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Wstęp
W grudniu 2016 roku minie 25 lat od rozpadu Związku Socjalistycznych Republik
Radzieckich. Rocznica ta nie dotyczy jedynie końca sowieckiej ery, ale także proklamacji
niepodległości 15 suwerennych państw. Kraje te musiały przejść bardzo trudny proces
transformacji z gospodarki centralnie planowanej do wolnorynkowej. W historii świata
w zasadzie nie ma przykładów przeprowadzenia reform systemowych na tak szeroką skalę,
dlatego warto czerpać z doświadczeń państw postsowieckich i wykorzystać tegoroczny
jubileusz na podsumowanie i ocenę efektów ich działań.
Byłe republiki radzieckie stosowały różne strategie w dochodzeniu do politycznej,
społecznej i ekonomicznej równowagi. Wśród nich wybijało się jedno małe państwo, leżące
na północy Europy i posiadające niewiele ponad półtora miliona mieszkańców. Estonia,
bo o niej mowa, to kraj nie posiadający długiej historii państwowości. Lata 80-te przyniosły
zryw narodowościowy, na którego bazie zbudowano zręby suwerenności. W 1992 roku nowy
rząd obrał metodę transformacji odbiegającą od pozostałych państw postsowieckich.
Liberalne reformy i terapia szokowa nieraz były negatywnie oceniane przez ekspertów,
instytucje międzynarodowe oraz rządy innych państw. Jednak, na przekór krytykom, Estonia
niezwykle szybko wyszła na drogę szybkiego wzrostu gospodarczego. Prowadzona polityka
pozwoliła na prześcignięcie większości państw transformujących się, w tym wszystkich
byłych republik radzieckich. Niezwykła przemiana spowodowała, że ten niepozorny kraj
zaczęto nazywać bałtyckim tygrysem gospodarczym. Była to analogia do tygrysów
azjatyckich (Korei Południowej, Tajwanu, Singapuru, i Hongkongu), które w latach
1960-1995 charakteryzowały się nadzwyczaj dynamicznym wzrostem gospodarczym.
Celem

niniejszej

pracy

dyplomowej

jest

analiza

reform

ekonomicznych

przeprowadzonych na przełomie lat 90-tych XX wieku w Estonii, a w szczególności
ich wpływu na gospodarkę i rozwój tego państwa. Na podstawie efektów tych reform zostanie
udzielona odpowiedź na pytania: Czy Estonia może służyć jako wzór do naśladowania oraz
czy słusznie otrzymała miano bałtyckiego tygrysa. Ze względu na podobieństwa kulturowe,
historyczne i polityczne przeprowadzona zostanie także ocena transformacji Estonii
na tle pozostałych państw bałtyckich. Tworząc pracę wykorzystano zarówno analizę
wydarzeń z przeszłości jak i licznych raportów, zaleceń i prac badawczych wielu instytucji
międzynarodowych. Posłużono się również ogólnodostępnymi danymi statystycznymi takich
organizacji jak urząd statystyczny Unii Europejskiej (Eurostat), dział statystyczny Organizacji
Narodów Zjednoczonych, Bank Światowy oraz Międzynarodowy Fundusz Walutowy.
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Wzięto także pod uwagę liczne publikacje i artykuły dostępne za pośrednictwem internetu.
Z uwagi na szeroki zakres przeprowadzanych reform, w pracy starano się zbadać
najważniejsze z nich.
Rozdział pierwszy stanowi wstęp historyczny do całości pracy. Opisuje nie tylko
skomplikowane losy społeczności estońskiej, ale także powody rozpadu Związku
Socjalistycznych Republik Radzieckich.

W jego drugiej części przedstawione zostało

tło gospodarcze i ustrojowe dla przeprowadzanych refom, w tym charakterystyka gospodarki
centralnie planowanej oraz najważniejsze wskaźniki ekonomiczne lat 1989-90.
Tematyka rozdziału drugiego obejmuje pierwszy okres przeprowadzonych w Estonii
reform. Poruszane są priorytety nowego rządu oraz powody obrania liberalnej strategii.
Opisane zostały: przebieg liberalizacji cen, wprowadzenie estońskiej korony do obiegu oraz,
ze względu na tzw. policy mix, powody stosowania restrykcyjnej polityki fiskalnej.
Podkreślono także znaczenie zmiany politycznej oraz bezkompromisowego podejścia
do

bankrutujących

przedsiębiorstw.

Na

koniec

przedstawiono

pierwsze

efekty

przeprowadzonych reform.
Rozdział trzeci poświęcony jest kolejnemu etapowi transformacji, który skupiał się nie
tylko na wzroście gospodarczym, ale także społecznym i instytucjonalnym. Zbadano między
innymi estońską konstytucję oraz jakość wprowadzanych na jej podstawie ustaw. Opisano
zalety decentralizacji administracji oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Druga część
tego rozdziału dotyczy trzech bardzo ważnych reform, które kończyły tworzenie gospodarki
rynkowej. Pierwszą z nich była liberalizacja wymiany handlowej, w tym zniesienie
ceł, kontyngentów i wszelkich innych form protekcji. Kolejną zmianą była prywatyzacja
państwowych przedsiębiorstw, która całkowicie zmieniła krajową strukturę własności.
Zwieńczenie stanowiła reforma podatkowa, w tym wprowadzenie liniowego podatku
dochodowego.
Ostatnia część pracy to ogólne podsumowanie dwóch etapów reform, którym
towarzyszył kryzys, a następnie stabilny wzrost gospodarczy. Przedstawiono także kolejne
liberalne zmiany zachodzące w Estonii i krótko wyjaśniono powody dwóch recesji – roku
1999 oraz 2008.

Na koniec podsumowano osiągnięcia transformacyjne tego państwa

i za sprawą mierników przygotowywanych przez organizacje międzynarodowe, takich
jak indeks wolności, wskaźnik rozwoju społecznego czy wskaźnik transformacji, dokonano
porównania efektów reform Estonii z innymi krajami bałtyckimi.
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Rozdział 1
Tło historyczne i gospodarcze dla reform w Estonii

1.1 Droga do własnego państwa
Historia powstania państwa estońskiego zaczyna się już ponad 1000 lat temu. Okres
ten przepełniony był wojnami, uciskiem i okupacją, a mimo to naród estoński stawał się coraz
bardziej spójny i jego poczucie tożsamości rosło na sile. Rozpad Związku Socjalistycznych
Republik Radzieckich zapoczątkowany ogłoszeniem suwerenności Estońskiej SRR, to jedno
z najważniejszych wydarzeń XX wieku. Jest to także najważniejsze wydarzenie w historii
Estonii. Naród doświadczony wieloma rządami sprawowanymi na terenie jego kraju dostał
szansę na suwerenność. By jej nie zmarnować należało wybrać jedną, spójną drogę, którą
powinno się bezkompromisowo kierować. Okres lat 90-tych charakteryzował się odmiennymi
reformami we wszystkich krajach postsocjalistycznych, lecz to właśnie estońska
transformacja otrzymała miano cudu gospodarczego. Wobec tego, dla pełnego zrozumienia
obranego przez Estonię kierunku, warto zapoznać się z burzliwą i złożoną historią tego kraju.
Estonia (est. Eesti) jako państwo pojawiła się na mapie świata w dwudziestym wieku,
jednak dzieje tych ziem sięgają ok. 7500 lat p.n.e. Na ten czas datowane są odkryte
nad brzegiem rzeki Parnawy ślady osady kultury kundajskiej, która obejmowała swym
zasięgiem połnocno-wschodnią Polskę oraz dzisiejszy obszar Estonii.

1

Współcześni

Estończycy są prawdopodobnie potomkami jednego ze starożytnych ludów – Estów
lub Fennów (Aestii oraz Fenni zostali wymienieni w końcu I w n.e. przez Tacyta).
Określenie łacińskie „Estonia” zaczęło pojawiać się w IX, X i XI wieku, wtedy
też rozwinęły się szlaki handlowe oraz sąsiadujące silne organizmy państwowe – Dania,
Szwecja i Ruś Kijowska.2 Kolejne tysiąc lat historii Estonii stało pod znakiem walk lokalnej
ludności z agresywnymi najeźdźcami. W XI wieku na terenie Estonii Szwedzi i Duńczycy
założyli osady handlowe, a względny spokój zakłóciła Ruś Kijowska, która próbowała podbić
Estów. W XI wieku kolejną konkurencją okazali się kupcy niemieccy, którzy rozpoczęli
chrystianizację kraju. Inflanty, bo tak określano obszar średniowiecznej Estonii i Łotwy,
znajdowały się pod ciągłym naciskiem niemieckich misjonarzy. W 1202 roku założono
tam Zakon Kawalerów Mieczowych, mieszkańców obciążono dziesięciną i obowiązkiem

1
2

J. Lewandowski, Historia Estonii, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2002, s. 12.
Ibidem, s. 17.
5

pracy przy budowie kościołów i zamków.3 W 1218 roku Estonia została podzielona, północna
część znalazła się pod panowaniem Danii, natomiast południowa została podbita przez zakon
krzyżacki i weszła w skład Liwonii. Większość osób stojących na czele społeczności Estów
zasymilowała się lub wyginęła, zaś miejscowa ludność została zepchnięta do najniższych
warstw społecznych - feudalnych chłopów lub miejskiego plebsu. Językiem urzędowym stał
się język niemiecki.
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Niemcy odcisnęli bardzo silne piętno na estońskiej kulturze,

