
-strukturalny

Socjalizm naukowy / 
Karol Marks

System nakazowo-rozdzielczy / 
Włodzimierz Lenin

Cel funkcjonowania 
systemu zaspokojenie potrzeb społecznych realizacja interesów 

grupy rządzącej
Dominująca wartość 
polityczna i społeczna

wolność jednostki w warunkach 
„wolności od" i „wolności do"

podporządkowanie 
autorytaryzmowi grupy rządzącej

Podstawowy mechanizm 
regulujący gospodarkę

współpraca samorządnych 
grup komunalnych

system nakazowo rozdzielczy oraz 
centralny plan obligatoryjny

Rola państwa 
w gospodarce

docelowo państwo 
powinno zniknąć / obumrzeć

państwo jako jedyny dysponent 
dóbr materialnych oraz 
nadzorca wszelkich zjawisk życia 
społecznego i gospodarczego

Zasada organizacji 
społeczeństwa

demokracja jednostek 
w ramach współpracujących 
grup komunalnych

dyktatura proletariatu

Dominujący typ 
własności ogólnospołeczna własność państwowa 

(grupy rządzącej)Źródło: Oprać, własne. 
Sytuacja, jaka miała miejsce w Rosji w okresie I wojny światowej (chaos w gospodarce i organach państwowych, afery pieniężne i obyczajowe, kryzys wartości moralnych, trudności w zaopatrzeniu miast i wojsk na froncie), doprowadziła do radykalizacji nastrojów i pogłębiania kryzysu politycznego. Doszło do przewrotu zbrojnego zorganizowanego przez bolszewików i wybuchu tzw. rewolucji październikowej. Władzę objął wyłoniony 8 listopada 1917 r. na II Ogólnorosyjskim Zjeździe Rad rząd radziecki - Rada Komisarzy Ludowych z Leninem jako przewodniczącym. Wkrótce potem rozpoczęły się prześladowania polityczne i masowe aresztowania. Zaczęto budować państwowo-partyjny aparat przemocy i represji, którego istotnymi elementami były: aparat partii bolszewickiej, aparat represji politycznej (służba bezpieczeństwa - Czeka, NKWD), aparat represji militarnej (Armia Czerwona). W 1922 r. doszło do powołania na stanowisko sekretarza generalnego partii bolszewickiej (co było wówczas funkcją administracyjną) Stalina, który wykorzystał to stanowisko do walki o pełnię władzy o charakterze autorytarnym. Pod rządami Lenina, a następnie Stalina i kolejnych przywódców, Rosja (a później ZSRR) stała się państwem totalitarnym, z partią komunistyczną jako jedyną partią polityczną. Szczególne znaczenie we współczesnej historii Rosji ma II wojna światowa, (w czasie której Rosja poniosła ogromne straty ludzkie i materialne) i która przyczyniła się do umocnienia totalitaryzmu w tym państwie oraz do wzrostu pozycji Związku Radzieckiego i „komunizmu” na świecie. Okres powojenny to 
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działania na rzecz odbudowy ze zniszczeń oraz nasilenia (mniejszego w okresie wojny) represji i działań o charakterze totalitarnym. Do pewnych zmian politycznych doszło po śmierci Stalina w 1953 r. i zapoczątkowanego później okresu destalinizacji oraz ujawniania (częściowego i nastawionego populistycznie) zbrodni popełnionych przez dotychczasowy reżim. Późniejsze lata to okres pewnej prosperity gospodarczej oraz niewielkich i pozornych swobód politycznych. Do znaczniejszych rozwiązań w tym zakresie zalicza się m. in. tzw. glasnost' i pieriestrojkę, czyli próbę zreformowania niewydolnego i archaicznego gospodarczo systemu w Związku Radzieckim, które rozpoczął Michaił Gorbaczow. Podjęte próby reformowania systemu przez tego ostatniego zakończyły się niepowodzeniem i na początku lat 90. XX w. system nakazowo-rozdzielczy i władza partii bolszewickiej w Rosji nominalnie upadły. W sierpniu 1991 r. nieudany pucz moskiewski zwolenników dotychczasowego systemu doprowadził do rozpadu KPZR i ZSRR. 
Koncepcje reformowania gospodarki początku lat 90. 

Wpływ koncepcji leninowsko-stalinowskiej na życie społeczne i gospodarcze w Rosji nie zakończył się wraz z nominalnym upadkiem systemu nakazowo-rozdzielczego w tym kraju. Jego różne pośrednie i bezpośrednie pozostałości można spotkać w wielu formach życia społecznego i ekonomicznego także dziś. Można to było zauważyć już w początkowym okresie po upadku Związku Radzieckiego i po rozpoczęciu procesu tworzenia podstaw gospodarki rynkowej. Mechanizmy, jakie wówczas wprowadzano w życie, były pochodną kilku czynników, do których zaliczyć należy: zjawiska gospodarcze zwłaszcza lat 80. w ZSRR, przemyślenia ekonomistów radzieckich z końca lat 60. i późniejszych odnośnie do gospodarki w ZSRR, zmiany zachodzące w otaczającej Związek Radziecki gospodarce światowej. Współcześnie twierdzi się, że już w latach 60. ubiegłego wieku poszczególni przedstawiciele rosyjskiej inteligencji tworzyli podstawy radykalnej reformy społecznej, politycznej i gospodarczej1. Dostrzegali już wówczas zjawisko nieadekwatności obowiązującego na terenie Rosji systemu społeczno-ekonomicznego do potrzeb rozwoju gospodarczego zarówno w relacjach wewnątrz państwa, jak i z punktu widzenia przyszłych możliwości konkurencyjnych gospodarki rosyjskiej w warunkach rewolucji nauko
1 Н. Коненкова, Реформы 90-х годов в работах экономистов - сторонников посте
пенного реформирования, „Экономические и социальные проблемы России", (Москва) 2001, пг 2, э. 30-49.
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wo-technicznej, jaka wtedy miała miejsce. Zasadniczym zastrzeżeniem wobec istniejącego w tym okresie systemu był brak własnych impulsów samorozwoju, brak wewnętrznej mobilności i brak możliwości dostosowywania się do zmieniających się reguł otoczenia.Opracowanie koncepcyjne i stworzenie rozwiązań prawnych reformy, jako podstaw systemu rynkowego w gospodarce rosyjskiej, dokonało się jednak w 1989 r. i związane jest z funkcjonowaniem Państwowej Komisji ds. Reformy Gospodarczej2. Założenia koncepcyjne tej reformy można przedstawić w następujący sposób:

