
Wacław Grzybowski

Równowaga rynkowa : bariery i
szanse
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia 24,
145-153

1990



ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA

L U B L IN -P O L O N IA  

VOL.XXIV,14_______________ SE C T IO H ____________  1990

Instytut Ekonomii 
Wydziału Ekonomicznego UMCS

Wacław GRZYBOW SKI

R ó w n o w a g a  ry n k o w a  - b a r ie r y  i s z a n s e  

Market Balance - Barriers and Chances

JAKOŚĆ RÓWNOWAGI

Nierównowaga rynkowa może powstawać przy bardzo różnych rela
cjach popy tu  i podaży, podobnie zresztą jak  stany  równowagi. W tym  o s ta t
n im  przypadku m iernikiem  i jednocześnie wyrazem  tych relacji jest cena 
rynkow a, k tó ra  przy braku równowagi funkcji tych jednak nie spełnia. Traci 
więc tym  sam ym  na znaczeniu jako  in strum ent w yboru ekonom icznego i 
k ry te riu m  zasadności podejm owanych decyzji gospodarczych.

S tan y  nierównowagi mogą przejawiać się bądź w postaci zachw iania 
się ukształtow anych  relacji popytu  i podaży, bądź też w postaci załam ania 
się tych relacji. Pierwszy przypadek odzw ierciedla stan  stosunkowo łagodny, 
n a to m iast przypadek drugi, czyli załam anie się równowagi rynkowej, je s t z 
reguły odzw ierciedleniem  głębokiego kryzysu społeczno-ekonomicznego.

Rozróżnienie stanów  zachw iania i załam ania się równowagi rynko
wej posiada nie tylko znaczenie poznawcze, ale jest również p rzy d atn e  w 
p rak ty ce  polityk i gospodarczej u łatw iając właściwy dobór środków i m etod 
dzia łan ia  m ających na celu przywrócenie równowagi. Przyw rócenie s tan u  
rónow agi je s t bowiem  daleko łatwiejsze w przypadku tylko jej zachw iania 
się niż w przypadku jej za łam ania się.
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W Polsce w latach  osiem dziesiątych m am y niew ątpliw ie do czynie
nia z ogólnym załam aniem  się równowagi ekonomicznej i rynkowej, chociaż 
podejm owane działania w celu przełam ania kryzysu bardziej przypom inały 
próby doraz'nego łatan ia  dziur, co mogłoby być skuteczne tylko w w arunkach 
w ystępow ania względnie łagodnego zachw iania się równowagi. Tak bowiem 
należy ocenić podejm ow ane przedsięwzięcia cenowo-dochodowe, k tóre w naj
lepszym razie tylko na krótko łagodziły dokuczliwość zjawisk kryzysowych 
na rynku.

W praktyce gospodarczej działalności państw a nie uwzględniano 
fak tu , że załam anie się równowagi rynkowej nie miało ch a rak te ru  koniunk
turalnego ani też nie było zjawiskiem przypadkow ym , ale rezu lta tem  wie
loletniego n arastan ia  przyczyn i skutków  wysoce inflacjogennego rozwoju 
gospodarczego i całkowitego lekceważenia dorobku teorii i p rak ty k i funkcjo
nowania pieniądza. Bez wyelim inowania tych i innych jeszcze przyczyn infla
cji skutki prowadzonej polityki cenowo-dochodowej nie mogły odpow iadać 
ani oczekiwaniom  władz, ani ty m  bardziej wym ogom  ludności. W rezul
tacie więc dokonane wysokie podwyżki cen s tan  załam ania się równowagi 
rynkowej jeszcze pogłębiły. Nie mogło inaczej być, skoro podw yżki cen 
prowadziły do dalszego obniżenia zaufania do cen rynkow ych i reguł 
kształtow ania stosunków rynkowych. G ra  rynkow a staw ała się coraz b a r
dziej jednostronna, bo pogłębiająca nierów ność jej uczestników . Z jednej 
strony  szeroka sam odzielność cenowa producentów  ty lko um acn ia ła  ich 
m onopolistyczną pozycję na rynku, z drugiej n a to m iast indyw idualny na
bywca złotówkowy staw ał się coraz słabszym  p artn e rem  głównie ze względu 
na gwałtownie słabnącą pozycję jego złotówki. D la producentów  pojawiły się 
bardzo szerokie możliwości pom nażania dochodów i zysków bez konieczności 
uw zględniania wymogów nabywców.