odseparowanie zarówno etniczne jak i socjalne sprzyjało budowaniu narodowej świadomości
Estończyków.
Dalsze losy tych ziem nie były mniej burzliwe. Inflanty stały się obiektem ciągłej
walki o władzę. W noc św. Jerzego z 23 na 24 kwietnia 1343 roku doszło do powstania
Estończyków, które trwało aż dwa lata. Mimo to w 1346 roku północna część Estonii została
sprzedana wielkiemu mistrzowi krzyżackiemu Henrykowi Dusmerowi przez króla Danii
Waldemara IV Atterdaga (Odnowiciela). 5 W XV wieku zakonowi inflanckiemu zaczął
poważnie zagrażać atak ze strony Wielkiego Księstwa Moskiewskiego. Mimo wygranych
bitew, a także zawartych rozejmów i sojuszów w 1558 nastąpił silny atak rosyjski.
We wrześniu 1559 państwo inflanckie zostało sprzedane królowi Danii – Fryderykowi II,
który przekazał je swojemu bratu – księciu Magnusowi.6 Przez kolejne lata na terenie obecnej
Estonii prowadzone były nieustanne działania wojenne, które doprowadziły do wielkich
zniszczeń i wyludnienia. Wojna polsko-szwedzka w estońskiej części Inflant zakończyła
się unifikacją ziem Estonii ze Szwecją i trzema ćwierćwieczami pokoju. Karol XI był bardzo
liberalnym królem i nadał bieg odrodzeniu narodowemu Estończyków. Nowy władca
pozwolił na wykładanie w języku estońskim na uniwersytecie w Tartu oraz sfinansował
wydanie pierwszej książki w tym języku – Nowego Testamentu.7 Niestety już w 1709 roku,
w trakcie wojny północnej, Rosjanie przełamali szwedzki opór i rozpoczęli pierwsze stulecie
panowania rosyjskiego. Jednocześnie na terenie Estonii rozpętała się epidemia dżumy, która
pochłonęła ok. połowę ludności.8
Rosja, mimo silnej pozycji, nie czuła się pewnie na nowo podbitych ziemiach.
Głównym jej celem stało się zdobycie poparcia niemieckiej szlachty, która od początku
W. Froese, Historia państw i narodów Morza Bałtyckiego, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2007, s. 79.
4
J. Darski, Historia Estonii do lat 50. XX wieku, Eesti.pl, 22.12.2005, [dostęp: 05.05.2016].
5
J. Lewandowski, Historia …, s. 47-48.
6
Ibidem, s. 71.
7
J. Darski, Historia...,[dostęp: 05.05.2016].
8
J. Lewandowski, Historia …, s. 106-107.
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panowania rosyjskiego cieszyła się licznymi przywilejami. Gwarantowano dużą odrębność
i zachowanie dotychczasowej samorządności, językiem urzędowym pozostał język niemiecki,
zachowano także dotychczasowy system podatkowy oraz prawny. Dodatkowo cofnięto
szwedzkie reformy dotyczące chłopów, co przywróciło szlachcie władzę nad nimi. 9 Stan
ten uległ zmianie za czasów panowania Katarzyny II (1762-1796), która złączyła gubernie
bałtyckie z guberniami moskiewskimi, kończąc tym samym obowiązującą na estońskim
terenie autonomię. Po śmierci Carycy powrócono do tzw. bałtyckiego „Landesstaatu”, czyli
odrębnego systemu rządów.10 XVIII wiek nie był łaskawy dla estońskich chłopów. W reakcji
na skargę złożoną przez młynarza - Jaana z majątku Vohnja - na swojego pana, powstała
Deklaracja Rosena, która sprowadzała chłopów niemal do roli szlacheckich niewolników.
Estończycy byli pozbawieni praw, mogli być sprzedawani, przekazywani, dziedziczeni,
a o zakresie ich obowiązków decydował właściciel ziemski. Dopiero po 1765 roku nieco
poprawiła się sytuacja chłopstwa, przyznano im prawo do własności mienia ruchomego
i określono wymiar powinności wobec swego pana, na początku XIX wieku zniesiono także
poddaństwo. Mimo to chłopi nadal znajdowali się w dużo gorszym położeniu niż za czasów
panowania Szwedów i wielu z nich decydowało się na ucieczkę do Szwecji, Finlandii
lub guberni pskowskiej.11 Odmienną strategią były próby przypodobania się władzy, wielu
Estończyków, licząc na specjalne względy i przywileje, zdecydowało się na zmianę wyznania
z luterańskiego na prawosławne. W dodatku, z powodu pogłosek, masowo pojawiano
się w stolicy guberni – Rydze – gdzie próbowano uzyskać bezpłatną ziemię. Taktyka
ta spełzła jednak na niczym, Car w żaden sposób nie wsparł konwertującego się chłopstwa,
a umocnił jedynie pozycję kościoła prawosławnego. Nie nadawano także żadnych ziem,
a rozczarowani Estończycy próbowali masowo powracać na luteranizm – niestety było
to niemożliwe - prawosławie zostało religią państwową i konwersja na inne wyznanie została
zabroniona przez prawo.
Duże zmiany przyniosła druga połowa XIX wieku. Groźba rusyfikacji wpłynęła
na Niemców, a dotychczasowy sprzeciw wobec edukacji chłopów został zastąpiony
propagowaniem nauczania języka niemieckiego i germanizacją ludności estońskiej. Proces
ten został przerwany z początkiem rządów Cara Aleksandra III. Nowy władca odebrał
niemieckiej szlachcie przywileje i rozpoczął wzmożoną rusyfikację estońskich ziem.
9

A. Lieven, The Baltic Revolution. Estonia, Latvia, Lithuania and the Path to Independence, Yale
Univeristy Press, London 1994, s. 49-50.
10
J. Lewandowski, Historia …, s. 109-110.
11
Ibidem, s. 112-113.
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XIX wiek to także rozkwit estońskiego ruchu narodowego. W tym czasie powstało
wiele organizacji m.in. Estońskie Towarzystwo Naukowe, Towarzystwo Literatów
Estońskich, Estońskie Towarzystwo Studenckie. Powstał również tygodnik Pärnu Postimees
(nazwę zmieniono potem na Eesti Postimees – Harold Estoński), którego założyciel –
Waldemar Jannsen – po raz pierwszy użył określenie „naród estoński” zamiast istniejącego
do tej pory „ludu wiejskiego”. 12 Bardzo cenionym mianem stał się „Dorpatczyk”, którym
określano studentów Uniwersytetu z Tartu (niem. Dorpat). 13 Uczelnia ta słynęła z dużej
swobody, pozwalając na umacnianie uczuć patriotycznych, dzięki czemu cieszyła
się olbrzymim zainteresowaniem studentów różnych narodowości – m.in. Estończyków,
Rosjan, Ukraińców, Ormian, a także Polaków. Absolwenci tego Uniwersytetu cechowali
się znakomitym wykształceniem oraz zaangażowaniem w idee liberalno-oświeceniowe.
Uniwersytet w Tartu stanowił prawdziwe centrum wolnej myśli.14 Z tym okresem związane
jest także bardzo ważne wydarzenie - zorganizowane w Dorpacie Powszechne Święto Pieśni
(1869 r.). W uroczystości tej wzięło udział ponad 20 tys. osób, a wśród śpiewanych piosenek,
oprócz niemieckich, były m.in. dwie estońskie pieśni patriotyczne. Co ciekawe, jedna z nich
- Moja rodzinna ziemia (Mu Isamaa) - stała się później hymnem narodowym Estonii. Święto
to było pierwszą manifestacją estońskiej wspólnoty i w kolejnych latach jednoczyło
ono naród w najtrudniejszych momentach.
Rozwijająca się działalność narodowa została osłabiona rozpoczętym od 1881 roku
przez Aleksandra III okresem rusyfikacji. Język rosyjski zapanował w szkołach,
na uniwersytetach i w urzędach. 15 Jednocześnie dotychczasowe przemiany gospodarcze
i społeczne pozwoliły na stworzenie nowego pokolenia działaczy opartych nie tylko
o chłopstwo i inteligencję wiejską, ale także tworzące się estońskie mieszczaństwo.
Na przełomie XIX i XX wieku, mimo akcji rusyfikacyjnej, swoją działalność prowadziło
wiele wybitnych jednostek. Dobrym przykładem są dwaj estońscy propagatorzy idei
narodowych – Jaan Tõnisson oraz Konstantin Päts. Obydwoje odegrali bardzo duże role
w procesie narastania świadomości narodowej oraz odzyskania niepodległości przez Estonię.
Tõnisson studiował prawo w Dorpacie, pełnił funkcję przewodniczącego w Estońskim
Towarzystwie Studentów, był redaktorem naczelnym dziennika „Postimees” oraz pracował

J. Darski, Historia…, [dostęp: 05.05.2016].
S. G. Isakow, Wprowadzenie w: Uniwersytet w Tartu a Polacy. Rola dorpatczyków w polskiej
nauce, kulturze i polityce XIX i XX wieku, Lublin 1999, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, s. 7.
14
Ibidem, s. 11.
15
J. Lewandowski, Estonia. Historia państw świata w XX wieku, Trio, Warszawa 2011, s. 23
12
13
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jako urzędnik sądowy w Rosji.16 Był on przeciwny zarówno germanizacji, jak i rusyfikacji
ziem estońskich. Päts natomiast studiował w Parnawie oraz w Dorpacie, zawodowo pracował
jako adwokat w Tallinie i wydawał gazetę „Teataja”. Był on zwolennikiem współpracy
z Rosjanami, by razem przeciwstawić się niemieckiej dominacji.17 W 1904 roku Konstantin
Päts został zastępcą burmistrza Tallina i jeszcze w tym samym roku Estończycy zwyciężyli
w wyborach do rady miejskiej tego miasta.18
Rok 1905 stał pod znakiem rewolucji rosyjskiej skierowanej przeciwko rządom
absolutnym Cara. W zrywie tym wzięli udział także Estończycy, m.in. w Rewlu prowadzony
był strajk powszechny robotników, a w Dorpacie strajk studencki. 19 W efekcie tych działań
wprowadzono w guberniach bałtyckich stan wojenny, rozstrzelano bez sądu około 300 osób,
poddawano publicznej chłoście, skazywano na więzienie, zsyłkę na Syberię oraz zaocznie
na karę śmierci. W 1906 roku odbyły się pierwsze wybory do ogólno-rosyjskiej Dumy
Państwowej (parlamentu),

w których wybrano aż czterech Estończyków. Wydarzenia

te uważane są za początek przemian ustrojowych w Rosji.20

1.2 Walka o niepodległość
Wybuch I Wojny Światowej na terenie państw bałtyckich umocnił pragnienie
uzyskania niepodległości. Dla Estończyków zwycięstwo ententy oznaczało kolejną falę
rusyfikacji i podtrzymanie dotychczasowych, nacjonalistycznych rządów, natomiast sukces
państw centralnych zapowiadał powrót do władzy bałtyckich Niemców. 21 Obie te wizje
kojarzyły się z uciskiem i poddaństwem, co dodatkowo mobilizowało ruchy narodowościowe.
Na terenie Estonii ekonomiczne konsekwencje wojny stały się bardzo szybko odczuwalne,
brakowało żywności, artykułów pierwszej potrzeby, następował spadek zatrudnienia
i produkcji, dodatkowo z południa nadciągało tysiące wojennych uchodźców.

22

Niepowodzenia wojenne oraz problemy wewnętrzne Rosji doprowadziły do licznych
protestów i strajków, które przeobraziły się w rewolucję lutową 1917 roku. Jej skutkiem było
zakończenie panowania Romanowów i przejęcie władzy przez Rząd Tymczasowy oraz

16
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22
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rewolucyjną Radę Piotrogrodzką. 23 W tym samym roku zgromadzenie przedstawicieli
organizacji estońskich przygotowało projekt autonomii estońskiej. Rząd Tymczasowy,
pod wpływem delegatów i manifestacji w Piotrogrodzie, opublikował 30 marca
„Postanowienie o tymczasowym wprowadzeniu zarządu administracyjnego i samorządu
lokalnego guberni estońskiej”.

24

1 lipca 1917 roku zwołano pierwsze posiedzenie

Tymczasowej Rady Krajowej (określanej także Sejmem Krajowym – Maapäev). Utworzono
na nim Tymczasowy Rząd Krajowy, na którego czele stanął Jaan Raamot, zmieniony
na tym stanowisku w październiku 1917 przez Konstantina Pätsa. 25 W lutym 1918 roku
Niemcy przeprowadzili ofensywę na ziemie estońskie, Łotwa i Estonia znalazły
się pod tymczasową okupacją. Szybko stały się oczywiste niemieckie zamiary o odebraniu
wywalczonej autonomii. W ostatecznej próbie ocalenia Sejmowa Rada Starszych sporządziła
proklamację niepodległości Estonii, przedstawioną po raz pierwszy 23 lutego 1918 roku
w teatrze „Endla” w Parnawie. 24 lutego ogłoszono powołanie Tymczasowego Rządu
Republiki Estońskiej, na którego czele stanął Konstantin Päts. Niestety już 25 lutego 1918
roku Niemcy wkroczyli do Talinna obejmując władzę i nie uznając państwowości estońskiej.
Władze okupacyjne przeciwstawiały się dążeniom narodowym wdrażając ostry reżim,
w urzędach i szkołach wprowadzono język niemiecki, zakazano działalności politycznej,
nie zezwalano na zgromadzenia, a prasę poddano cenzurze.26 Ład ten nie trwał jednak długo,
klęska państw centralnych doprowadziła do zakończenia okupacji i podpisania umowy
o przejęciu władzy przez Rząd Tymczasowy. 27 Niestety nie był to koniec konfliktów
zbrojnych na terenie nowego, niepodległego kraju. Estończycy prowadzili wojnę
wyzwoleńczą aż do końca 1919 roku. Dzięki mobilizacji, ale także pomocy aliantów - Finów
i Brytyjczyków - udało się wyprzeć oddziały rosyjskie poza teren Estonii. Traktat pokojowy
z Rosją został zawarty 2 lutego 1920 roku w Tartu, co pozwoliło na bezwarunkowe uznanie
państwowości Estonii oraz ustalenie granic. Wydawało się, że stała się rzecz niemal
niemożliwa – naród Estoński pierwszy raz od setek lat stał się suwerennym i wolnym
narodem. Dodatkowo Estonia była jedynym krajem, w który zbudowano system ochrony
praw mniejszości narodowych.

