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T-jAMIĘTAC należy, że rynkowy sy- 
T^stem ceń może dobrze funk^tmwać 

tylko «ledy, gdy je&w$pw^
odpowiednie inslyluqc. Przede wszy
stkim rynek wymagwpmwj naktórych jed
nostki i przcdsiębicrstwamogąsic oprzeć. 
Te prawa muszą byćwyraźnie określone, 
ńp. musi być jasne dd kogo dana część 
idasności ÄtomU lub przedsiębiorstwo/ 
należy. Jak-detądę ta wydawałoby się pro
sta kwestia została zaniedbana, przynaj
mniej, w niektórych z poprzednio komuni- 
stycznych k'jów.

Np. tak się rzecz ma na terenieb. NRD, 
gdzióZagtóWązasadę^ 
własności z okresu przed pbx^taruem 
NKD. Dopiero teraz, gdy okazało się, że 
nikt, nie będzie inwestował póki prawa 
własności nie sąjednózńacznie uregufe* 
wańc;Wprowśdzono:^ któro
nadają prawa własności wyraźnie tym 
podmiotom, któro gotowe są inwestować. 
Nie wystarczy przy ty m jasno określić pra
wa własności. Podmioty gospodarcze mu
szą móc korzystać z nich szybko ł stosun> 
kowo ł an ta To z kolei wymaga 
działania organów sądowniczych i admi- 
nistracji publicznej. W tym sensie rynek 
może ftinkcjoTiow'acefektywHietylko wte
dy, gdy państwo jest silne/NaStępnic dla 
efektywnego- tynku niezbędna jest także 
pewna postawa moralna« Bez elementar* 
nego:pożkimii wzajemnego zaufania ryn* 
kowy system nie może działać«

Biórąc wszystko to prid uwagę, można 
wyróżnić trzy możliwe stadia określające 
inśtytucjÓitalnc.waru^

‘ rtia rynkh:
@ Stadtampj^edkottstyłuę^ wkió« 

rym jednostki, walczą.że sobą i wykarz}’- 
stują cźu-s oraz podejmują Wysiłki,, aby 
przetrwać ataki innych osób. W tym sta
dium ogólnej anarchii, .większość dostę-

pnych zasobów jest manwtrawiona:: w 
grach o negatywnej sumie i w konsekwen
cji ogólny dochód jest niski. Obecnietakte 
warunki występują w nicktórych-uzysku/ 
jących niepodległość krajach należących 
dotąd do Związku Radzieckiego czy Jugo- 
shwFt;.
• Stadium konstytuc^ie, w którym 

jednostki tworzą system podstawowych 
reguHustąnawiająsankt^ łamanie. 
Taki consensus co do fegui, któreregułują 
pizebieg gry ekonomicznej i społecznej 
jest możliwy, gdyż jednostki nie mogąńa 
pewno wiedzieć, jaka będzie ich sytuacja 
w praysżIoścLŚkłonne są więc, wobeó lej 
z^adnicżej; niepewności, siwęuyć sobie 
pewne zabezpieczenia. Owe podstawowe 
reguły dotyćżąipraw człowieka, praw po- 
!itycznych.#0d^ wU‘
dzy, organizacji pańsiwd, głównych mc- 
chaniżmów ; podejmowania decyąji 
pohtycznyęh itp.

<Stadium pokonstytocyjnę,^ 
jednostki; przedsiębiorstwa i różne grupy 
dżfóhją w ramach reguł ustanowionych 
prż^ż konstytucję. 'W&mas rozwój jest 
determinowany zasadniczoprzez te regu
ły (które wyzrtaczająukhd bodźców regu
lujących zachowania gospodarcze. Można 
to porównać ze sportem. Np, piłka nożna 
byłaby inną grą, gdyby nie obowiązywał 
przepis ospąlohym;

Ekonomista i polityk
Ten rodzaj spojrzenia na organizację 

społeczeństwa i państwa zasadniczo różni 
sięod ortodoksyjnego podejścia ekonomi* 
cznćgo- Według obowiązującej doktryny» 
zadaniem ekonomisty jest proponowanie 
rządowi okteślopejpolityk;, np- w zakresie 
wprowadzróia: „optymalnej 
wania z punktu widzenia równowagi bu- 
dżetowej;, oraz oczekiwanie z nadzieją, że 
poHlycy- zechcą skorzystać z jego rad. 
Przeciwnie, zwolennicy „ekonomii kon- 
siytucyjncj^liłb.- jak kto woli- „dembkra- 
tyeznej polityki gospodarczej” tiaują,. że 

; wstadium pokonstytućyjnym uczestnicy 
gospodarki są świadomi .swoich interesów' 
i: potrafią postępować zgodnie ż nimi w 
ramachwyznaczonychpizezkoństytucyj- 
ne reguły.