Nieskuteczność przedsięwzięć cenow odochodow ych la t osiem dziesią
tych nie była bynajm niej skutkiem  nadm iernego rozszerzenia reguł gry ryn 
kowej i zakresu działania praw  rynkow ych, gdyż w p rak ty ce  stosunków  
rynkowych nie nastąp iły  zbyt radykalne zmiany. N asilającej się z roku na 
rok inflacji nie m ożna przecież łączyć z nadm iernym  zakresem  czy też 
nadm ierną sw obodą funkcjonow ania gry rynkowej. To raczej szeroka swo
b o d a  cenotw órcza producentów  przy praw ie kom pletnym  b raku  konkurencji 
nakręcała spiralę kosztów i cen.

Niska skuteczność polityki cenowo-dochodowej p ań stw a  b ra ła  się 
chyba też z niedostatecznego rozpoznania możliwości p rzyw rócenia rów now a
gi w w arunkach braku popy tu  i rozregulowanej przez b rak  podaży. A naliza 
podażow ych uwarunkow ań załam ania się równowagi rynkowej nie posiada
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bowiem  szerszej lite ra tu ry  w przeciwieństwie do uwarunkowań popytow ych. 
Podażow e przyczyny nierównowagi były przecież przez całe la ta  bądź w 
ogóle niedostrzegane, bądź też bagatelizowane. S tąd tak  wiele pozorowa
nych przedsięwziąć prorynkow ych, co przy niewym ienialnym  i do tego wciąż 
słabnącym  pieniądzu musiało nasilać procesy proinflacyjne.

B A R IE R A  P O D A Ż Y

B raki podażow e są właściwie stałym  zjawiskiem na wielu segm entach 
naszego rynku , w tym  również na  rynkach o podstawowym  znaczeniu d la  za
o p atrzen ia  ludności i gospodarki. Były okresy, w których dokuczliwceć tego 
niedoboru m alała, ale w ogólnej tendencji stawał się on coraz groźniejszy dla 
rynku  i perspektyw  rozwoju gospodarki. Od początku lat pięćdziesiątych 
um acniał się w Polsce typowo inflacjogenny charak ter procesów rozwojo
wych, co w yrażało się w preferowaniu rozwoju przem ysłu ciężkiego i w sy
stem atycznym  niedoinwestowaniu przemysłów rynkowych oraz rolnictw a. Z 
czasem  doprowadziło to  do prawie pełnego zapanow ania tzw. gigantów prze
mysłowych i wyniszczenia przem ysłu drobnego. Nikt nie brał pod uwagę eko
nom icznego i społecznego kosztu tego typu  przedsięwzięć, wszak w socjali
zm ie zysk nie był najważniejszy. Dopiero przecież w la tach  sześćdziesiątych 
pojawiły się pierwsze prace ekonomiczne prezentujące pozytyw ną rolę zysku 
w gospodarce socjalistycznej.1

Rozum ując logicznie, to skoro zysk nie był taki ważny, w tedy m iej
sce zysku m usiała zająć s tra ta  albo szerzej - nierentowność. Jeśli bowiem 
ktos' nie zyskuje, to  m usi tracić, przynajm niej w relacji do tych, którzy 
n ad a l zachowali szacunek dla zysku i jego m iarą oceniali własne sukcesy 
i niepow odzenia rynkowe. Nie m ogła więc w Polsce nie um acniać się co
raz bardziej s tru k tu ra  produkcji, k tóra prowadziła w prost do obniżenia się 
konkurencyjności polskiego eksportu  i to zarówno z uwagi na koszty produk
cji, jak  też sta le  pogarszającą się jej jakość. Skutki inflacjogennego rozwoju 
gospodarczego zmuszały władze do podejm ow ania prób zreform ow ania s tra 
tegii rozwoju gospodarczego, ale ponieważ próby te nie obejmowały zm ian 
w s tru k tu rze  produkcji łącznie z elim inacją producentów  krańcowo nieefek
tyw nych ani zm ian w regułach polityki pieniężnej, przeto  musiały się kon
centrow ać n a  podw yżkach cen rynkowych. N iepowodzenia tak ich  prób na  
k ró tk o  odsuwały groźbę wysokiej inflacji zresztą również kosztem  rezygna
cji z części wcześniejszych zamierzeń inwestycyjnych. W pierwszej połowie