28

Zgodnie ze sporządzonym w 1922 roku spisem
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powszechnym Estonię zamieszkiwało 1 107 059 osób, w tym 87,7% stanowili Estończycy,
8,2% - Rosjanie, 1,7% - Niemcy, 0,7% - Szwedzi, 0,4% - Łotysze i 0,4% inne narodowości.29
Odzyskanie niepodległości przez Estończyków to jedno z najważniejszych wydarzeń
w historii tego narodu, a jednocześnie jedna z trudniejszych prób jakie przeszli.
Niepodległość ta trwała od 1920 do 1939 roku i przyniosła wiele zmian. Estonia była bardzo
słaba ekonomicznie, powodem tego były nie tylko zniszczenia wojenne, ale także utrata
dotychczasowych stosunków gospodarczych z Rosją.
bałtyckie

Nie bez powodu wszystkie kraje

określano terminem kartoflanych republik (potato republics). 30 Krótki wzrost

koniunktury, a następnie kryzys lat 1923-1924 zachęcił rząd do zmian w polityce
gospodarczej. Drastycznie obcięto wydatki, co doprowadziło do zrównoważenia budżetu
państwa, wspierano także eksport.

Bardzo ważną decyzją było utrudnienie dostępu

do kredytów, gdyż wcześniejsza polityka rządu doprowadziła do licznych spekulacji
polegających na zaciąganiu pożyczek państwowych, które nigdy nie były spłacane. Dzięki
zmianie strategii powstały nowe gałęzie przemysłu np. sektor paliwowy oparty na łupkach
bitumicznych i torfie. Przeprowadzono także reformę pieniężną i wprowadzono do obiegu
własną walutę – koronę estońską. 31 Po światowym kryzysie gospodarczym (1929-1933)
Estonia dość szybko wyszła z depresji, a pod koniec lat 30-tych niemal zlikwidowano
bezrobocie.
Po odzyskaniu niepodległości duże zmiany zaszły także na estońskiej scenie
politycznej. Powstało wiele małych, a zarazem słabych partii, których dodatkową ułomnością
był brak doświadczonych polityków. Trudne lata odbudowy powodowały wzrost
popularności populistycznych haseł partii komunistycznej, co powodowało duże napięcia
w społeczeństwie i w rządzie. Władza przechodziła z rąk do rąk, a o braku jej stabilności
świadczy chociażby fakt, że w trakcie 22 lat wolności estoński system polityczny zmieniał
się trzykrotnie - przechodząc od parlamentarnego do prezydenckiego. W tym czasie
stanowisko premiera było obsadzane aż 24 razy. W 1934 roku dokonano zamachu stanu,
a w jego wyniku autorytarne rządy sprawował Konstantin Päts.32 Okres niepodległości Estonii
był pełen sporów i wyzwań, ale z pewnością Estończycy wiele z niego wynieśli. Odzyskanie

J. Lewandowski, Estonia…, s. 81.
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wolności wpłynęło także na stworzenie jedności narodowej, która ponad 50 lat później dała
początek Śpiewającej Rewolucji.
Okres suwerenności estońskiej został gwałtownie przerwany przez wybuch II Wojny
Światowej. Estonia stała się częścią wielkiego rosyjsko-niemieckiego planu. Podpisany
23 sierpnia 1939 roku układ o nieagresji (zwany także Ribbentrop-Mołotow od nazwisk
ministrów spraw zagranicznych Rosji i Niemiec) zawierał tajny protokół, w którym zapisano,
że Estonia będzie częścią rosyjskiej strefy wpływów. Już we wrześniu 1939 r. Rosja,
pod groźbą wkroczenia Armii Czerwonej, wymusiła na krajach bałtyckich podpisanie układu
o wzajemnej pomocy. Od 18 do 22 października odbywało się rozmieszczanie kontyngentów
wojskowych na terenie Estonii. 33

Drugie, zaostrzone ultimatum zostało przedstawione

w czerwcu 1940 roku. Jego siła została wzmocniona przez zorganizowany przez Moskwę
wiec poparcia dla radzieckich żądań. Wzięli w nim udział m.in. przywiezieni z Kraju
Peczorskiego Rosjanie, robotnicy pracujący przy budowie rosyjskich baz wojskowych,
a także patrole Armii Czerwonej. Doprowadziło to do tzw. Przewrotu czerwcowego.
Prezydent Päts został zmuszony do zmiany rządu, a stanowiska usuniętych urzędników objęli
członkowie rosnącej w siłę Komunistycznej Partii Estonii. Panująca niepewna sytuacja,
towarzystwo Armii Czerwonej, a także liczne aresztowania doprowadziły wśród
społeczeństwa do atmosfery niepokoju i przygnębienia. Rozpoczęła się era panowania
radzieckiego, która łączyła się z nacjonalizacją przedsiębiorstw, centralnym planowaniem
gospodarczym i produkcją przemysłową nastawioną na zaspokajanie potrzeb wojennych
ZSSR. Wymieniono także walutę estońską – koronę - na rosyjskiego rubla, a w szkołach
zaczęto uczyć marksizmu, leninizmu, historii ZSRR oraz języka rosyjskiego.

34

Dla Estończyków był to powrót do punktu wyjścia, który budził frustrację i złość.
Wybuch wojny niemiecko-rosyjskiej w czerwcu 1941 roku przyniósł jeszcze większe
zniszczenia. Szybko posuwająca się ofensywa Niemców spowodowała gwałtowną ewakuację
Rosjan z terenów Estonii. Wycofujące się wojska masowo niszczyły, paliły, mordowały
i zrywały linie kolejowe. Pozostawiały po sobie zdewastowane miasta i wsie, a ich ofiarą
padali zarówno więźniowie jak i przypadkowi cywile. Ucieczka Rosjan spowodowała
masowe zbieganie Estończyków do lasów i powstanie antykomunistycznej formacji
partyzanckiej określanej jako „leśni bracia”. 35 W wielu miastach wkroczenie niemieckich
oddziałów było witane entuzjastycznie, budziło to nadzieję na uwolnienie się spod jarzma
J. Lewandowski, Historia …, s. 213-214.
Ibidem, s. 218-219.
35
Ibidem s. 221.
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Związku Radzieckiego. W planach Niemiec nie było bynajmniej przywrócenia państwowości
państw bałtyckich. Okupacja niemiecka to okres eksploatacji zasobów, siły roboczej, a także
ludobójstwa Żydów. 36 Mimo obniżenia poziomu życia Estończycy w większości stanęli
po stronie Niemców. Wspomnienie terroru rosyjskiego i obawa przed jego powrotem była
zbyt silna, by stawiać opór nowemu okupantowi. Kierowano się nadzieją na lepsze,
powojenne czasy. Wśród ludności kreował się także inny ruch określany jako „trzecia droga”,
co oznaczało przywrócenie suwerennego państwa estońskiego. Wśród nich byli m.in. młodzi
Estończycy, którzy walczyli w armii finlandzkiej oraz estońskie koła polityczne,
sprzeciwiające się wspieraniu wojsk Niemiec.

37

Rozbieżne stanowiska wobec dwóch

okupantów oraz działanie na różnych frontach prowadziło do trudnych sytuacji, gdzie
niejednokrotnie Estończyk musiał walczyć przeciwko Estończykowi.
Od 1943 roku sytuacja uległa zmianie, Armia Czerwona przejęła inicjatywę
i doprowadziła do załamania się frontu niemieckiego. Żołnierze rosyjscy siali spustoszenie
na każdym terenie, który udało im się zająć. Gwałcili i mordowali chcąc zemścić się za
zdradę i niszczycielską wojnę.38 W 1944 roku w Tallinie próbowano po raz ostatni odzyskać
estońską suwerenność. Prof. Uluots (pełniący obowiązki prezydenta) powołał rząd Republiki
Estońskiej. Jego członkowie, próbując opuścić miasto, wpadli w ręce radzieckich organów
bezpieczeństwa, a 3 dni później wojska radzieckie zajęły Tallin.39
Porażka Estonii w walce o niepodległość to tylko jeden z katastrofalnych skutków
drugiej wojny światowej. Prawie połowa przemysłu estońskiego została zniszczona, 40% linii
kolejowych nie nadawało się do użytku. Rozmiar strat można liczyć wieloma wskaźnikami,
ale najważniejszy wydaje się ubytek ludności, który wynosił około 25%. W 1940 roku
Estonię zamieszkiwało 1 121 939 osób, po wojnie, w 1946 roku liczba ta spadła
do ok. 854 000. W walkach, więzieniach, obozach koncentracyjnych, od nalotów bombowych
i masowych mordów na cywilach zginęło ok. 30 tys. osób. Pozostałym udało się zbiec
za granicę, co na wiele lat podzieliło Estonię na dwie odrębne kultury – uciśnioną radziecką
oraz uchodźczą, związaną z aktywnie działającą na emigracji elitą estońską.40
Po drugiej wojnie światowej dla Estończyków nastał nowy etap, który mocno
przypominał ich własną przeszłość. W końcu podległość i próby odebrania tożsamości
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narodowej stanowiły większość historii tego kraju. W wyniku decyzji władz ZSRR teren
Estonii został zmniejszony o ok. 5%, a w miejscu dawnych guberni estońskiej i inflanckiej
powstała Estońska Socjalistyczna Republika Radziecka.

41

Przez 47 lat radzieckiej władzy

zmieniała się zarówno polityka jak i nastawienie społeczeństwa. Okres ten można bez trudu
podzielić na cztery fazy:


bezwzględny stalinizm (1944-1955 r.)



destalinizacja (tzw. odwilż) (1956-1968 r.)



lata zastoju (1969-1985 r.)



okres przebudowy (tzw. pieriestrojka) (1986-1991 r.)
Po zakończeniu wojny Związek Radziecki rozpoczął rządy mające na celu

jak najszybszą integrację Estonii z ZSSR. Czerpano przy tym z przedwojennego
doświadczenia w tworzeniu marionetkowego reżimu opartego na terrorze i represjach.
Zwycięstwo nad nazistowskimi Niemcami usankcjonowało panowanie nad republikami
radzieckimi i jednocześnie spowodowało wzrost popularności ideologii komunistycznej
w Europie Zachodniej i Chinach.42 Jednocześnie na terenie Estońskiego Związku Republiki
Radzieckiej jedyną istniejącą partią była Komunistyczna Partia Estonii będąca częścią
Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. Sprawowała ona całkowitą kontrolę
nad krajem. Jej członkowie to głównie funkcjonariusze aparatu partyjnego i państwowego,
najczęściej pochodzący ze Związku Radzieckiego i nie znający języka estońskiego oraz
lokalnych realiów. 43 Zadaniem władzy było prześladowanie, aresztowanie i skazywanie
wszystkich osób znajdujących się na czarnej liście Moskwy (określano tak centralne władze
ZSSR). W 1949 doprowadzono do masowej deportacji na Syberię ponad 2000 Estończyków,
jednym z celów tego działania było zastraszenie rolników, którzy unikali przyłączania
się do kołchozów (rolniczych spółdzielni). 44 W ten sposób przyspieszono kolektywizację
gospodarstw rolnych i ostatecznie zakończono proces nacjonalizacji. Estonia stała się częścią
gospodarczego

systemu

Związku

Radzieckiego.