2 Dokładniej Państwowa Komisja ds. Reformy Gospodarczej Rady Ministrów ZSRR powołana w 1989 r. w ramach prób przekształceń gospodarki nakazowo-rozdzielczej w gospodarkę rynkową podejmowanych w ramach tzw. pieriestrojki. Jej przewodniczącym był L. I. Abałkin (stąd spotykana nazwa Komisja Abałkina). L. I. Abałkin pełnił jednocześnie funkcję wicepremiera w rządzie N. Ryżkowa, który to (rząd) przyjął na siebie odpowiedzialność za jej powodzenie. W Komisji istotną rolę odgrywał także G. A. Jawliński, autor koncepcji ekonomicznej stabilizacji i radykalnych reform gospodarczych w ZSRR tzw. „400 dni zaufania" realizowanego w ramach ogólnych działań reformatorskich rządu (zwanych z kolei 500 dniami reform) - bez powodzenia do 1990 r. Por. www.biograph.ru/bank/yavlinsk. htm/, odczyt: 181X2011.

• przekształcenie struktury władzy politycznej tak, aby odgrywała aktywną rolę w przyspieszeniu rozwoju produkcji dóbr i usług konsumpcyjnych (odrzucono całkowicie - przynajmniej deklaratywnie - dotychczasowy system nakazowo-rozdzielczy w gospodarce); władza polityczna miała także pozytywnie wpływać na rozwój produkcyjnej i socjalnej infrastruktury, wzmocnienie potencjału eksportowego i ochronę zasobów naturalnych;• konieczność podjęcia konsekwentnych i trwałych działań na rzecz kształtowania wolnego rynku;• etapowe zbliżanie państwowych cen (które miały w Rosji wymiar twardo regulowany przez państwo) do cen wolnorynkowych, dzięki którym spodziewano się zrównoważyć podaż i popyt na rynku wewnętrznym, a następnie oczekiwano zrównoważenia cen wewnętrznych z cenami światowymi;• wprowadzenie antymonopolowego ustawodawstwa i poszerzanie zakresu samodzielności podmiotów gospodarczych;• zastosowanie twardej polityki finansowej (realizowanej w oparciu o nowe zasady kredytowe i nowy system podatkowy oraz stabilizację obrotu pieniężnego) prowadzącej do uzdrowienia finansów państwa;• kształtowanie rynku finansowego, tworzenie giełd papierów wartościowych oraz systemu państwowego regulowania obrotu papierami wartościowymi;• przeprowadzenie przekształceń struktur organizacyjnych zarządzania w związku z nowym wyznaczeniem ich funkcji, kompetencji i zadań oraz 

http://www.biograph.ru/bank/yavlinsk
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w związku z rozszerzeniem samodzielności przedsiębiorstw i zjawiskami kształtowania się rynku3.

3 Por. Л. Абалкин, Зигзаги судьбы: Разочарования и надежды, Москва 19964 W rzeczywistości osiągnięto takie rezultaty w tym zakresie, jak przedstawione w dalszej części niniejszego opracowania.