Kiedy więc te reguły są ustanowione, 
jedyne, co ekonomista może uczynić jako 
doradca, to podpowiadanie swym khen- 
tom,, jak najlepiej osiągnąć własne cele. 
Dotyczy to również polityków, którym 
ekonomista może jedynie doradzić w
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szczególności,, jak zostać ponowmrwy- 
hranym, a szerzej ujmując- wrzymacwla- . 
dzę. W 'tym Znaczeniuwiększość rad 
ekonomicznych formułowanych wobec . 
polityków w okresie transformacji musi 
być Uznana ża naiwne 1 ma w rzeczywi- 
stoscfiiimimnlneznaczcnie^p

Óitodbksyjńą teoria polityki gospodar* 
czcf zakłada istnicmejakśegoś stanu opty* 
małnego i ocenę rzeczywistości z petspe- 
ktywy tego stanu. Proponowane środki 
mają doprowadzić dp takiej zmiany sytü- , 
acji, która zbliży rzcczywistośćdopoźąda- : 
nego optimum^

Różne negatywne:zjawiska gospedar- 
cze. jak ńp. tzw. efekty zewnętrzne, czego 
klasycznym przykładem jest zanieczysz* 
czentc.środowiska,.^ za prze^

. jaw. niesprawności rynku, którego funk-: 
cjünöwan». nic móżc zapewnie storni 
optymalnego, EJlategó też niezbędna jest 
interwenta państwa, ca oczywiście ozną- .: 
cza założenie, że państwo /rząd/ dąży.do 
społecznego optimum t moźc.potfjąć:^ .. 
powiednie do tego działania.

To ujęcie charakteryzuje różne -współ-- 
czesne icorie, takie jak np, makroekono
miczny keyncsiznif ńiodne obecnie pödej- 
ścicp.GdażQwe,czyteż.mikrockonor^czne. 
teorie optymalnego opodatkowania łub 
kształtowania «n dóbr publicznych; W 
rzeczywistości wszystkie te teorie łączy : 
dominujące w nich nastawienie ńa opty*. 
małtzżcję, Są więc dńe techm^ 
nie humatóśtycznief żOfien^

Z punktu widzenia „demokratycznej ? 
polityki gospodarczej”. wymienione tec* 
rie .są błędne, ponie waż lekceważą one ren : 
istotny fakt, że państwa i rządy są repre
zentowane przez polityków i admlni^ trato: 
łów, którzy jak wszyscy w ogóle dążą do 
uzyskania własnych maksymalnych ko-. 
rzyści, w granicach wyznaczonych przez

dostępne zasoby i zasady jchipezyskiwa- 
mi^Wrażukacre politycyiHür^ nie 
sa ■tfsfąnic i nie dążą wcałewpraktyce do 

. jakieś „wspólnego dobra’ -W określa- 
: nyc^-przypadkach, w gospodarce rynko

we jifcialanic demokratycznie wybranego 
.rzud^może nawet pagarszaćsytirację. Ja- 
skr^ym tego przyl^ndcm ^ą pol^czne 
0} powodowane przez
raąd^taóroświadomić
na piątku swej, kadencji; aby. uzyskać 
wysädwzrost i niski.pfitnont-bezrobacja 
tuz j^d w^yborami. Rządowi politycy i 
biur^rara są zainierosaWantregulacyjną 
interwencją w gospodaruj: gdyż .w len 
spos^piogą rozdatteć&o^

: dzy dbbrzć zorgantzowaccgrapy,:^ 
rajucMch w zamian.

:Między rynkiem 
i państwem

Te «obserwacje doprcFWndZiły itiektó* 
łych dl^Dibtów. deruznania» że •wprak*. 
tyce ją^słępujc niesprawność działania 
rządóWrklóra moź« byó:paczwycię^ 
tylko poprzez działanie rynku- Logika ich 
rozumowania była podobna do tego, które 
wynikfez obsenvaqtp 
ku, Są^więconi, że jeżeli jeden mcc^ 
nizm /dla jednych rynek, dla mnycbdwy- 
Zjc p^tyczne/ nie działa optymalnie,, 
wtedy lekarstwem jest mcchanim pfa«- 

: cjwny;.Ratrząc szerzej, to» co obserwuje- 
niy obecnie w Europie Wschodnkjtpfzy* 
pamin$ 'działaniu zgodne z tą logiką. 

: Kledyś^wazano, żc niesprawność kaptia^? 
:r lizmu ptenryciężywłasnośćpnństwowaiph-: 

: imunt^zisłaj niepowodzenia tartektywk 
stycznej gospodarki ma przezwyciężyć 
rynek. •