Gospodarka

Estonii

została

podporządkowana centralnemu sterowaniu, a jej podstawą miał zostać przemysł ciężki.
De facto zadaniem ESRR było zapewnienie zaplecza energetycznego dla przemysłowego
J. Lewandowski, Estonia …, s. 167.
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43
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Leningradu. Rozbudowa sieci kopalń, zakładów przemysłowych, a także elektrowni
spowodowała gigantyczny wzrost popytu na siłę roboczą. Ze względu na powstały
w tym obszarze deficyt do Estonii masowo przesiedlano Rosjan. W 1945 r. Estończycy
stanowili 97,3% ludności w swoim 854-tysięcznym kraju. W 1956 roku już tylko 74,6%
mieszkańców ESRR było Estończykami, podczas gdy liczba ludności wzrosła do 1 197 tys.45
Całkowite bezprawie i ciągłe akty przemocy wprowadziły wśród Estończyków
atmosferę grozy. Szczególnie, że ostatnia fala aresztowań, która odbyła się w latach 1950-51
objęła co najmniej 4550 osób. Sytuacja uległa nieco zmianie po śmierci Stalina (1953 r.).
Skala terroru stopniowo malała, co zapoczątkowało w 1956 roku lata tzw. „odwilży”. 46
W

dużej

mierze

była

to

także

zasługa

zmian

na

pozycji

przewodniczącego

tzw. I sekretarza KC KPE (Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Estonii). Od 1950 r.
pozycję tę otrzymał Johannes Käbin – przeciwnik deportacji, niechętnie odnoszący
się do stalinizmu i rusyfikacji. Przez kolejne lata dość skutecznie podtrzymywał on odrębność
ESRR. W tym czasie wśród Estończyków wyraźnie opadły aspiracje niepodległościowe.
Ostatnie nadzieje na suwerenność zostały zniweczone, gdy Armia Czerwona, przy całkowitej
bezczynności państw zachodnich, brutalnie stłumiła powstanie na Węgrzech. Coraz częściej
zamiast oporu można było zaobserwować próby dostosowywania się do panujących
warunków.47 Dla przykładu do Partii Komunistycznej Estonii zaczęło dołączać coraz więcej
rodowitych Estończyków tzw. czerwcowych komunistów - nazwa ta pochodzi od daty
przyłączenia Estonii do ZSSR, które odbyło się w czerwcu 1940 r. Nowi działacze wierzyli,
że socjalizm może być demokratycznym i bardziej ludzkim systemem. Estonia w tych latach
cieszyła się stosunkowo dużą swobodą w porównaniu do reszty państw wchodzących w skład
ZSSR. W społeczeństwie widoczny był stosunkowo duży wpływ państw zachodnich. Można
powiedzieć, że Estonia pełniła rolę zachodniej republiki radzieckiej. W ESRR słuchano
zachodnich rozgłośni radiowych, oglądano finlandzką telewizję, a od 1965 roku otwarto
nawet granice dla turystów z Finlandii.48
W 1964 roku pozycję I sekretarza KC KPZR (Komitetu Centralnego Komunistycznej
Partii Związku Radzieckiego) przejął nowy polityk, z którym wiązano duże nadzieje.
Dotychczasowego Nikitę Chruszczowa, za sprawą przewrotu, zastąpił Leonid Breżniew.
Prowadzone przez niego kolektywne rządy opierały się na wyważonych decyzjach
J. Lewandowski, Estonia …, s. 179.
Estonian State Commision on Examination of the Policies of Repression, The White Book…, s. 21.
47
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uwarunkowanych

konsultacjami

z

najważniejszymi

oficjelami.

Poparł

on

dalszą

destalinizację, lecz jego działania miały także negatywną stronę – doprowadził on między
innymi do zakończenia liberalnych reform Chruszczowa oraz tzw. odwilży kulturalnej.
W kontekście jego rządów mówiono nawet o „oszukanym pokoleniu”. Od 1968 roku polityka
kierownictwa radzieckiego uległa zaostrzonej zmianie. Wiele stanowisk w partii
i kierownictwie komsomołu (komunistycznej młodzieżówki) obsadzono nowymi ludźmi m.in. I sekretarza KC KPE zastąpił aparatczyk Karl Vaino. W latach 70-tych przyjęto tezę
o powstaniu jednego narodu radzieckiego i rozpoczęto akcję rusyfikacyjną. W urzędach,
instytucjach oświatowych, na deskach teatrów, w zasadzie w każdym aspekcie życia pojawił
się język rosyjski - wprowadzany najpierw obok, a następnie zamiast języka estońskiego.
Spowodowało to duże rozczarowanie wśród społeczeństwa oraz narastanie zarówno czynnego
jak i biernego oporu. Jednym z jego przejawów były liczne demonstracje studenckie, ale także
przeprowadzony w 1979 roku spis powszechny, w którym, w ramach buntu, Estończycy
nie chcieli deklarować znajomości języka rosyjskiego. Wzrosła także liczba organizacji
podziemnych, wydawano półlegalnee pisma. W 1979 roku, w 40-tą rocznicę paktu
Ribbentrop-Mołotow, reprezentanci Litwy, Łotwy i Estonii podpisali list otwarty z apelem
o ujawnienie tajnego protokołu do paktu i likwidacji wszystkich jego następstw,
w tym odzyskanie niepodległości przez państwa bałtyckie.49
Mimo pozornej potęgi coraz mocniej uwidaczniała się słabość gospodarcza ZSRR.
Ronalda Reagan już w 1974 roku powiedział „To nie Karol Marks uwolnił dzieci i kobiety
z szybów węglowych w Anglii. Uczyniły to silnik parowy i nowoczesna technika”. 50
Od połowy lat 70-tych władze ZSRR boleśnie przekonywały się o prawdziwości tego
stwierdzenia. Nieefektywna i charakteryzująca się brakiem innowacji gospodarka Związku
Radzieckiego, oparta o ideologię leninizmu, wkraczała w nieodwracalny kryzys. Reformy
polityczne i gospodarcze przyniosło objęcie w 1985 roku pozycji sekretarza generalnego
KPZR przez Michaiła Gorbaczowa. Planowano częściowo urynkowić gospodarkę, zwiększyć
swobody obywatelskie oraz ocieplić stosunki z innymi państwami. W tym czasie w Estonii
planowano budowę kolejnych kopalń, co doprowadziło do stworzenia nowego ruchu oporu
pod nazwą “kampania fosforytowa”. Estończycy mieli dość zakładów górniczych oraz
współtowarzyszących im rosyjskiej imigracji i zaniedbywanie ekologii. Lata pieriestrojki,
to także lata nowego odrodzenia narodowego. Organizowano wiele wieców i demonstracji,
a Związek Radziecki wydawał się przy tym bezbronny. W 1988 roku utworzono nawet
J. Lewandowski, Estonia …, s. 204-207.
Ronald Reagan, przemówienie miasto na wzgórzu, 25 stycznia 1974 r.
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Estońską Partie Niepodległości Narodowej. Co prawda grożono użyciem siły i prowadzono
wzmożone akcje propagandowe, ale rosnący opór coraz bardziej obnażał słabość ZSSR. 51
Estończycy powrócili także do tradycji wspólnego śpiewania. W czerwcu 1988 roku, na placu
Śpiewaków w Tallinie zorganizowano 150-tysięczną manifestację. W jej trakcie śpiewano
wiele patriotycznych piosenek, a ruch oporu zaczęto określać jako „śpiewającą rewolucję”.
Podobna manifestacja, ale z 300 tysiącami uczestników i pod hasłem „Pieśń Estonii 1988”
odbyła się tego samego roku we wrześniu. 52 W pięćdziesiątą rocznicę podpisania aktu
Ribbentrop-Mołotow zorganizowano dwumilionową demonstrację. Od Wilna przez Rygę
do Tallina ciągnął się 595-kilometrowy ludzki łańcuch, domagający się niepodległości Litwy,
Łotwy i Estonii. Tydzień wcześniej Związek Radziecki ujawnił fakt istnienia tajnego
protokołu, a mimo to utrzymywano propagandę o samodzielnym wstąpieniu państw
bałtyckich do ZSRR. 53 Każdy kto był świadkiem demonstracji lat 1988-91 z pewnością
nie zapomni tych wydarzeń i ogromnego wpływu jaki miały: piosenek, łez oraz uczucia ulgi,
towarzyszące publicznemu wygłaszaniu przekonań, o których przez ostatnie 50 lat bano
się nawet szeptać. W drodze do odzyskania niepodległości wdrażano wiele symbolicznych
działań. 16 listopada 1988 roku Rada Najwyższa ESRR przyjęła „deklarację suwerenności”,
a w grudniu ogłosiła uznanie stalinowskiej tyranii za zbrodnię. Słabość ZSRR podkreślał
również rozpad Partii Komunistycznej. Jej członkowie widząc przepaść gospodarczą między
Związkiem Radzieckim a zachodem coraz częściej postulowali liberalne reformy oraz
odzyskanie

niepodległości.

54

W

1990

roku

przeprowadzone

zostały

wybory

do Rad Najwyższych wszystkich państw bałtyckich. Zostały one zdominowane przez ruchy
niepodległościowe, co pobudziło do ostatecznego rozwiązania kwestii samostanowienia
republik radzieckich. 11 marca 1990 roku pierwszy z krajów bałtyckich ogłosił niepodległość
– była nim Litwa.55 Mimo starań Gorbaczowa o utrzymanie ZSRR w całości, na pewnym
etapie było już pewne, że Estonia nieodwracalnie opuści Związek Radziecki. 3 marca odbyło
się referendum, w którym 77,8% osób, w tym 1/3 Rosjan, zadecydowało o przywróceniu
samodzielności państwowej Republiki Estońskiej. 20 sierpnia 1991 roku Rada Najwyższa
zadeklarowała niepodległość, a już 22 sierpnia pierwsze państwo, jakim była Islandia, uznało

J. Lewandowski, Estonia …, s. 222.
Ibidem, s. 224.
53
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54
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państwowość Estonii. Bardzo szybko w ślady Islandii poszły inne kraje, w tym także Rosja.
17 września Estonia stała się oficjalnym członkiem ONZ. 56
Estońska niepodległość została odzyskana w sposób naprawdę wyjątkowy. Oddolna
inicjatywa społeczeństwa doprowadziła do bezkrwawej rewolucji opartej na śpiewie
i wznoszeniu symboli narodowych Nie bez powodu Estończycy określani są śpiewającym
narodem,

bowiem śmiało można stwierdzić, że to właśnie oni wyśpiewali sobie drogę

do narodowej wolności.