Zaproponowana reforma nie miała zbyt radykalnego charakteru i to zarówno w wymiarze postulatów (kierunków działań), jak i w wymiarze czasowym. Ten drugi aspekt oznacza, że proponowano realizację reformy w następujących etapach czasowych: 1990, 1991-1992, 1993-1995, z dokładnym określeniem zadań, które powinny być zrealizowane na każdym z tych etapów. Projekt reformy zawierał także dokładny harmonogram proponowanych do przeprowadzenia działań. Zgodnie z tymi założeniami do końca 1995 r. ogólna liczba przedsiębiorstw państwowych powinna była się zmniejszyć do 30 % stanu wyjściowego, udział spółek akcyjnych powinien sięgnąć 25 %, dzierżawionych przedsiębiorstw 20 %, a spółdzielni do ok. 15 %4.Potrzeba umiarkowania w odniesieniu do proponowanych celów reformy, jak i w odniesieniu do przyjętych horyzontów czasowych jej wprowadzenia, wynikała z potrzeby ochrony poziomu życia i praw socjalnych ludności. To z kolei podyktowane było obawami o możliwe reakcje obywateli żyjących przez całe pokolenia w systemie pozornego państwa opiekuńczego i przyzwyczajonych do postaw roszczeniowych.W trakcie opracowywania koncepcji reformy zostały przeanalizowane trzy warianty, w oparciu o które ta koncepcja powstała. Były to warianty: radykalny, umiarkowanie radykalny i ewolucyjny.Wariant radykalny w określonych warunkach i określonych miejscach geograficznych przybierał postać „terapii szokowej". Istotą tego rozwiązania było skoncentrowanie się w krótkim okresie na przełamaniu istniejących dotychczas struktur gospodarczych i społecznych, likwidacji maksymalnej liczby ograniczeń w funkcjonowaniu mechanizmu rynkowego, wprowadzeniu najbardziej zdecydowanych, konsekwentnych rozwiązań na rzecz uzdrowienia systemu finansowego, ograniczeniu dotacji i kontroli cen detalicznych, wprowadzeniu twardej polityki kredytowej.Umiarkowanie radykalna koncepcja reformy w gospodarce rosyjskiej zrezygnowała z możliwości wykorzystania wariantu szokowego w całości. Istniało bowiem duże zagrożenie, że w jej wyniku może dojść do bardzo silnych zjawisk inflacyjnych, zniszczenia sporej liczby przedsiębiorstw (i jednoczesnego ogromnego wzbogacenia się innych), zniszczenia istniejących do tej pory powiązań ekonomicznych między podmiotami w gospodarce, spadku produkcji, masowego bezrobocia i istotnego obniżenia poziomu życia. W związku z powyższym zaproponowano rządowi, a następnie przyjęto do realizacji wariant umiarkowanie radykalny, który umożliwiał niedopuszczenie do wielu nega
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tywnych następstw wariantu szokowego, ale jednocześnie pozostawiał on gospodarkę i społeczeństwo rosyjskie „w okowach" pozostałości starego systemu nakazowo-rozdzielczego, którego w pełni nie udało się pokonać aż do dzisiaj. W efekcie, w gospodarce rosyjskiej mechanizm rynkowy nie jest na tyle sprawny, aby mógł samoistnie wymusić na podmiotach gospodarczych przedsiębiorczość, mobilność, elastyczność i przede wszystkim efektywność gospodarczą.Koncepcja ewolucyjna natomiast opierała się na analizie istniejącej wówczas w Rosji (początek lat 90.) sytuacji społecznej, zwłaszcza od strony świadomości i mentalności społecznej. Twierdzono bowiem, że wprowadzenie nawet takich umiarkowanych de facto reform jest niezwykle trudne i wymaga różnego rodzaju działań propagandowych, organizacyjnych, prawnych i „szkoleniowo- -instruktażowych". Zasadniczą bowiem przeszkodą dla proponowanych rozwiązań były istniejące stereotypy myślowe i obowiązujące z poprzedniego systemu dogmaty5.

5 Jl. AóajiKHH, op. cit., s. 38

Należy jednak zwrócić uwagę na pozytywne aspekty i wartość reformy zapoczątkowanej w 1989 r., polegające na tym, że dała ona podstawy do działań gospodarczych i do tworzenia mechanizmów społecznych, które w automatyczny sposób sprowokowały powstanie nakładających się na siebie czynników i zjawisk prorynkowych w gospodarce. Z drugiej strony należy stwierdzić, że ocena tej reformy nie jest jednoznaczna zarówno w odniesieniu do jej przebiegu, jak i jej skutków ze względu na wewnętrzną i zewnętrzną sytuację, w jakiej znalazła się gospodarka rosyjska na początku lat 90. ubiegłego wieku i która to sytuacja osłabiła skuteczność przyjętych rozwiązań prawnych i organizacyjnych. W wyniku tego i przy narastającym oporze społecznym doszło do zaniechania dalszych działań reformujących, zgodnych z dotychczasową koncepcją. Kierujący państwem na początku lat 90. rząd Nikołaja Ryżkowa odpowiedzialny za wprowadzenie reformy stanął wobec silnego oporu konserwatywnych elit politycznych w Rosji widzących w reformie rozwiązanie idące zbyt daleko, a jednocześnie znajdował się w ogniu krytyki, na ogół ekonomistów widzących w konkretnych rozwiązaniach reformatorskich działania o charakterze konformistycznym.Szczególne znaczenie dla wprowadzanej reformy opracowanej przez rząd N. Ryżkowa miał rok 1991, kiedy doszło do dramatycznych wydarzeń, głównie w Moskwie, które to zdarzenia miały decydujący wpływ na zachodzące wówczas zmiany ekonomiczne i bezpośrednio wpłynęły na kształt wprowadzanej reformy - większość przewidzianych działań reformujących została wstrzymana. Polityczne wydarzenia przełożyły się też bezpośrednio na funkcjonowanie gospodarki i spowodowały istotny spadek wielkości produkcji: produkt narodowy brutto zmniejszył się o 17 % w 1991 r. w stosunku do roku 1990, wielkość produkcji przemysłowej zmniejszyła się niemal o 8 %, detaliczny obrót 
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handlowy zmniejszył się o ponad 7 %, przy czym spadki te miały charakter stały (w ujęciu miesięcznym). Ocenia się, że podobnych spadków produkcji i spadków gospodarczych nie było w Rosji od czasów II wojny światowej.Pucz sierpniowy (19-21 VIII 1991), o którym mowa, przyspieszył rozpad Związku Radzieckiego. W powstałej sytuacji przywódcy RFSRR mogli rozpocząć reformę gospodarczą w oparciu o wzorce tzw. „terapii szokowej". Założenia radykalnej transformacji gospodarczej wdrażane były jednak bez wcześniejszego zaaprobowania jej planu przez parlament. Można by stwierdzić, że były one w znacznym stopniu efektem działań i decyzji podejmowanych na bieżąco - w ślad za rozwijającą się sytuacją polityczno-ekonomiczną. W późniejszym okresie starano się działania te uargumentować i uzasadnić wtórnie tworzonymi koncepcjami i rozwiązaniami teoretycznymi. Zasadniczą ich myślą było twierdzenie, że w zaistniałej sytuacji politycznej przyjęte rozwiązania gospodarcze były jedynymi z możliwych.Jednym z punktów odniesienia w proponowanych reformach początku i połowy lat 90. XX w. był fakt nierynkowego charakteru gospodarki radzieckiej, na bazie czego w okresie tym powstał tzw. „rynek biurokratyczny". Stan taki zrodził dwie różne koncepcje wskazujące możliwe drogi jego przekształcenia6. Jedna z nich sugerowała brak realnych możliwości zlikwidowania tego systemu i postulowała jako realne jedynie jego korygowanie i regulowanie.