1Zob. Z. Madej: Zysk w gospodarce socjalistycznej, Warszawa 1963; J. Popkiewicz: 
Stopa zysku w gospodarce socjalistycznej. Warszawa 1965.
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la t siedem dziesiątych natom iast znaczny postęp  w rozwoju gospodarczym  
ułatwiły wysokie kredyty zagraniczne. O tóż z pewnego p u n k tu  w idzenia 
uzyskane wówczas kredyty kapitałowe pogarszały w arunki reform ow ania go
spodarki, gdyż w początkow ym  okresie spowodowały znaczne przyspieszenie 
tem pa wzrostu gospodarczego. Ogólna koncepcja rozwoju gospodarczego po
zostaw ała więc nie zm ieniona, bo wysokie tem po w zrostu m iało św iadczyć o 
pełnej sprawności ekonomicznej dotychczasowej filozofii gospodarow ania.

Przyspieszenie tem pa rozwoju gospodarczego Polski w pierwszej 
połowie lat siedem dziesiątych miało jednak  nadal ch a rak te r inflacjogenny. 
Myślę naw et, że ten charak ter rozwoju gospodarczego polski został wówczas 
jeszcze pogłębiony głównie ze względu n a  likwidację drobnego przem ysłu 
terenowego, który był jeszcze najbardziej elastyczny, bo najsilniej zw iązany 
z lokalnymi surow cam i i lokalnym i rynkam i. Dokonano jej w imię ”zasady 
wyższości” produkcji wielkiej nad d robną w ytwórczością. W istocie polityka 
tego rodzaju stanow iła kontynuację stalinowskiej zasady ”p ry m a tu  produkcji 
środków produkcji” . W la tach  siedem dziesiątych po lityka ta  spowodowała 
usztyw nienie s tru k tu ry  produkcji przem ysłow ej, a  więc również s tru k tu ry  
podaży rynkowej. Jednym  z głównych instrum entów  rów now ażenia podaży 
i popy tu  staw ały się więc kolejne, wysokie podw yżki cen rynkow ych, k tóre 
jednak  nie prowadziły do stanow ienia cen równowagi. W tych w arunkach 
możliwości znaczniejszego powiększenia podaży tow arów na  rynku staw ały 
się coraz skrom niejsze. Nie mogły one w żadnej m ierze zrównoważyć szybko 
rosnącej skali popy tu , które w coraz szerszym  zakresie kreowały dochody 
przemysłów nierynkow ych lub wysoce deficytowych.

Pogłębiające się załam anie równowagi rynkowej m usiało nastąp ić  
także z powodu wyelim inowania z bardzo wielu rynków , nie ty lko z rynków  o 
podstaw ow ym  znaczeniu d la poziom u konsum pcji ludności, cen równowagi. 
Tym czasem  bardzo trudno  stworzyć skalę podaży odpow iada jącą  oczeki
waniom  społecznym , jeśli na szeroką skalę p rak ty k u je  się po litykę cer 
nierównowagi. Pow staje py tan ie, bardzo zresztą  n a  czasie, czy za pomoc* 
cen nierównowagi m ożna tworzyć rynki zrównoważone (?). P rak ty k a  dowo 
dzi, że jes t to raczej niemożliwe. Nie je s t też pew ne, czy tw orzenie warunkÓM 
i cen równowagi tylko na niektórych segm entach rynku  doprow adzi do takiej 
równowagi na wszystkich rynkach cząstkowych. W szystko zależy od tego, 
jak ą  część rynków cząstkowych obejm ują te segm enty i jak  szybko będą na 
nich tworzone te w arunki. Tem po w drażan ia  reform y gospodarczej posiada 
ogrom ne znaczenie d la pow odzenia całego procesu. Je s t to  szczególnie ak
tualne w Polsce, w której tak  wiele prób reform ow ania gospodark i kończyło 
się niepowodzeniem .
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BARIERA DOCHODOWO-POPYTOWA