1.3 Sytuacja gospodarcza przed transformacją
Estońska gospodarka przez ponad 50 lat podlegała systemowi centralnego planowania
gospodarczego. Opis i podkreślenie charakteru tego typu gospodarki konieczne jest
dla zrozumienia procesu transformacji wolnorynkowej, której w latach 90-tych podlegała
Estonia. Gospodarka planowana wyróżnia się trzema głównymi cechami:


działania rządu determinują kierunek rozwoju gospodarczego;



polityka przedsiębiorstw uzależniona jest od regulacji, nakazów i dyrektyw,
nie zaś od mechanizmów rynkowych;



nie istnieje własność prywatna oraz prawo cywilne, zasoby naturalne oraz
kapitał są znacjonalizowane.57

W gospodarce planowanej mechanizm rynkowy jest w większości lub w całości
zastąpiony alokacją zasobów poprzez dyrektywy. Państwo decyduje o cenach i wielkości
produkcji,

co

często

powoduje

przewagę

popytu

nad

podażą,

a

także

stawia

w uprzywilejowanej pozycji producentów i dystrybutorów w stosunku do konsumentów.
Rozwój firm nie jest w żaden sposób uzależnionych od ich przychodów, a ciągłość
w działalności zapewniona jest środkami z centralnego budżetu. Ten sam mechanizm
zniechęca przedsiębiorców do utrzymywania jakichkolwiek nadwyżek pieniężnych, które
mogłyby zostać przekazane do innych firm, znajdujących się w mniej korzystnej sytuacji.
Dodatkowo brak konkurencji powoduje spadek jakości produktów i całkowicie zatrzymuje
tworzenie innowacji.58

K. Rytko, Śpiewająca Rewolucja, czyli estoński kurs na niepodległość, Liberté!, 07.01.2013,
[dostęp: 03.05.2016].
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Po odzyskaniu niepodległości, większość byłych republik radzieckich odziedziczyło
relatywnie duży sektor przemysłowy stworzony za sprawą centralnego systemu planowania.
ZSSR większość swoich inwestycji przeznaczał na industrializację, co doprowadziło
do znacznego zniekształcenia strukturalnego oraz zacofania pozostałych sektorów gospodarki,
w szczególności usług. Wysoki poziom uprzemysłowienia stanowił także dużą skazę
na gospodarce Estonii.59 Zgodnie ze wskaźnikiem stworzonym w ZSRR (Produkt Materialny
Netto) aż 44% estońskiej produkcji nastawione było na przemysł, a 25% stanowiło rolnictwo.
Przy czym warto zauważyć, że od 1980 roku udział rolnictwa wzrósł z poziomu 16,4%
o prawie 9 punktów procentowych. Podobne statystyki dotyczą także pozostałych państw
bałtyckich.
Tabela 1 Procentowy udział w produkcji materialnej netto, 1989-90
Kraj

Litwa

Łotwa

Estonia

Przemysł

56

60

44

Rolnictwo

23

20

25

Budownictwo

10

7

11

Infrastruktura i transport

4

5

6

Handel i inne

7

7

13

Źródło: A. Lieven, The Baltic Revolution. Estonia, Latvia, Lithuania and the Path to Independence,
Yale Univeristy Press, London 1994.

Dodatkowym problemem Estonii była mała produktywność, brak innowacji i słaba
jakość produkowanych dóbr. Wszystkie te słabości utrudniały konkurowanie ze znacznie
bardziej rozwiniętymi państwami zachodnimi. Różnice w poziomie gospodarczym można
łatwo przedstawić za pomocą wskaźnika Produktu Krajowego Brutto przeliczonego
na mieszkańca. W 1990 roku w Estonii PKB per capita wynosił 3,589 obecnych dolarów
amerykańskich. Dla porównania na Litwie były to 2,774$, a na Łotwie 3,629$. W tym samym
okresie średnia europejska wynosiła ponad trzy razy więcej – 12,109$.

59

Tiits M., Kattel R., Kalvet T., Kaarli R., The Estonian economy competitiveness and future
outlooks, R&D and Innovation Policy Review, Research and Development Council, Talinn 2003,
s. 16.
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Tabela 2 Produkt Krajowy Brutto na osobę w dolarach amerykańskich - 1990 rok
Kraj

PKB per capita w USD

Litwa

2,774

Łotwa

3,629

Estonia

3,588

Europa

12,109

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z The National Accounts Main Aggregates
Database

Należy mieć na uwadze, że estońska gospodarka była silnie związana z gospodarką
Związku Sowieckiego – poprzez wspólną walutę, rynki pieniężne i kredytowe, technologię
czy też stosunki produkcji. Estonia była tylko małą częścią wielkiego, gospodarczego planu,
zatem jej odłączenie nie miało aż tak dużego wpływu dla gospodarki ZSSR, ale za to silnie
rzutowało na gospodarkę Estonii. Ponadto państwa bałtyckie były w dużej mierze uzależnione
od eksportu do innych republik radzieckich, zatem bardzo dużym zagrożeniem
dla ich gospodarek był spadek eksportu towarzyszący rozpadowi Związku Radzieckiego.
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Rozdział 2
Pierwszy etap reform
2. 1 Reforma walutowa
20 czerwca 1992 roku Estonia stała się pierwszym postsowieckim krajem, który
porzucił rosyjskiego rubla i zastąpił go swoją własną walutą. Reforma pieniężna pod koniec
lat 80-tych wydawała się wyzwaniem niemożliwym do zrealizowania i w krajach sowieckich
traktowano ją jako odległe marzenie. Jednocześnie świadomość nadchodzącego kryzysu
i możliwości rozpadu ZSRR motywowała do działań, które miały na celu ochronę estońskiej
gospodarki. Sowiecki system, mimo nowych inwestycji, nie był w stanie dłużej kompensować
deprecjacji istniejącej zdolności produkcyjnych, co miało bardzo duży wpływ na spadek
wydajności przedsiębiorstw. Kryzys pogorszyła polityka banku centralnego oraz rządu ZSSR,
która doprowadziła do wzrostu deficytu budżetowego, a co za tym idzie, także długu Związku
Radzieckiego. Do 1990 roku dług wewnętrzny wzrósł z poziomu 18,2% do 56,6% i wciąż
się

powiększał.

Niekorzystnym

trendom

towarzyszył

duży

dodruk

pieniądza.

W latach 1985-1990 nastąpił ponad dwukrotny wzrost gotówki w obiegu – z 70,5 do 136,1
biliona rubli. Oznaczało to także wzrost inflacji i związanej z nią negatywnych skutków. 60
Zatem jedynym sposobem by odciąć estońską gospodarkę od działań rządu i banku
centralnego ZSRR, a także wesprzeć jej stabilizację, była bezzwłoczna reforma walutowa.
Planowana zmiana nie była oceniania jednoznacznie. Wielu ekspertów i instytucji
międzypaństwowych odradzało lub proponowało opóźnienie we wprowadzaniu nowego
pieniądza. Pesymistyczne rokowania dotyczyły także uniezależnienia się gospodarek państw
bałtyckich od Związku Sowieckiego. Jedną ze sceptycznie nastawionych organizacji
był Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Zmienił on swoją pozycję na początku 1992 roku
i zadecydował o udzieleniu wsparcia eksperckiego w zakresie tworzonej reformy pieniężnej.61
Z kolei Deutsche Bank, w swoim raporcie przygotowanym pod koniec 1990 roku, stwierdził,
że republiki radzieckie są ukierunkowane przede wszystkim na handel między nimi samymi.
Powodem tego było centralne planowanie determinujące swoistą monokulturę produkcyjną.
Rząd ZSRR decydował o specjalizacji każdej republiki w danym sektorze gospodarki,
co prowadziło do niedorozwoju pozostałych branż. Konsekwencją tego było poważne ryzyko
60

I. Lepik, A Long Transition: The Estonian Currency Board Arrangement 1992-2010, Eesti Pank,
Talinn 2014, s. 9.
61
Odling-Smee J., Pastor G., The IMF and the Ruble Area, 1991-1993, International Monetary Fund,
2001, s. 18.
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związane z próbą wejścia na europejski rynek. Zdaniem Deutsche Banku jedynie republiki
bałtyckie miały szansę przetrwać trudny okres transformacji z uwagi na ich relatywnie
zdywersyfikowaną strukturę gospodarczą, wyedukowaną ludność oraz bliskie sąsiedztwo
względem krajów zachodu.62
Pierwszy krok ku reformie walutowej został wykonany już w 1989, gdy Estońska
Rada Narodowa podjęła decyzję o przywróceniu instytucji Banku Centralnego Estonii
(est. Esti Pank). Do tego momentu powstało już wiele koncepcji utworzenia nowej waluty
obok istniejącego rubla, jednak były to propozycje tworzone w ramach ZSRR.

Mimo

wcześniejszych przygotowań faktyczne wprowadzenie korony estońskiej było możliwe
dopiero po odzyskaniu niepodległości.
Drugim bardzo ważnym krokiem ku reformie walutowej było uwolnienie cen. Dzięki
rosnącej autonomii Estonia była w stanie porzucić sowiecką politykę regulacji cenowej
i ustanowić nowe prawo już w listopadzie 1989 roku. W pierwszej połowie 1990 roku
zliberalizowano ceny wielu dóbr takich jak owoce, warzywa, książki, meble, materiały
budowlane, administracyjnie zwiększono także ceny innych dóbr. Do 1992 roku już tylko
10%

produktów

z

koszyka

konsumpcyjnego

było

kontrolowanych.

Wszystko

po to by odciążyć budżet, usunąć dotowanie produktów oraz pozwolić działać mechanizmom
rynkowym, które miały ustanowić prawdziwą cenę dóbr. W wyniku tych zmian centralny
budżet subsydiów zmalał z 13% do 2,2% Produktu Krajowego Brutto. Ceny zaczęły rosnąć
w bardzo szybkim tempie, a koszty życia w ciągu jednego roku wzrosły o 300%. Państwo,
z zaoszczędzonych w wyniku reformy pieniędzy, tymczasowo wsparło grupy o najniższych
dochodach oraz emerytów. Działania te szybko przyniosły oczekiwane efekty - wyrównanie
poziomu cen w Estonii z cenami światowymi oraz zlikwidowanie nawisu inflacyjnego
i powiązanego z nim nadmiaru popytu na estońskie dobra. Liberalizacja cen miała również na
celu zmniejszenie skutków ubocznych wynikających z nadmiaru popytu ze strony innych
państw strefy rubla oraz uniknięcia niedoborów wewnętrznych. Zakończyła także stanie
w wielogodzinnych kolejkach do sklepu.63
W drugiej połowie 1991 roku hiperinflacja uderzyła w radziecką gospodarkę. Estonii
udało się utrzymać przewagę, którą uzyskała dzięki dotychczasowym przemianom. Spadek
siły nabywczej rubla oraz wzrost cen i płac pozwolił dotrwać krajowemu rynkowi