6 Przeprowadzane reformy przez cały okres trwania podlegały licznym krytykom pochodzącym z różnych źródeł. W przypadku krytyki ze strony środowisk naukowych odwoływano się do teorii alternatywności. U jej podstaw leży założenie, że przyszłość żadnego ze społeczeństw na świecie nie jest jednoznacznie określona, w związku z czym przyszłość ta jawi się jako wiele możliwych scenariuszy i wariantów rozwoju. Wartość oceny społeczeństwa i gospodarki z punktu widzenia alternatywności jest szczególnie widoczna w okresach przejściowych, czy to w funkcjonowaniu społeczeństwa jako całości, czy też w funkcjonowaniu gospodarki, w sytuacjach, gdy dochodzi do upadku dotychczas obowiązujących struktur społecznych i relacji pomiędzy ludźmi. W takiej sytuacji wybór nowych rozwiązań systemowych czy nowych dróg rozwoju jest skutkiem występowania wielu różnorodnych czynników i odbywa się na drodze walki w sferach: społeczno-ekonomicznej, politycznej i informacyjnej. Kiedy w wyniku walki jeden z wariantów zwycięża i narzuca nowe reguły relacji między ludźmi i między grupami społecznymi inne alternatywne rozwiązania przepadają i na ogół - ale nie zawsze - bezpowrotnie. Przykładem pozornie bezpowrotnie odrzuconego rozwiązania była rezygnacja z mechanizmu rynkowego najpierw w Rosji po rewolucji bolszewickiej, a następnie w innych państwach tzw. bloku sowieckiego.

Tego rodzaju mechanizm reformowania gospodarki uwzględnia tzw. specyfikę społeczno-ekonomiczną Rosji. Przejawem tej specyfiki było powstanie gospodarki rynkowej „rosyjskiego typu" (albo inaczej: „rynku biurokratycznego), który w późniejszych latach uzupełniony został „rosyjskim modelem demokracji" (nazywanej także demokracją sterowaną), realizowanym najpełniej pod rządami prezydentów Władimira Putina i Dmitrija Miedwiediewa.
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Druga koncepcja natomiast twierdziła, że działania takie są bezcelowe i bezowocne i nie można przekształcać tak zorganizowanego systemu, można go tylko zlikwidować. To drugie stwierdzenie było podstawą działań liberałów, którzy twierdzili, że zastany system nie poddaje się przekształceniom i konieczne zatem jest stosowanie mechanizmu szoku gospodarczego. Zastosowanie tego rozwiązania doprowadziło według jego krytyków do kryzysu gospodarczego i niemal do upadku państwa i do istotnego spadku poziomu życia większości obywateli.Kryzys, który w największym stopniu odczuwalny był w 1993 roku, rzeczywiście doprowadził do niemal całkowitego rozpadu gospodarki. Przejawem tego były sytuacje wielu rodzin zmuszonych do przejścia na gospodarkę naturalną, obejmującą takie działania gospodarcze jak samoprodukcja niezbędnych dóbr i usług oraz samoutrzymanie (niezależnie od instytucji państwa). Przy takich uwarunkowaniach społecznych i gospodarczych nie istniała praktycznie żadna działalność reformacyjna w gospodarce. Nie jest jednak jednoznacznym, na ile do takiego stanu doprowadziła działalność reformacyjna (terapia szokowa), a na ile zjawiska autonomiczne dla gospodarki rosyjskiej będącej w fazie transformacji systemowej oraz zjawiska pochodzące z gospodarki światowej7.

7 Por. Социальная политика, ред. В. Штоль, „Обозреватель", nr 5-8, [on-line:] www.rau- su/observer/N5-8, odczyt: 16 IX 2011.

Reformowanie struktur i mechanizmów gospodarczych po 1993 r. na tle całokształtu reform
Początek lat 90. to początek okresu przejściowego w Rosji i utrata władzy państwowej przez partię komunistyczną, likwidacja funkcjonujących w dotychczasowym kształcie organów ustawodawczych i wykonawczych, powstanie nowych sił politycznych (partii, związków zawodowych, organizacji społecznych). Uważa się, że likwidacja większości struktur i instytucji systemu nakazowo-rozdzielczego w Rosji nastąpiła relatywnie szybko - w ciągu pierwszych kilku miesięcy od zmiany systemu społeczno-ekonomicznego.Liberalizacja gospodarki oraz przekształcenie służb administracyjnych - co wówczas nastąpiło - nie oznaczało szybkiego i łatwego pozbycia się wszystkich pozostałości poprzedniego systemu. Do głównych trudności przeprowadzanych reform należało bowiem pokonanie takich negatywnych cech charakterystycznych dla gospodarki nakazowo-rozdzielczej jak: absolutna dominacja państwa w życiu gospodarczym, wielość i różnorodność monopoli, brak równowagi ma

http://www.rau-su/observer/N5-8
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kroekonomicznej, dominacja dużych przestarzałych technologicznie zakładów produkcyjnych, itp.8 Skutki, do jakich doszło w okresie przejściowym, to:

8 Problemom gospodarki okresu przejściowego poświęcona jest działalność Instytutu Gospodarki Okresu Przejściowego (Институт Хозяйства Переходного Периода) w Moskwie i liczne prace na temat m.in. jego dyrektora Jegora Gajdara, пр.: Экономика переходного 
периода. Сборник избранных статей, 2003; Экономика переходного периода. Очерки 
экономической политики посткоммунистической России. 1991-1997, ред. В. Мау [et al.], Москва 1998; J. Gajdar, Anomalie Wzrostu Gospodarczego, tłum. M. Jarociński, Warszawa 1999.’ Por. Анализ процессов приватизации государственной собственности в Российской 
Федерации за период 1993-2003 годы (экспертно-аналитическое мероприятие), Москва 2004, s. 73-81, [on-line:] www.ach.gov.ru/userfiles/tree/priv-tree_files-fl-6.pdf, odczyt: 141X2001.

• utrata przez państwo funkcji jedynego, wyłącznego dysponenta zasobów gospodarczych;• kryzys budżetu państwa i innych budżetów w systemie budżetowym FR;• spadek produkcji w gospodarce narodowej9.Gospodarczym zjawiskiem o podstawowym znaczeniu dla zachodzących przemian okresu przejściowego była utrata przez państwo funkcji jedynego właściciela, zarządcy i dystrybutora wszystkich dóbr materialnych społeczeństwa. Znaczna część mienia została przekształcona we własność prywatną, jednocześnie państwo utraciło monopol władzy w podejmowaniu decyzji gospodarczych, co prowadziło do zasadniczych zmian roli państwa w gospodarce. Można wskazać trzy główne aspekty wyżej przedstawionych zjawisk.Po pierwsze, pojawiło się przekonanie, że przekształcenia prowadzą lub powinny doprowadzić do sytuacji, w której rząd, podobnie jak inne podmioty w gospodarce, działa zgodnie z przyjętym prawem. Oznacza to, że po przyjęciu określonych rozwiązań prawnych wszystkie instytucje państwowe powinny mieć równoprawny status i podlegać sankcjom - podobnie jak prywatne firmy i obywatele.Po drugie, istotne znaczenie ma zmiana pozycji państwa w zakresie tworzenia nowych narzędzi swego oddziaływania na gospodarkę. Wśród rosyjskich ekonomistów, a zwłaszcza polityków, panowało i panuje przekonanie, że w każdej, nawet najbardziej liberalnej gospodarce, państwo nie powinno pozostać biernym obserwatorem. Powinno zatem wykorzystywać dostępne instrumenty interwencjonizmu stosowane w ramach planowania indykatywnego. Jego celem jest wpływanie na zachowania stosowne do oczekiwań rządu, maksymalnej liczby podmiotów w gospodarce za pomocą instrumentów finansowych, prawno-ekonomicznych oraz administracyjnych.Po trzecie, zakładano, że istnieje konieczność podejmowania przez państwo odpowiednich działań w sytuacji kryzysów, zagrożeń kryzysami czy pojawienia 

http://www.ach.gov.ru/userfiles/tree/priv-tree_files-fl-6.pdf
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się negatywnych zjawisk na rynku. Zmusza to instytucje państwa do podejmowania niektórych zadań produkcji, jak również do finansowania świadczeń socjalnych, finansowania w ramach B+R, ochrony środowiska itd.Drugim istotnym i nieuniknionym zjawiskiem okresu przejściowego był kryzys budżetowy, będący bezpośrednim następstwem zmiany roli państwa w gospodarce10. Po przeprowadzeniu reformy systemu społeczno-ekonomicznego zobowiązania socjalne państwa w większości zostały zachowane. Równocześnie jednak dochody budżetu państwa gwałtownie spadły - głównie z powodu spadku produkcji (ponad dwukrotnie w porównaniu z początkiem 1990 r.), wprowadzenia nieskutecznego systemu podatkowego, ogromnego rozwoju szarej sfery w gospodarce oraz odpływu kapitału za granicę.

10 Deficyt budżetu państwa w latach reform wynosił corocznie 5-10 % PKB.11 Dla przykładu, przywoływano zależność polegającą na tym, że producenci unikają inwestowania w produkcję, ponieważ nie mogą liczyć na realne zyski w sytuacji szybko rosnących cen, ogólnego chaosu gospodarczo-finansowego oraz niepewności w dziedzinie monetarnej i finansowej.12 E. Гайдар, Посткоммунистические экономические реформы. Прошло пять лет, „Вопросы Экономики" 1995, nr 12, s. 7.13 В. Петров, Инфляция в России. Нынешняя ситуация и пути контроля, „Общество и экономика" 2008, nr 6, s. 72.