A nalizując problem  równowagi rynkowej w gospodarce planowanej 
cen traln ie  nie m ożna uniknąć py tan ia , jakie zagrożenia dla tej równowagi 
czy też d la  prób jej osiągnięcia stw arza egalitaryzm  płacowo-dochodowy? 
W pływ egalitaryzm u płacowo-dochodowego na kształtow anie się popytu  ryn 
kowego je s t chyba oczywisty. D eterm inuje on bowiem stosunkowo niewiel
kie zróżnicowanie popy tu , co przy uwzględnieniu jeszcze innych czynników, 
m oże stw arzać w arunki do pow stania nadm iernej presji popytu . Próby stop
niowego odchodzenia od egalitaryzm u płacowego mogą także stw arzać za
grożenia z uwagi na zwiększenie trudności pozyskiw ania wyższych płac 
i dochodów . D ługotrw ałe praktykow anie polityki egalitaryzm u płacowo- 
dochodow ego w ytw arza swoiste nawyki w trak tow aniu  pracy jako  źródła 
dochodu, k tó re w m iarę upływu czasu coraz trudniej przełam ać zwłaszcza, 
że egalitaryzm  je s t również skutkiem  utrw alenia się określonych s tru k 
tu r  produkcyjnych. P róby  odejścia od egalitaryzm u kom plikuje fak t, że 
w ystępuje on przy stosunkowo niskich płacach i dochodach (np. rolniczych), 
wobec czego każda p róba zwiększenia ich zróżnicowania jes t źle przyjm o
w ana  przez ludzi o najniższych i średnich dochodach. S tąd  odejście od ega
lita ryzm u  płacowo-dochodowego musi być częścią szerszego program u re
k onstruow ania  produkcji i zwiększenia udziału w kreowaniu podaży rynko
wej producentów  wysoce rentow nych. Przecież to nie zbyt wysokie płace 
są  sp raw cą n arasta jące j w Polsce w ostatn ich  latąch inflacji, gdyż jak  to 
ju ż  podkreślałem , są one stosunkowo niskie, niezależnie od przyjętego k ry
te riu m  porównawczego. Nie m ożna skutecznie przełam ywać trudności w 
zrów now ażeniu popytu  blokując poziom i s tru k tu rę  płac, gdyż ogólnie wia
dom o, że praktykow any egalitaryzm  płacowy nie może wytworzyć d osta tecz
nie silnej m otyw acji w zrostu produkcji. Tworząc w arunki równowagi trzeba 
rów nocześnie zwiększać siłę m otyw acyjną płac i dochodów.

N a pew no zagrożenia inflacyjne stw arzają  wysokie dochody części in
dyw idualnych  producentów  i sprzedawców. Częściowo to  uprzywilejowanie 
dochodow e tej grupy uczestników  rynku je s t konsekwencją dotychczasowego 
ograniczenia ich sfery działalności, co staw iało ich w sytuacji m onopolistów  i 
pozw alało dyktow ać ceny. S tąd zainteresowanie zwiększeniem produkcji było 
raczej niewielkie, szczególnie, że przyszłe w arunki ich działania nie były zbyt 
jasn e . W ykorzystyw ano więc szansę szybkiego zwiększenia dochodów nie 
lokując ich jednak  w rozwój w arszta tu  produkcyjnego, ale w zakup a tra k 
cyjnych tow arów . System atycznie w zrastała więc ranga zakupu, gdyż nie 
ze sp rzedażą a z zakupem  łączy się u nas sukces handlowy. Każdy chce bo
wiem  jak  najszybciej kupić, a sprzedać tylko w razie koniecznej ostateczności
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lub ze specjalnie wysokim zyskiem. K upno uzyskało przeto  nieporów nanie 
wyższą ocenę społeczną niż sprzedaż, co bardzo dobitn ie charak teryzu je  sto 
pień zepsucia rynku w Polsce.