62
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do momentu reformy walutowej.64 W tamtym okresie mocno promowano „dolaryzację”, czyli
zakup stabilnej waluty jaką był dolar. Było to także korzystne z punktu widzenia reformy
walutowej – po wymianie oszczędności Estończyków na nową walutę, dolary stanowiły
stabilną rezerwę estońskiego banku centralnego. Co ważne – problem rezerw podnoszony
był od początku planowania nowego systemu walutowego. Na początku 1992 roku Rada
Najwyższa zadecydowała o zabezpieczeniu i powiększeniu aktyw banku centralnego
o wartość lasów państwowych. Celem tego działania było stworzenie rezerwy na czas kryzysu
– Bank Estonii miał możliwość sprzedaży drewna, by uzupełnić braki złota i walut. Kolejnym
źródłem pieniędzy okazały się przedwojenne rezerwy złota. Państwa zachodnie,
przechowujące estoński kruszec, nigdy nie uznały aneksji państw bałtyckich. Oznaczało to,
że odmówiły także przekazania przechowywanego złota Związkowi Sowieckiemu. W latach
1992-1993 Estonia uzyskała zwrot swoich rezerw w postaci złota lub rekompensaty
finansowej.65
W 1992 roku estoński rząd utworzył izbę walutową (zwaną również zarządem
walutowym) oraz sztywny kurs walutowy, który został oparty o niemiecką markę. Bank
centralny nie mógł decydować o ilości pieniądza w obiegu bowiem była ona uzależniona
od wielkości rezerw dewizowych Estonii oraz złota, którym dysponował bank. Głównym
zadaniem Eesti Pank było realizowanie transakcji kupna i sprzedaży dewiz, co miało
utrzymać sztywność kursu korony estońskiej. 66 Podobny system został przyjęty także
na Litwie, Bośni i Bułgarii. Pozostałe państwa podlegające transformacji deklarowały
stosowanie kursu płynnego, lecz de facto był to kurs regulowany, zazwyczaj o paśmie wahań
+/- 2%.67 Wybrany przez Estonię system izby walutowej wydaje się być najkorzystniejszym
z możliwych w sytuacji tworzenia nowego, niepodległego państwa. Brak doświadczenia
w prowadzeniu samodzielnej polityki pieniężnej wymusił na rządzie prostotę działania.
Wprowadzono reżim kursowy, który wymusza dostosowywanie się do rygorystycznych reguł,
jest to także jednoznaczny dla inwestorów sygnał – stabilność cen stanowi dla rządu priorytet.
Emitowane przez bank centralny banknoty i monety musiały być w pełni pokryte oraz
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wymienialne na tzw. walutę rezerwową. 68 System zarządu walutowego wymusza nie tylko
utrzymanie rezerwy obowiązkowej, ale także szereg innych działań, które MFW określa jako
niezbędne.

Automatyczne dostosowanie ilości pieniądza zależne od bilansu płatniczego

wymaga otwartości gospodarki oraz elastyczności cen i płac. Bank centralny nie może także
pełnić roli pożyczkodawcy ostatniej instancji.69
Dotychczas stosowany rubel został z powodzeniem zastąpiony koroną estońską, której
kurs wymiany wynosił oficjalnie 1 DEM (marka niemiecka) = 8 EEK (koron estońskich).70
Stara waluta została wycofana w stosunku 10:1 do kwoty 1500 rubli od osoby i w stosunku
50:1 powyżej tej kwoty. Estonia oficjalnie stała się pierwszym krajem, który opuścił strefę
rublową. Pozytywne efekty opisanych wyżej reform były widoczne niezwykle szybko.
Praktycznie z dnia na dzień zapełniły się półki sklepowe, a czarny rynek przestał istnieć.
Już w 1993 roku Estonia była krajem o najniższej stopie wzrostu cen konsumpcyjnych wśród
wszystkich państw postradzieckich. Co więcej, wszystkie byłe państwa członkowskie ZSSR,
prócz państw bałtyckich, zmagały się z ponad 100%, rocznym wzrostem cen przynajmniej
do 1997 roku. Natomiast w Estonii wskaźnik ten spadł do 90% już w 1993 roku, a w 1997
roku wynosił jedynie 11%. Niższy poziom – 9% - uzyskała jedynie Litwa, która także
stosowała system izby walutowej.
Tabela 3 Zmiany cen konsumpcyjnych w wybranych państwach byłego ZSSR w latach 1992-1997
(% roczny)
1992

1993

1994

1995

1996

1997

Estonia

1076

90

48

29

23

11

Litwa

1021

410

72

40

25

9

Łotwa

951

109

36

36

25

18

Rosja

1627

974

408

298

148

115

Białoruś

1071

1290

2321

809

153

164

Źródło: Biuro Statystyczne Estonii, Litwy i Łotwy, 20 Years of the Commonwealth of
Independent States 1991–2010, s. 436.
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Restrykcyjna polityka monetarna zapoczątkowała twardą politykę stabilizacyjną. Estonii udało
się spełnić wszystkie wymagania dotyczące izby walutowej i zyskać zaufanie inwestorów. W dużej
mierze przyczyniła się do tego również dyscyplina fiskalna oraz stabilna sytuacja budżetu państwa.
Niestety okres reform wiąże się także z kryzysem i spadkiem poziomu życia, który dość mocno
odczuli mieszkańcy Estonii. Mimo wielu społecznych problemów reforma walutowa uważana jest
za wielki sukces estońskiego rządu. Wprowadzenie korony dało impuls do dalszych działań oraz
ośmieliło kraje regionu do przeprowadzenia podobnych, radykalnych zmian.

2.2 Reforma polityczna
Pierwsze lata niepodległości były bardzo burzliwe pod względem politycznym.
Estończycy z wielką chęcią przystępowali do działalności publicznej, w szczególności
do tworzenia nowych partii politycznych. 28 czerwca 1992 roku, tydzień po wprowadzeniu
do obiegu nowej waluty, Rada Najwyższa przeprowadziła referendum konstytucyjne. Za jego
sprawą przyjęto nową, estońską konstytucję wraz z zawartymi w niej demokratycznym
ustrojem republikańskim, trójpodziałem władzy, a także gwarancją swobód i praw
obywatelskich. 20 września tego samego roku odbyły się pierwsze niepodległe wybory
parlamentarne i prezydenckie. Wielość partii spowodowała bardzo duże rozbicie głosów,
lecz ostatecznie wybory zakończyły się zdecydowanym zwycięstwem prawicy i centrum.
Koalicje rządzącą utworzyły trzy ugrupowania – „Ojczyzna” (22%), „Umiarkowani” (9,7%)
i Estońska Partia Niepodległości Narodowej (8,7%). Na premiera wybrano lidera „Ojczyzny”
– Marta Laara, zaś na prezydenta również członka tego ugrupowania - Lennarta Meriego.71
Wraz z utworzeniem nowego rządu w Estonii rozwijało się bardzo silne poczucie
suwerenności i niezależności. Przeszłość, która kojarzyła się głównie z okupacją,
motywowała do porzucenia autokratycznego systemu i wprowadzenia demokracji na kształt
państw zachodnich. Jednocześnie członkowie dotychczasowego reżimu pragnęli zachować
przynajmniej część swoich przywilejów. Z powodu owych poglądów i roszczeń stanowili
jedno z większych zagrożeń dla młodego, rozwijającego się państwa jakim była Estonia.
Od dotychczasowej, rządzącej elity nie można było oczekiwać chęci zmiany. Preferowali
oni istniejące do tej pory status quo, wierząc, że reformy zagrażają ich dotychczasowej
pozycji. Ponadto politycy Ci robili karierę w całkowicie innym systemie, charakteryzującym
się nieograniczoną władzą i znajdującym się poza kontrolą społeczną. Taki sposób
zarządzania krajem rodzi wiele nieetycznych zachowań oraz działań na granicy prawa
71
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w tym m.in. korupcję czy nepotyzm.

W dodatku istniejąca nomenklatura bynajmniej

nie składała się z grupy ekspertów. Najważniejszym kryterium doboru była lojalność wobec
partii. W zamian otrzymywano szereg niedostępnych dla zwykłych obywateli przywilejów –
specjalne wakacje, kliniki i sklepy.
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państwowego uwidocznił się dość mocno w Polsce i krajach wschodnich. W okresie procesu
prywatyzacji ukuto nawet określenie „uwłaszczenie nomenklatury”, co oznaczało
przejmowanie przez rządzących majątku publicznego. Z tych właśnie powodów konieczne
było przeprowadzenie

rewolucyjnej zmiany elit, która podniosłaby wiarygodność

przeprowadzanych reform. Społeczeństwo musiało wiedzieć, że nowy rząd odcina
się od poprzedniej władzy i przyniesie dobrą zmianę. Nawet jeżeli oznaczało to chwilowe
trudności.
Zgodnie z raportem European Bank for Reconstruction and Development proces
dekomunizacji czy też desowietyzacji, określanych jako polityczna zmiana, był niezwykle
ważny dla wolnorynkowego rozwoju transformowanych państw. W krajach gdzie rządząca
elita nie uległa wymianie zauważono tendencję do unikania lub opóźniania implementacji
zalecanych reform. Bardzo często wykorzystywano także władzę do utrzymania, a nawet
rozszerzania swoich przywilejów. Stabilizację i liberalizację gospodarczą osiągano
najczęściej dopiero po usunięciu dotychczasowego lidera. Na tego typu problemy napotkały
m.in. Bułgaria, Mołdawia, Albania i Ukraina. W jeszcze gorszej sytuacji znalazły
się Turkmenistan i Uzbekistan. W tych krajach do dziś panuje system autokratyczny,
a rządząca elita nie jest zainteresowana przeprowadzaniem gospodarczych zmian. Odmienne
tendencje można zauważyć wśród krajów, gdzie w procesie transformacji pojawiło się nowe
pokolenie polityczne. Młodzi politycy bezwzględnie dążyli do osłabienia starej opozycji
i wdrożenia zdecydowanych zmian systemowych. Była to nie tylko chęć pomocy własnemu
państwu, ale także umocnienia swojej pozycji.73
Jednym z argumentów za dokonaniem sprawnej wymiany estońskich elit była
potrzeba szybkiego przeprowadzenia reform. Zdaniem wielu

autorytetów jednym

z najważniejszych czynników decydujących o powodzeniu realizacji programu nowego rządu
jest czas. Milton Friedman, amerykański ekonomista i laureat nagrody Nobla w dziedzinie
ekonomii, już w 1983 roku pisał, że „nowa administracja ma około sześć do dziewięciu
M. Laar, Estoński…, s. 76.
Transition report 1999. Ten years of transition, European Bank for Reconstruction and
Development, s. 116.
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miesięcy na przeprowadzenie głównych zmian”. Powodem tego ma być chwilowe
rozluźnienie polityczne oraz mobilizacja opozycji. Po tym okresie zaczyna działać
tzw. tyrania status quo, czyli uderzenie ze strony osób zainteresowanych zachowaniem
obecnego stanu rzeczy. 74 Należy również zwrócić uwagę na to, że wyborcy bardzo często
patrzą na reformy krótkoterminowo, dlatego ważne jest uświadamianie społeczeństwa
o długoterminowych efektach.
Na Rysunku 1 widoczna jest wyraźna różnica między państwami, które przeszły
polityczną przemianę, a tymi, którym nie udało się jej dokonać. Procentowa zmiana poziomu
liberalizacji, mierzona wg wskaźnika rozwiniętego przez Bank Światowy, jest zdecydowanie
wyższa

wśród

takich

państw

jak

Estonia,

Litwa,

Łotwa,

Polska

czy Republika Czeska, a niższa w Uzbekistanie, Turkmenistanie, Mołdawii, na Białorusi
i Ukrainie. Oznacza to, że w państwach, w których do władzy doszła nowa grupa,
zdecydowanie szybciej i w większej skali przeprowadzane były wolnorynkowe reformy.
W przypadku Estonii wskaźnik ten po 1 roku transformacji wyniósł 30%, w Polsce 43%,
a w Czechach aż 62%. Różnica między krajami bałtyckimi, a Polską i Czechami może
wynikać z faktu, że w momencie rozpoczęcia reform znajdowały się one w innej sytuacji
politycznej i gospodarczej. Litwa, Łotwa, Estonia były krajami całkowicie podległymi ZSSR.
Natomiast Czechy (w tym okresie Czechosłowacja) i Polska co prawda wchodziły w skład
tzw. żelaznej kurtyny i znajdowały się w sowieckiej strefie wpływów, ale były krajami
niepodległymi. Oznaczało to, że posiadały znacznie więcej narzędzi i doświadczenia
do rozpoczęcia radykalnych reform.
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Procentowa zmiana we wskaźniku
liberalizacji po 1 roku od rozpoczęcia
transformacji

Rysunek 1 Polityczna zmiana a liberalizacja na przykładzie wybranych krajów
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Źródło: Transition report 1999. Ten years of transition, European Bank for Reconstruction
and Development.