Trzecim charakterystycznym zjawiskiem okresu przejściowego, a szczególnie okresu reform lat 90., był transformacyjny spadek produkcji. Gospodarka w tym okresie była w głębokim kryzysie, wywołanym m.in. przez brak koordynacji między podmiotami gospodarczymi. Wynikało to z faktu, że stare mechanizmy koordynacji działań gospodarczych już nie działały, a nowe - rynkowe - były słabe lub nie występowały w ogóle (przy czym nasilenie tego zjawiska zależało od sektora gospodarki narodowej).Wśród ekonomistów ówczesnego okresu panowało przekonanie, że można wykorzystać trzy podstawowe rozwiązania systemowe w działaniach przekształcających system nakazowo-rozdzielczy w rynkowy. Należą do nich: stabilizacja finansowa, prywatyzacja i integracja z gospodarką światową.Potrzeba stabilizacji finansowej w okresie transformacji wyraża się m.in. dbałością o wartość (i stabilność tej wartości) pieniądza krajowego, bez którego (jak się uważa) gospodarka skazana jest na głęboki kryzys11. Ocenia się, że w okresie do połowy 1998 r. działania w zakresie stabilizacji sytuacji finansowej zakończyły się sukcesem12. Znalazło to głównie odzwierciedlenie w ograniczaniu hiperinflacji, która w 1993 r. wyniosła 844,2 %, a w 1997 r spadła do poziomu 11 %13. Ograniczaniu inflacji towarzyszyła stabilizacja wartości rubla na rynku walutowym oraz niższe stopy procentowe dla kredytów bankowych. Obniżenie kosztów uzyskania kredytów traktowano jako początek procesu pozyskiwania przez przemysł pieniędzy na inwestycje produkcyjne.
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Kolejnym istotnym elementem transformacji jest prywatyzacja, która doprowadziła do zmiany charakteru rosyjskiej gospodarki. W jej wyniku bowiem gospodarka centralnie planowana przekształca się w gospodarkę rynkową, opartą na samodzielnych podmiotach gospodarczych.Wartość społeczno-ekonomiczna prywatyzacji wynika także z tego, że tworzy tzw. skutecznego właściciela lub efektywny podmiot ryzyka ekonomicznego. Ale prywatyzacja to także możliwość osiągania określonych celów fiskalnych, na przykład sfinansowanie budżetu bezpośrednio poprzez sprzedaż majątku państwowego lub też - pośrednio - w wyniku wzrostu dochodów podatkowych od - bardziej niż państwowe - efektywnych i dochodowych przedsiębiorstw prywatnych.Prywatyzacja rozpoczęła się w 1993 r. i przez początkowe kilkanaście miesięcy (do połowy 1994 r.) była realizowana na drodze wymiany własności państwowej na vouchery rozdawane za darmo wszystkim obywatelom. W ramach tego mechanizmu prywatyzacyjnego powstała sytuacja, w której akcje rozproszone wśród pracowników i innych drobnych właścicieli stopniowo zaczęły się koncentrować w rękach menedżerów (co było źródłem wzbogacenia większości tak zwanych „nowych ruskich") oraz innych właścicieli. Oczekiwano, że proces ten, jakkolwiek bardzo powolny i przechodzący przez kilka etapów redystrybucji akcji, powinien doprowadzić do bardziej efektywnego funkcjonowania sprywatyzowanych przedsiębiorstw.Do 1997 r. nastąpiły przekształcenia strukturalno-własnościowe podmiotów gospodarczych (m.in. w drodze prywatyzacji), które doprowadziły do ukształtowania się następujących grup własnościowych:• własność rządu - 9 %,• własność gminna - 7 %,• własność organizacji publicznych - 5 %,• własność mieszana i zagraniczna - 10 %,• własność prywatna - 68 %14.