NIERÓWNOWAGA PIENIĘŻNA

Groz'ba w ystąpienia ostrych sprzeczności ch arak teryzu je  od początku  
procesy realizacji polityki forsownych inw estycji produkcyjnych , k tóre za
grażały realności planów w zrostu konsum pcji. Nie m ogąc się skutecznie 
przeciwstaw ić presji konsum pcyjnej ludności w ładze zbyt często uciekały 
się do nadm iernej emisji pieniądza, k tó ra  - zresztą na kró tko  - sprzeczność 
tą  łagodziła. Z czasem nadm ierna em isja w m ontow ana została  w sy
stem  w yrów nyw ania deficytów przedsiębiorstw  i w m echanizm y oceny 
ich działalności. Funkcjonowanie niewym ienialnego p ieniądza n a  inne w a
luty emisję tę ułatw iało, szczególnie w sy tuacji wyraz'nego bagatelizow ania 
kreatyw nych funkcji pieniądza. W efekcie słaby i coraz słabszy pieniądz 
osłabiał i tak już niezbyt skuteczne działanie tak ich  kategorii, jak  ceny, 
zyski i s traty . Zysk słabo motywował a s tra ta  nie stanow iła skutecznie 
odstraszającej sankcji. Powodowało to niską skuteczność podejm ow anych 
przez władze przedsięwzięć sanacyjnych. Corocznie jednostk i gospodarcze 
i ludność otrzym yw’ały wcale niemałe ilości p ieniądza bez pokrycia w real
nych wielkościach produkcji rynkowej. B rak równowagi pieniężnej u tru d n ia ł 
u trzym anie równowagi ekonomicznej i rynkowej.

O bniżanie siły nabywczej pieniądza je s t dość szeroko praktykow ane w 
celu zwiększenia konkurencyjności eksportow anych towarów , ale istn ieje gra
nica dopuszczalności takich m anew rów. W odniesieniu do w alu t niew ym ie
nialnych tego rodzaju  m anew ry są stosunkow o m ało skuteczne, a na  rynku 
w ew nętrznym  m ogą prowadzić do pow staw ania szeregu zjawisk negatyw nych 
łącznie z u tra tą  zaufania do pieniądza. W Polsce psucie złotego osiągnęło już 
takie rozm iary, że przestał on pełnić niektóre funkcje. Nie chodzi przy tym  
wcale o funkcje związane z rynkam i zagranicznym i, lecz o tak ą  funkcję jak  
obsługa cyrkulacji towarów na rynku w ew nętrznym .

Brak zaufania do złotego je s t też jed n ą  z przyczyn niskiej skuteczności 
przedsięwzięć antyinflacyjnych. Um ocnienie złotego staje  się więc p ilną ko
niecznością, ale w ątpię, aby m ożna to było osiągnąć bez głębokiej reform y 
pieniężnej, czego nie należy łączyć koniecznie z w ym ianą pien iądza. Chodzi 
bardziej o zm ianę reguł polityk i pieniężnej, bez czego tru d n o  sobie w yobrazić 
tak konieczną zm ianę reguł m yślenia i filozofii gospodarow ania.
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K O N K U R E N C J A  I U P A D Ł O ŚĆ  SZ A N S Ą  N A P R A W Y  
R Y N K U

N adm ierne ograniczenie zakresu działania reguł m echanizm u rynko
wego przejaw ia się przede wszystkim  w braku realnej konkurencji, k tó ra  eli
m inow ałaby nieekonom iczną produkcję, grożąc wytwórcy upadlos'cią. Do nie
daw na jeszcze w ogóle nie dopuszczano w socjalizmie możliwos'ci upadłości 
uspołecznionego producenta. Posługiwano się przy tym  argum entem  interesu 
ogólnospołecznego, zgodnie z którym  w socjalizmie naw et produkcja nieren
to w n a je s t uzasadniona koniecznością ”pełniejszego zaspokojenia p o trzeb” . 
W rezultacie rósł koszt zaspokojenia tych potrzeb, co w późniejszym  okresie 
m usiało prow adzić do pogorszenia jakości wytwarzanych dóbr i do zawężenia 
zakresu w ystępow ania potrzeb w pełni zaspokojonych. Przejawiało się to w 
rozszerzaniu zakresu w ystępow ania deficytu. Jeśli bowiem s tra ta  nie prow a
dzi do upadłości, a zysk nie stw arza możliwości rozwoju, przeto działalność 
deficytow a sta je  się nie tylko ekonomicznie dopuszczalna, ale może uchodzić 
za bardziej a trakcy jną. Wszak łatwiej ponosić s tra ty  niż osiągać zyski.