Najbardziej popularna partia polityczna – Ojczyzna – w trakcie kampanii wyborczej
wyeksponowała hasło „Wysprzątać dom”. Była to metafora oznaczająca desowietyzację
zarówno polityki jak i systemu gospodarczego Estonii. Po wygranych wyborach szybko
zadecydowano o usunięciu wielu pracowników administracji, których wymieniono
na młodych ludzi, nieskażonych komunistyczną mentalnością. Nowy rząd dokonał także
dużej restrukturyzacji ministerstw i władz lokalnych. Zniesiono m.in. rady powiatowe,
a liczbę ministerstw zmniejszono o 30%. Zmiana pokoleniowa nastąpiła także w rządzie
– wielu polityków, łącznie z premierem, mieli około 30 lat. Podobnie wyglądał sektor
prywatny, większość przedsiębiorców była poniżej 40-tki. Działania koalicji okazały
się bardzo skuteczne i w ich wyniku wprowadzono duże zmiany w świadomości społecznej.
Efektywność mogła być jeszcze większa, lecz wymiana kadr przyniosła silny opór ludności.
Było to zrozumiałe, ludzie musieli nauczyć się samodzielności myślenia, inicjatywy, a także
podejmowania ryzyka. Niedoskonałością był także sam wiek członków nowego rządu. Wielu
ekspertów zarzucało im brak kompetencji i gotowości do przeprowadzenia tak dużego
projektu jakim jest transformacja systemowa.75
Mimo wielu trudności w Estonii z powodzeniem ukończono wymianę politycznych
elit. Dowodem na to może być wysoki obecnie wskaźnik demokracji. Miernik ten został
stworzony przez The Economist Intelligence Unit związanym z tygodnikiem The Economist.
75
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Oddaje on stan demokracji aż 167 krajów. Brane są pod uwagę takie indykatory jak proces
wyborczy, pluralizm, funkcjonowanie rządu, partycypacja polityczna, kultura polityczna
i swobody obywatelskie. Estonia w skali od 0 do 10 otrzymała wynik 7,85, co stawia ją na 29
miejscu wśród wszystkich badanych krajów. Jej demokracja oznaczana jest jeszcze jako
wadliwa, lecz do pełnej formy brakuje zaledwie 0,15 pkt. W rankingu najwyższe wyniki
notują wszystkie kraje skandynawskie – Norwegia, Szwecja i Dania, ale także kraje
zachodnie np. Niemcy, Szwajcaria, Holandia, i inne jak Stany Zjednoczone, Australia
czy Nowa Zelandia. Co ważne, poniżej Estonii znajduje się wiele rozwiniętych krajów,
w tym także Polska.
Tabela 4 Ranking i punktacja wybranych państw wg indeksu demokracji

Kraj

Pkt.

Ranking

Norwegia

9,93

1

Nowa Zelandia

9,26

4

Niemcy

8,64

13

Estonia

7,85

29

Litwa

7,54

39

Łotwa

7,37

42

Polska

7,09

48

Źródło: Wskaźnik demokracji 2015, raport The Economist Intelligence Unit

2.3 Zbilansowanie budżetu
Budżet Estońskiej Republiki Radzieckiej był w pełni zintegrowany z budżetem całego
ZSSR. Estonia dzieliła się dochodami ze wszystkich podatków od zysku, składkami
na ubezpieczenie zdrowotne, przekazywała także około 70 procent dochodów z podatku
obrotowego (jest to podatek alternatywny dla VAT-u) oraz 50 procent z podatku
dochodowego. Warto także zauważyć, że obciążenia podatkowe w Estonii (ok. 43% PKB)
były znacznie wyższe niż w ówczesnych krajach rozwijających się (ok. 26% PKB).
Jednocześnie alokacja uzyskanych zasobów odbywała się poprzez centralne dyrektywy.
Z ogólnozwiązkowego budżetu finansowane były m.in. estońskie wydatki na ubezpieczenia
społeczne oraz prowadzone na jej terenie inwestycje. Duża część trafiała również
bezpośrednio do związkowych przedsiębiorstw. Estoński bilans zysków i strat był
zdecydowanie ujemny. Połączenie budżetowych i pozabudżetowych transferów pieniężnych
utrudnia obliczenie dokładnych wielkości netto tych przekazów, ale szacuje się, że z republik
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bogatszych, takich jak kraje bałtyckie, następował zdecydowany odpływ dochodów na rzecz
członków biedniejszych – przede wszystkim republik Azji Środkowej.76
Estonia pod koniec lat 80-tych zdobywała coraz większą niezależność. W drodze
do niepodległości bardzo ważne było zreformowanie finansów publicznych i odcięcie
się od centralnego budżetu ZSRR. Efektem tych przekształceń była nie tylko równowaga
budżetowa, ale również suwerenność polityki fiskalnej i odzyskanie wpływu na własną
gospodarkę. Należy zaznaczyć, że budżet jest potężnym narzędziem regulacyjnym państwa,
niestety nie ma zgodności co do tego jak powinien się on kształtować oraz jaki dług publiczny
jest

dopuszczalny.

Od

początku

lat

osiemdziesiątych

widoczna

jest

moda

na tzw. konserwatyzm fiskalny. Oznacza to niewielki, zrównoważony budżet finansowany z
niskich podatków. Pionierami tego podejścia był m.in. prezydent USA – Ronald Reagan oraz
premier Wielkiej Brytanii – Margaret Thatcher. Warto zwrócić uwagę na trudności
występujące przy próbach stosowania tego typu polityki. Reagan planował usunięcie deficytu
w ciągu 4 lat od rozpoczęcia programu oszczędnościowego. Niestety celu tego nie udało
się osiągnąć i dopiero po kolejnych reformach deficyt został zredukowany do 14%.
W przypadku Wielkiej Brytanii odniesiono sukces i udało się zmniejszyć wydatki publiczne
o ok. 5%. Strategię równowagi budżetowej, w pewnym aspektach, kontynuuje Unia
Europejska. Jej kryteria konwergencji odnoszą się między innymi do tzw. procedury
nadmiernego deficytu. Oznacza to, że kraje kandydujące, a także kraje członkowskie strefy
euro nie powinny przekraczać 60% PKB w odniesieniu do zadłużenia oraz 3% PKB
w odniesieniu do deficytu. Niestety także w tym przypadku bardzo często dochodzi
do nadużyć, gdyż państwa nie są w stanie sprostać unijnym wymaganiom. Problemy
w równoważeniu budżetu wynikają głównie ze sztywności niektórych wydatków
publicznych.

77

Są nimi m.in. zobowiązania przyjęte stosownymi ustawami, a także

finansowanie obsługi zaciągniętego już długu. Dodatkowym problemem może być bunt
społeczeństwa wywołany próbą odebrana istniejących świadczeń socjalnych. W przypadku
państw transformujących się mieliśmy do czynienia z całą bazą subsydiów, dofinansowań
i świadczeń oraz roszczeniową mentalnością społeczeństwa co zapowiadało niezwykle trudny
okres zmian.
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Zbilansowanie budżetu Estonii miało także bardzo istotny wpływ na przeprowadzaną
liberalizację cen oraz reformę walutową. Ekspensywna polityka fiskalna powoduje bardzo
silne bodźce inflacyjne, szczególnie w krajach postsowieckich. Jest to spowodowane
trudnościami w zadłużaniu się i brakiem możliwości stosowania instrumentów finansowych
znanych w krajach zachodnich. Republiki radzieckie nie były uważane za wiarygodne, a rynki
finansowe działały na bardzo niskim poziomie. Emitowane przez ZSSR papiery wartościowe
bardzo często nie były spłacane, co jeszcze bardziej podważało jego uczciwość. Wobec
opisanych trudności jedynym sposobem na uzupełnienie budżetu byłby dodruk pieniądza.
Gdyby dopuścić do takiego działania reforma walutowa okazałaby się całkowitą porażką.78
Z tego powodu rząd robił wszystko, by zapobiec proinflacyjnemu scenariuszowi.79
W 1989 Estonia wykonała pierwszy krok ku autonomii i zbilansowaniu swojego
budżetu. W listopadzie wprowadzono nowe prawo budżetowe, rozdzielono budżet państwowy
i lokalny, opisano charakter transferów między nimi, stworzono zasady tworzenia budżetu
dodatkowego i, co najważniejsze, wdrożono wymaganie zrównoważenia wszystkich
istniejących budżetów. Reformy nabrały rozpędu na początku lat 90-tych. 80 W 1990 roku
budżet ogólnozwiązkowy zaczął ulegać dezintegracji, a w 1991 roku dochody przekazywane
do ZSSR spadły do zera. Finansowanie ubezpieczeń społecznych przejęły pozabudżetowe
fundusze opłacane z podatku od wynagrodzeń.81 Ze względu na trudności z pozyskiwaniem
pieniędzy, jedynym skutecznym sposobem na zbilansowanie budżetu było zmniejszanie
wydatków. Program oszczędnościowy rozpoczęła, już wcześniej opisywana, liberalizacja cen.
Wraz z nią ucięto subsydia, które zaniżały istniejące ceny, a ich wielkość spadła z poziomu
13% PKB z końca lat 80-tych do 2% w 1991 roku.82 Niestety reforma ta przyniosła także
tymczasowe koszty. Rząd, w obawie przed buntem ludności stworzył programy
kompensacyjne przeznaczone dla najbiedniejszych grup społecznych. Dodatkowym
motywem była chęć utworzenia dla społeczeństwa okresu przejściowego. Ludzie powinni
mieć czas na dostosowanie się do nowych warunków i stopniowo eliminować mentalność
socjalistyczną.

W 1992 roku usunięto większość wydatków w formie pomocy rządowej.

W związku z reformą polityczną zmniejszono także liczbę pracowników administracji oraz
finansowanie ministerstw. Ograniczono także budżety lokalne. Skutkiem tak wielu poświęceń
Przykładem tego jest reforma walutowa w Jugosławii.
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było zbilansowanie budżetu, który został ostatecznie przedstawiony w sejmie (Riigikogu)
14 grudnia 1992 roku.83 Po trudnych negocjacjach udało się wcielić w życie plan budżetowy,
który nie tylko nie przyniósł dodatkowego długu, ale pozostawił nawet niewielką nadwyżkę –
w wysokości 0,8% PKB. W kolejnych latach, mimo powiększającej się presji społeczeństwa
oraz braku zmian w polityce podatkowej, udało się utrzymać bilans dodatni na poziomie
0,2% PKB.84
2.4 Reakcja na kryzys sektora bankowego
Początkowy okres reform każdej, transformującej się gospodarki charakteryzuje
się dużym regresem gospodarczym. Recesja ta różni się istotnie od tej, spotykanej
w gospodarkach wolnorynkowych. Przede wszystkim recesja transformacyjna spowodowana
jest likwidacją wielu instytucjonalnych zniekształceń odziedziczonych po

gospodarce

centralnie planowej oraz zmianą struktury bodźców dla przedsiębiorców i gospodarstw
domowych. Zmiany te przekładają się na całą gospodarkę powodując znaczny spadek
produkcji oraz kryzysy w wielu sektorach.85 Dotyczy to także sektora bankowego, którego
problemy w Estonii uwidoczniły się już w 1992 roku.
W gospodarce Związku Radzieckiego istniały instytucje, które były nazywane
bankami, jednakowoż ich rola różniła się diametralnie od roli współczesnych banków
komercyjnych. Były to raczej urzędy zajmujące się realizacją płatności, rozdziałem finansów
pomiędzy państwowe przedsiębiorstwa i inną działalność zgodną z centralnymi dyrektywami.
W tamtym czasie posługiwano się także kredytem, ale był on używany raczej w formie
subsydium.