14 Por. Анализ процессов приватизации..., s. 84.

Zauważa się, że jakkolwiek własność prywatna w Rosji jest wciąż bardzo młoda i nie zawsze nastąpiło jej wyraźne oddzielnie od państwa, to wysoki odsetek przedsiębiorstw prywatnych można traktować jako potwierdzenie nieodwracalności zmian w strukturze własności.W wyniku prywatyzacji doszło do przekształcenia gospodarki zdominowanej przez podmioty należące do państwa w gospodarkę z dominującymi podmiotami gospodarczymi należącymi do własności prywatnej. Pojawiły się także zupełnie nowe formy własności, takie jak własność municypalna, czyli majątki osiedli miejskich i wiejskich, własność organizacji społecznych, własność mieszana, zagraniczna i inna.
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Przeprowadzona w Rosji prywatyzacja zawiera oprócz wymienionych pozytywnych elementów także wiele poważnych niedociągnięć. Zaliczyć do nich należy głównie: brak inwestycji zagranicznych w prywatyzowanych przedsiębiorstwach i relatywnie niewielkie dochody budżetu państwa z jej tytułu. Prywatyzacja przeprowadzana w szybkim tempie oraz niedoskonałe ramy prawne jej przeprowadzenia doprowadziły do zamieszania i niespójności prawa własności w przedsiębiorstwach. W praktyce oznaczało to np. współistnienie kilku właścicieli dużych pakietów akcji, z których każda ma swoje własne interesy. W efekcie często dochodziło do sparaliżowania działań określonych podmiotów gospodarczych. Rozwiązania prawne w połączeniu z zachowaniami społecznymi w stosunku do prywatyzacji doprowadziły także do zmarginalizowania dużych grup społecznych w dostępie do własności oraz do przechwycenia przez nieliczne jednostki dużych zasobów materialnych i wykształcenia się znaczącej grupy społecznej w postaci oligarchii.Istotne znaczenie w praktyce reformowania gospodarki w FR odgrywało (i odgrywa) przedsiębiorstwo. Ocenia się, że system gospodarczy w Rosji nie był przygotowany na szybkie zmiany. Oznaczało to konieczność względnie długiego czasu trwania gospodarki przejściowej ze swoimi specyficznymi prawami i etapami przekształceń. Zakładano, że istotną rolę w przyspieszeniu tego procesu powinno odegrać przedsiębiorstwo. Istota gospodarczych przemian, jakie wówczas zachodziły - oceniana z punktu widzenia przedsiębiorstwa - sprowadza się do tego, że główny kierunek zmian to przejście od przedsiębiorstwa rozumianego jako kompleks produkcyjno-techniczny obejmujący aktywa trwałe i obrotowe do przedsiębiorstwa rozumianego jako podmiot bazujący na kapitale własnym, zmierzającym do wzrostu swej wartości. Tego rodzaju transformacja, jaka zachodziła w Rosji od początku lat 90., stanowi podstawę „odpaństwowienia" gospodarki. Kapitał jako samorozwija- jąca się wartość, leżąc u podstaw przedsiębiorstw zorientowanych na rynek, niesie ze sobą fundamentalne zmiany we wszystkich swych funkcjach, cyklach i przemianach, które stanowią o charakterze przekształceń danego przedsiębiorstwa.Przedsiębiorstwo jest zatem w okresie przejściowym podstawową jednostką, w której dokonuje się rynkowa transformacja gospodarki, której wyniki zależą od trzech głównych grup czynników:• ogólnej koncepcji i logiki reformy systemu społeczno-ekonomicznego,• możliwości tworzenia relacji społecznych na bazie relacji kapitałowych,• możliwości pomnażania, rozwoju i przepływu kapitału.Oceniając bieżący stan rozwoju gospodarczego w Rosji, można stwierdzić, że odbywa się on głównie przy wykorzystaniu tradycyjnych produktów o niskim poziomie konkurencyjności na rynkach światowych i ma ekstensywny charakter. Rosja produkuje niemal w całości nienowoczesne i niskiej jakości towary skierowane do masowego odbiorcy. Co więcej, pomimo licznych zapowiedzi władz gospodarczych i politycznych podjęcia odpowiednich działań, Rosji nie udało się jeszcze przebić na 
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rynki światowe z własnymi produktami gotowymi w miejsce dotychczasowej oferty surowcowej i rolnej15.

15 Zob. пр. Д. Медведев, Послание Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 ноября 2009 года (Program modernizacji Rosji Prezydenta D. Miedwiediewa), [on-line:] http://kremlin.ru/transcripts/5979, odczyt: 19 IX 2009.16 В. May, Российские экономические реформы глазами западных критиков, „Вопросы Экономики” 1999, nr 11, s. 16.

Uogólniając oceny dotyczące reform lat 90., można poczynić następujące spostrzeżenia:• reformowanie gospodarki w Rosji miało różny przebieg i różne wywołało skutki zależnie od wykorzystywanych koncepcji w różnych okresach historycznych (po 1989 r.), ale jednocześnie odbiegało w swym charakterze, konsekwencjach i ocenach od mechanizmów i rozwiązań zastosowanych w innych państwach podobnie reformujących własne gospodarki,• szybkość reformowania nie miała w Rosji charakteru decydującego w procesie kształtowania mechanizmu rynkowego - dużo ważniejsza była realizowana polityka makroekonomiczna i efektywność działań instytucji administracji państwowej i gospodarczej16.Na podstawie analizy zjawisk gospodarczych w latach 90. można wysnuć wniosek, iż jednym z zasadniczych powodów licznych błędów i nieskutecznych działań reformatorskich był wybór nieprawidłowych mechanizmów, polegający na mechanicznym wykorzystywaniu rozwiązań zastosowanych w innych państwach, co oznaczało jednocześnie niedostosowanie tych rozwiązań do realiów - zwłaszcza społecznych - jakie panowały i nadal panują w Rosji.
Nieskuteczność reform

Istnieje wiele ocen, według których Rosja to kraj niedokończonych reform. Przyczyny takiego stanu rzeczy wynikają zarówno z istotnych zaszłości historycznych, jak i z decyzji bieżących. Specyfika tych ostatnich polega na tym, że u ich podłoża leżą także zaszłości historyczne (przynajmniej do pewnego stopnia).Zauważa się jednocześnie, że większość niedoskonałości w rosyjskiej gospodarce i w procesie jej reformowania to także efekt braku woli politycznej w zakresie stworzenia sprawnej i spójnej gospodarki rynkowej oraz zbudowania systemu demokracji politycznej, słabości instytucji rządowych; brak profesjonalizmu, kompetencji i niepewność w podejmowaniu decyzji w instytucjach 
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gospodarczych i administracji publicznej; brak aktywności gospodarczej; czasem nawet sabotaż na różnych szczeblach administracji, łączącej się z prywatnymi interesami określonych grup społecznych. Wszystkie te zjawiska stały się powszechnymi w obecnym systemie społeczno-ekonomicznym w Rosji.Często szuka się przyczyn takiego stanu rzeczy w tzw. rosyjskiej świadomości społecznej, w której dominuje brak przejrzystości i jednoznaczności w zakresie rozpoznania własnego interesu ekonomicznego i podatność na uleganie wpływom demagogów i populistów17. Rosyjskie społeczeństwo nie jest w stanie całkowicie odrzucić charakterystycznego dla byłego ZSRR myślenia ideologicznego o specyficznym ukierunkowaniu, będącego pochodną bolszewickiej indoktrynacji.