N egatyw ne podejście do ewentualności upadłości przedsiębiorstw a 
uspołecznionego u trzym uje się jeszcze dzisiaj. Przejaw ia się to w podejm o
w aniu różnych przedsięwzięć, m ających na celu ułatw ienie potencjalnem u 
bankru tow i w yjścia z trudnej sytuacji. Możliwości takie tkw ią również w 
stosow anej kosztownej formule cen. Tym czasem  zagrożenie upadłością po
w inno być m otorem  doskonalenia produkcji i obniżania jej kosztu. Musi to 
być jednak  zagrożenie całkowicie realne.

Nie znaczy to , że nie powinno się w ogóle tolerować działalności 
deficytow ej. Je s t bowiem faktem , że naw et kraje o gospodarce w pełni 
rynkowej dopuszczają realność funkcjonowania jednostek deficytowych, ale 
ty lko  w pew nych dziedzinach i w przedziale deficytu dopuszczalnego. Jest 
oczyw iste, że zam ożniejsze gospodarstw a państwowe dysponują większymi 
m ożliwościam i w ty m  zakresie niż gospodarstw a słabsze. W Polsce istnieje 
p rze to  silna po trzeb a  określenia sfer dopuszczalności działalności deficytowej 
oraz dopuszczalnej górnej granicy wielkości ponoszonego deficytu. Są sfery 
działalności, gdzie żaden deficyt nie powinien być tolerowany, np. handel, 
gastronom ia.

Stw orzenie realnej groźby upadłości przedsiębiorstw a uspołecznionego 
je s t  jednym  z głównych warunków stw orzenia modelu konkurencyjnej go
spodark i, gdyż to  konkurencja pow inna wyłaniać ew entualnych bankru tów . 
Należy unikać możliwości tw orzenia bankrutów  w drodze decyzji adm ini
stracy jnych .

N iejako konsekw encją um acniania upadłości jako zagrożenia w pełni
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realnego musi być stworzenie warunków swobodnego podejm ow ania działalno
ści gospodarczej. Eliminowane z rynku i z gospodarki jednostk i gospodarcze 
m uszą być bowiem z nadw yżką zastępow ane przez nowe inicjatyw y pro
dukcyjne i handlowe. Sanacja gospodarki nie może ograniczać się tylko do 
procesu elim inacji, ale musi się również opierać na perm anen tnym  kreow a
niu nowych jednostek gospodarczych. W tym  w yraża się zasadniczy sens 
przedsiębiorczości.

Konkurencję rynkow ą trzeba rozumieć nie tylko jak o  konkurencję 
pom iędzy producentam i tych sam ych lub podobnych wyrobów , ale również 
jak o  konkurencję o pozyskanie złotówki konsum enta. D latego też wielkiego 
znaczenia nabiera proces sanacji pieniądza, bez czego nie d a  się stworzyć 
dostatecznie silnej m otyw acji doskonalenia, rozszerzania i podejm ow ania 
działalności gospodarczej. Celowi tem u m a służyć polityka w spieran ia roz
woju przem ysłu drobnego. Należy zakładać, że przem ysł wielki i średni 
będzie u trudn iał wprow adzenie na rynek konkurencyjnych w ytw órców , cho
ciaż należy w ątpić, czy przem ysł drobny i zm iany organizacyjne w przem yśle 
wielkim i średnim  są w stan ie  wytworzyć w pełni sku teczną konkurencję 
rynkow ą. Myślę, że w tym  celu konieczne będzie odpow iednio szerokie o tw ar
cie polskiego rynku dla dostawcy zewnętrznego.