Podejścia akcentujące czy to niespraw
ność rynkii:, czy to niesprawność rządu są 
przcjaww.fogo samego złudzenia, a mia-

nowicie, że decyzyjny
. nie funkcjonuj« doskonałe, to inny zpew-.
nowelą tąkibędzłe. Nie jest to jednakpraw
da. Jeżeli bowiem w pewnych okoliczno
ściach? rynek nic działa efektywnie, .10 
wcale nic oznacza» że rząd będzie działał 
lepiej i -odwrotnie. Jcstiakmiędzy innymi 
dlatego,że te same uwarunkowania wy- 
wdują zarówno niesprawność rynku»jak 
też niesprawność rządu. Stąd niema sensu 
- jak to c^ni ortodoksyjna ekonomia - 
porównywanie rzeczywistości. z jakimś 
idealnym społecznym optimum. .Uzasad
nione jtót jedynie porównywanie tego» w 
jakim siopniu-rynck czy decyzje polityęz. 
.no am^ .o-siągidę^ konkretnego 
celu;Pord\wnic musi więc dm^

: wiązań instytucjonalnych» istniejących 
rzeczywiście, a.sprawą drugorzędną jest, 
jak bardzo skutki, obowiązywania tych 
rozwiązań odbiegają Od

: tymalncgo społecznego dobrobytu". To 
oczywiste, żł wpoprżedniokomwnisty- 
cznych knyach można oczekiwać żery- 
n ek będzie dziahil lepiej w Vicht obsza
rach gospodarki niż czyniło to dotnd 
państwo, ale jednocześni« Jest równie 
jasne,źe to wcate ideznpwnł społeczne
go optimum, nawet jeźeH okoliczności 
byłyby Jak nąj bardziej sprzyjające.

innym poważnym ograniczeniem orto
doksyjnej analizy ekonomicznej jest zata- 
żenić, żc możliwe są lyika dwa społeczne 
mechanizmy decyzyjne

rynek i demokracja.
Wyróżnienie tylko tych mechanizmów 

całkowicie pomija to, że we wspókzcs- 
. nydispcdcwęństwach występujeznacznic 

więcej różnych iaftydf możliwości społe- 
cznych rozstrzygnięć i mechanizmów aló- 

..kacji zasobów. Właśnie ta uproszczenia 
. dychotomia rynku i rządu wiedzie do owej 

pułapki logicznej, pbłe^^

wanla, że dźi&h optymal
nie, wtedy może to zapewnić rząd i od
wrotnie: Wystarczy jadnakiylkó przejrzeć 

się rźcczywistości. by dostrzec, że pomie- 
dzy klasycznymi układami hierarcłiicznej 
biurokratycznej zależności i uroni mowy- 
mi stosunkami rynkowymi odnaleźć moż
na różnorodne rozwiązania iqczäcc różne 
przedsiębiorstwa, grupy :m(cr«ń i.władze 
publiczne.

P
OWYŻSZE rozważania mają - jak 
sądzę - istotne znaczenie praktyczne 
dla krajów Europy Wschodniej. Za- 

sądni cza wynika z nich następująca tezą: 
nie można wprowadzać rozwiązać instytu- 
cjóiwhtych w sposób mechaniczny, kopiu
jąc jakieś : podręcznikowe wzory, Nowe 
instytucję.musza wkomponowywać się w 
społeczny kontekst, który istniał wokół 

. starych insiyluęji j ktfr.y
riłdanegospotapzcńs^
że należy wahadsię i powstiżymywać for* 
mowanićsięnówycłłinstytucji dlatego, że 
wydająsię one ńfedopątóitfuie

. npśęi. ludności danego kraju. To. co zwy- 
. kle nazywamy mentalność^ odzwter- 
ciedłcniein zachowania, . które jest

. kształtowane przez istniejące instytucje. 
Stąd w praktycznym zderzeniu z różnymi 
instytucjami ludzie dostosowują swoje 
sposoby zachowania, a w rezultacie zmie- 
niająswoją mentalność.

Jest oczywistymabsurdem twierdzenie, 
że wschodni Europejczycy nie są skłonni 
ciężko.pracować i przejawiają niską.dvs- 
cjpłinępracyJcżeH stwierdzenie ma od- 
dawać jakąś ich wewnętrzną naturę, a me 
po prostu opisywać postawy i zachowania 
wykształcone w warunkach kolektywisty
cznej.gospodarki- -lakźe przecież inaczej 
wielu tych samych ludzi zachowuje się, 
będąc uczestnikami sprawnej gospodarki 
rynkowej,

Podkreśtającto,sąiizę nowe
instytucje powinny w krajach ..Europy 
Wschodniej wyłaniać si$ w iwo»
rżenia sppieczńychinnowncjr. Ta kwestia, 
mająca tak fundamentalne znaczenie dla 
procesu .transformacji, jest - jak dotąd- nie 
doceniana,
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ZIĘKI SPOŁECZNYM
  INNOWACJOM

Niewiele Jest chyba wątpliwości 
codo tego, że tylko ustanowie
nie rynku/ów/, na którym pry
watni uczestnicy rywalizują na 
podstawie systemu konkurent 
cyjnych cen, może poprawić 
materialne warunki życia ludno
ści krajów, w których obowiązy
wała dotąd kolektywistyczna, 
planowa gospodarka. Dyskusja 
dotyczy tego jak prywatyzować 
i ustanawiać takie rynki