17 Zob. T. Вуколова, Национальная економическая ментальност в эпоху рыночных ре
форм, „Экономический Вестник Ростовского Государственного Университета" 2004, t. 1, nr 1, s. 72-84.18 О. Ламбсдорф, Россия и Европа, Россия и мир, [on-line:] www.gorby.ru/userfiles/ gchteniya_vyp_2.doc, odczyt: 16 IX 2011.

W wielu rosyjskich analizach można doszukać się opinii, zgodnie z którymi w sytuacji, gdy nie została jeszcze zbudowana dojrzała samoregulująca się gospodarka rynkowa oraz nie funkcjonuje dojrzały system demokratyczny, Rosja boi się „pomarańczowych rewolucji” oraz destrukcyjnego wpływu Zachodu. Często zatem wybiera drogę izolacjonizmu, odrzucając wartości globalizacji i europeizacji. Można w tym miejscu przytoczyć uwagi niemieckiego polityka Otto Lambsdorffa, zgodnie z którymi społeczeństwo rosyjskie samo jeszcze nie podjęło decyzji, czego chce i w którą stronę pragnie zmierzać18. Istnieją zatem obecnie w Rosji obok siebie najbardziej postępowe i jednocześnie reakcyjne tendencje odnośnie do gospodarki rynkowej i roli państwa w gospodarce, wolności i autorytaryzmu, postępu i reakcji.
Zakończenie

W konsekwencji przedstawionych wyżej mechanizmów i zjawisk, państwo, gospodarka i całe społeczeństwo przeżywa wiele trudności, wstrząsów i niepewności. Za najbardziej niebezpieczne z nich uważa się te związane z pogłębieniem się niezadowolenia społecznego, kwestie integralności terytorialnej oraz problemy demograficzne.Dodatkową trudnością jest tzw. specyfika społeczna i strukturalno-gospo- darcza polegająca na nietradycyjnej roli i zadaniach, jakie przypisuje się instytucjom państwowym, od których oczekuje się, że będą tworzyć wolny rynek, 
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funkcjonujący obecnie w postaci rynku biurokratycznego. Inaczej mówiąc, oczekuje się, że biurokracja będzie tworzyć instytucje w celu własnego samo- ograniczenia. Jest to podyktowane obawami przed destrukcyjną dla życia obywatelskiego rolą oligarchii w gospodarce i polityce. Można z tego wnosić, że w opinii polityków, ekonomistów i społeczeństwa „nowi ruscy" są większym zagrożeniem niż urzędnicy, którym jednocześnie przypisuje się przejęcie władzy nad Rosją. Warto też zwrócić uwagę na niejednoznaczność ocen społecznych i umiejętności rozpoznania własnych interesów ekonomicznych i politycznych, jak również ambiwalentny stosunek do państwa i władzy politycznej.Trudno w tej sytuacji w Rosji o wiarygodne długoterminowe prognozy co do kierunków rozwoju społeczno-ekonomicznego czy politycznego ze względu na niejednoznaczne tendencje polityczne i światopoglądowe ludności, niepewność co do sytuacji demograficznej, dużą zależność wszystkich obywateli, podmiotów gospodarczych i społecznych od dochodów budżetowych, które z kolei zależą w decydującym stopniu od cen surowców na rynkach światowych oraz stosunkowo słabej infrastruktury prawnej i instytucjonalnej kraju.

The influence of institutions of the command-and-quota system on the process of reforming modern Russian economy
When analysing the current state of Russian economy, in its regulation aspect as well as in the practical one, it can be noted that it is an economy of "unfinished reforms”. The reasons of this fact lie both in certain historical events and in the present decisions. The specific character of the latter if formed by the fact that they also are deeply based in historical events, at least to some extent.The list of "unfinished reforms” is broad and in the economical aspect it relates to issues such as:- building market economy,- creating institutions (including legal ones] for this economy,- stimulating the promotion of high-tech economic solutions,- limiting the economic importance of low-processed and raw-material production,- reforming the taxation and budget system,- introducing an effective mechanism to execute certain regional policies,- and many more.There are certain reasons for this situation, which are in a larger part the result of mechanism developed in the period of command-and-quota system, which was nominally finished when the USSR collapsed in 1991. These mechanisms, of a complementary character, involved most forms of social activity of citizens and had a serious impact on their behaviour and attitude, i.e. regarding the scope of social benefits provided by the state or in general on the role it played in the economy. In result, the situation appeared where state institutions, bureaucratic by their very nature, are regarded as the advocate of market economy and decreasing bureaucracy of the economic life in Russia.
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Most of the imperfections of Russian economy and the process of its reformation are a result of the weakness of governmental institution and the lack of political will to create an effective and consequential market economy and building the system of political democracy. The lack of professionalism, competence and decisiveness in decision-making, lack of action, and sometimes even sabotage on different levels of administration, connected to private, financial groups of interest, have become a common phenomenon in the present management system in Russia. All the above mentioned factors have a definitely negative impact on the state of economy, as well as on the social and political relations in this country.The reason for this state of things is usually seek for in the so-called Russian social consciousness, which is dominated by the lack of transparency and unanimity in recognizing one’s own economic interest and by the susceptibility to influence from populists and demagogues. The Russian society is not able to completely reject the specifically directed ideological thinking, which is an effect of the Bolshevik indoctrination.As a consequence of the above the Russian economy, state and the society as a whole have been experiencing multiple difficulties, traumas and insecurity, the most dangerous of which are considered ones connected with the increasing social dissatisfaction, territorial and economic issues.
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