W przem yśle wielkim i średnim  istnieje bardzo  silne przyzw yczaje
nie do pozycji m onopolistycznej, a każda skuteczniejsza konkurencja ozna
czać będzie zagrożenie d la  możliwości zbytu jakościowo kiepskiej podaży. 
Nie należy przeto  wykluczać prób uzależnienia od siebie przez giganty 
przemysłowe przedsiębiorstw  drobniejszych, a więc słabszych ekonom icznie. 
O grom ną rolę spełniać tu  będą możliwości dostępu do czynników produkcji. 
Przem ysł drobny powinien mieć zapew niony dostęp  do czynników p roduk
cji naw et kosztem  przem ysłu wielkiego, jeśli ten  o s ta tn i nie będzie w stan ie  
zaproponow ać ekonom icznie atrakcyjnego ich spożytkow ania.

Brak realnego rynku w sferze ob ro tu  czynnikam i produkcji m oże s ta 
nowić skuteczne zagrożenie d la  unowocześnienia s tru k tu ry  p rodukcji, gdyż 
przy zachowaniu reglam entacji środków produkcji siła p rzebicia się dużych 
producentów  wynika nie tylko z ich ekonomicznej przew agi, ale również z ich 
nieform alnych powiązań jak o  dostawców rynkow ych z decydentam i cen tra l
nym i. W prak tyce stosowanych je s t bowiem  wiele nacisków nieform alnych 
m ających na celu uwzględnienie interesów  i preferencji p o ten ta tó w  gospo
d a rczy c h  od szczodrości k tórych zależy rozw iązanie wielu problem ów  regio
nalnych  i lokalnych.

D roga do rynku zrównoważonego n a  w szystkich najw ażniejszych jego 
segm entach nie je s t więc ani p rosta , ani krótka. M yślę, że w w arunkach  pro-
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w adzenia proinflacyjnej polityki gospodarczej osiągnięcie równowagi może 
być niemożliwe. W gospodarce cierpiącej prawie perm anentnie na nie
dobory podażowe proinflacyjna polityka gospodarcza będzie powodowała 
sku tk i przeciwne do osiąganych w gospodarce charakteryzującej się nie
doborem  popytu . Politykę proinflacyjną zrodziły przecież popytow e za
grożenia równowagi rynkowej w gospodarce kapitalistycznej. W gospodarce 
socjalistycznej chodzi dokładnie o coś przeciwnego. S tąd  w gospodarce 
uspołecznionej znacznie bardziej atrakcyjnie powinny się prezentować za
sady polityk i prodeflacyjnej, z k tó rą łączą się reguły kreow ania trudnego 
pieniądza i trudnego dochodu. W każdym razie reguły polityki prodeflacyj
nej w w arunkach funkcjonow ania niewymienialnego pieniądza i silnej presji 
popytow ej posiadają  wiele zalet, a ew entualne wady znane z okresów jej 
p rak tykow ania w gospodarce kapitalistycznej mogą być mniej dokuczliwe. 
W iele przedsięwzięć prodeflacyjnych podejm ują także współcześnie państw a 
kapitalistyczne i to  z dobrym  skutkiem . Do tego rodzaju polityki zaliczyć 
przecież trzeba zam ykanie deficytowych przedsiębiorstw  i zm iany s tru k tu 
ralne w produkcji.

Prow adzenie polityki prodeflacyjnej nie jest jednak  łatw e głównie z 
uwagi na  przeszkody ukształtow ane przez politykę łatwego pieniądza. Dla 
wielu ludzi bowiem może być bardziej a trakcy jna p raca  gorzej w ynagra
dzana, ale nie w ym agająca solidnego wysiłku i zaangażowania.

SUMMARY

The author discusses inter-dependencies between the state ol market non-balance 
and the quality of production and the behaviour of the market of purchasers, at the same 
time distinguishing the states of breakdown and balance shaking. Next, the author passes 
over to a discussion on the barriers making it difficult to redress the balance and then lead 
to stabilization. An analysis is made of the supply barrier, the incom e-demand barrier and 
the influence exerted on the balance breakdown by the state of money non-balance and 
the lack of effective market consistency. It gives rise to a definite ” philosophy of activity” 
among the market participants who are not threatened by a real possibility of insolvency.