Banki

radzieckie

były

nieefektywne

i

nie

przynosiły

dochodów.

Ich administracja, oprócz tego że była skorumpowana, nie dysponowała odpowiednimi
narzędziami do oceny zdolności kredytowej. Nie posiadano wykwalifikowanego personelu,
brakowało jakiegokolwiek systemu informacyjnego, a dodatkowym utrudnieniem była
trudność w określeniu trendów gospodarczych (w czasach ZSSR brakowało wiarygodnych
informacji, często fałszowano statystyki). Z powodu tych nieprawidłowości bankierzy
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dokonywali nieefektywnej alokacji zasobów, często inwestując w przedsiębiorstwa
państwowe, które miały słabe wyniki ekonomiczne.86
Pod koniec lat pieriestrojki w Estonii istniało 6 banków państwowych, których zadania
ograniczały

się

do

udzielania

kredytów

przedsiębiorstwom,

finansowania

handlu

zagranicznego i przyjmowania prywatnych depozytów.87 W 1988 roku Estonia, jako pierwszy
kraj wśród republik radzieckich, wprowadziła ustawę regulującą działalność banków
komercyjnych. Niestety nawet najlepsze akty prawne nie są w stanie bezbłędnie wyregulować
tak skomplikowany system jakim jest system bankowy. Ustawa nie mogła zmienić
doświadczenia kadr, poprawić wewnętrznych, bankowych schematów, ani usunąć
dotychczasowego upolitycznienia. Wprowadziła natomiast łatwo dostępne licencje oraz niskie
wymagania kapitałowe. Do końca 1990 roku liczba banków wzrosła do 12, a w 1992 roku
było ich już 41. Większość z nich posiadała personel bez doświadczenia i działała w sposób
chaotyczny. 88 Pierwsze problemy przyniosła recesja transformacyjna oraz przeprowadzona
reforma walutowa. W 1992 roku nastąpił kryzys bankowy, który spowodowany był przez
nałożenie na siebie wielu czynników. Winni byli przede wszystkim bankierzy, którzy
nie potrafili właściwie oceniać ryzyka. Jednym z podstawowych błędów było zaciąganie
kredytów w mocnych walutach oraz udzielanie kredytów w walucie lokalnej. W niepewnej
sytuacji gospodarczej oraz przy dużej inflacji było to całkowicie nierozsądne posunięcie,
co świadczyło o wysokim poziomie korupcji i niekompetencji.89. Problemem było także słabo
zdywersyfikowany portfel kredytowy banków. Pożyczek udzielano przeważnie tym samym
przedsiębiorstwom, które były najbardziej narażone na zmiany w warunkach transformacji.90
Z drugiej strony zaciągano tanie kredyty w banku centralnym, na których bankierzy dorabiali
się fortuny z powodu inflacji. Źródło to wyschło wraz z utworzeniem estońskiego banku
centralnego, który zastopował inflację i utrudnił dostęp do kredytów. Momentem
przełomowym było zamrożenie aktywów dwóch największych estońskich banków
zdeponowanych w Banku Dewizowym Wnieszekonombank (VEB).
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Kryzys estońskiego sektora bankowego zmotywował rząd do działania. Centralny
bank Estonii zadecydował o dofinansowaniu obu kłopotliwych banków – Northern Estonian
Bank (NEB) oraz Union Baltic Bank (UBB). Droga ta została obrana tylko przez wzgląd
na ich wielkość – zamrożone aktywa były wielkości ¼ estońskiego PKB. 91 Metoda
ta nie przyniosła pożądanych skutków. W międzyczasie kryzys dotknął kolejnego, dużego
banku – Tartu Commercial Bank (TCB), który kredytów udzielał głównie jednemu klientowi.
Doraźna pomoc nie pomogła w likwidacji problemów z płynnością żadnego z trzech banków
i wobec nasilających się trudności zadecydowano o ich zamknięciu. Ostatecznie NEB i UBB
zostały scalone i dokapitalizowane. Głównym argumentem za tym działaniem był powód ich
problemów – wynikał on głównie z bankructwa VEB. W przypadku TCB bezwzględnie
rozwiązano kwestię niegospodarności bankierów, a rząd wysłał wyraźny sygnał
– bankrutujące z własnej winy banki nie będą ratowane z publicznych pieniędzy. 92
Zrównoważony budżet i utrzymanie inflacji w ryzach było ważniejsze od grup interesów.
Szczególnie, że w trakcie postępowań wyszły na jaw liczne malwersacje, stosowane między
innymi w tartuskim banku.
Od 1993 roku Bank Estonii postanowił wziąć przykład z wymagań nowoczesnej
bankowości państw zachodnich. Zaostrzono politykę licencyjną oraz zwiększono minimalne
wymagania kapitałowe do 6 mln koron (ok. 750 tys. DEM). Kryterium kapitałowe było
podnoszone w kolejnych latach, a w 1998 roku wynosiło już 75 mln koron (9,4 mln marek).
Od 1993 roku wzięto także pod lupę regulacje dotyczące systemu bankowego, gdyż wiele
z nich było jeszcze pozostałością po przepisach sowieckich. Jedną z nich był bardzo niski
wskaźnik aktywności kapitałowej (określany także jako współczynnik wypłacalności) liczony
jako stosunek funduszy własnych do aktywów ważonych ryzykiem. 93 Pozwala on określić
kondycję finansową banku i zgodnie z zaleceniem Bazylejskiego Komitetu Nadzoru
Bankowego powinien wynosić co najmniej 8% (w Polsce wynosi on 8%, ale dla nowych
banków 15% przez pierwszy rok działalności i 12% przed kolejne 12 miesięcy). W przypadku
banków estońskich wynosił on tylko 5%, od 1993 roku podniesiono go do 8%, a w 1997 r.
do 10%. Wprowadzono także klasyfikację kredytów i zmieniono granicę zaangażowania
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w stosunku do jednego kredytobiorcy ze 100 do 50%, a od 1994 roku ograniczono
ją do 25%.94
Przeprowadzone reformy warto porównać z pozostałymi krajami bałtyckimi, które
były w podobnej sytuacji co Estonia. Na Litwie i Łotwie kryzys bankowy wystąpił nieco
później, bo w 1995 roku, ale wynikał on z podobnych przesłanek. Wszystkie kraje bałtyckie
odziedziczyły zcentralizowany system bankowy po ZSSR i próbowały go zmieniać. Litwa
podjęła

kroki

takie

same

jak

Estonia

–

znacjonalizowała

banki,

a

następnie

je sprywatyzowała. Łotwa wybrała prywatyzację bez etapu pośredniego. Wszystkie
opisywane kraje wprowadziły instytucję banku centralnego na początku lat 90-tych oraz
prowadziły liberalną politykę licencyjną. Doprowadziło to do szybkiego wzrostu liczby
banków, w szczególności na Łotwie, która miała wyjątkowo małe wymagania i niewielki
nadzór.95 W okresie kryzysu Litwa podeszła do problemu w znacznie bardziej zrównoważony
sposób niż Estonia. Ze względu na rosnący run na banki (panika bankowa) rząd zadecydował
o pomocy w utrzymaniu płynności banków, oraz o zagwarantowaniu wszystkim deponentom
wypłat kompensacyjnych. 96 Należy jednak zauważyć, że litewskie banki miały nie tylko
problemy z kadrami i upolitycznieniem, ale także z działaniami państwa, które wielokrotnie
wymuszało na bankach finansowanie różnych sektorów gospodarki. W dodatku, zniechęcone
przez litewski bank centralny, banki zagraniczne praktycznie nie istniały na litewskim rynku.
Działało to na niekorzyść rynku bowiem bardziej doświadczone instytucje nie mogły
wprowadzić wyższej, zachodniej jakości oraz presji konkurencyjnej. 97 Łotewski kryzys
rozpoczął się od jednego, największego banku. Jego sytuacja nie była do końca jasna,
ale bank centralny oraz jedno duże przedsiębiorstwo przekazało mu duże środki mające
utrzymać płynność finansową. Niewiele później okazało się, że bank Baltija ma znacznie
poważniejsze problemy i wymaga niemal siedmiokrotnie większego dofinansowania (zamiast
50 mln - 320 mln dolarów). Bank centralny, w drodze negocjacji, przejął Baltiję.98 Zatem
postąpiono zgodnie z zasadą „too big too fail”, co oznacza, że owy bank był na tyle duży,
że jego upadek miałby olbrzymi wpływ na całą, łotewską gospodarkę. Jest to jeden
z największych, nierozwiązanych problemów z wielkimi przedsiębiorstwami. Nawet
94
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jednorazowe dofinansowanie tworzy późniejszą pokusę nadużycia (moral hazard). Jeżeli
państwo gwarantuje ratunek firmom, to mają one większą tendencję do podejmowania
ryzyka, co zwiększa także szansę na ich kolejne bankructwo i kolejną potrzebę
dofinansowania. Dodatkowo na Łotwie, podobnie jak na Litwie i w niewielkim stopniu
w Estonii zadecydowano o częściowej rekompensacie depozytów. Po kryzysie wszystkie
kraje przeprowadziły zmiany legislacyjne, zwiększyły wymagania i utrudniły wejście
na rynek bankowy.
Wprowadzone reformy oraz późniejsza, zaostrzona polityka, spowodowały bardzo
szybki spadek liczby banków wśród wszystkich państw bałtyckich. Wykres Rysunku
2 dokładnie pokazuje, do którego momentu następuje wzrost ilości banków oraz kiedy
rozpoczyna się kryzys w poszczególnych krajach. W Estonii w 1992 roku liczba banków
osiągnęła maksimum - 41, a następnie spadała do 1996 roku pozostawiając na rynku jedynie
15 z nich. W przypadku Litwy zaobserwować można łagodny wzrost do 1994 roku.
W tym okresie pojawiły się pierwsze symptomy nadchodzącej recesji, a w ciągu jednego roku
widoczny jest już znaczny spadek banków z 27 do 15. Z kolei łotewski sektor bankowy rósł
gwałtownie do 1993 roku. W 1994 roku nastąpiły pierwsze małe bankructwa, które były
zapowiedzią upadku największego banku – Baltiji.
Rysunek 2 Liczba banków w państwach bałtyckich w latach 1992-1996.
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Podsumowując należy stwierdzić, że wszystkie kraje bałtyckie stworzyły podstawy
pod nowoczesny i zrównoważony system bankowy. Jednocześnie proces transformacji i brak
doświadczenia ciągle pozostawały zagrożeniem dla ich stabilności. Na kryzys bankowy
wpływały ułomności systemu odziedziczone po Związku Radzieckim, niska świadomość
bankowa klientów oraz korzystanie przez duże banki z tzw. pokusy nadużycia. Do tego
nałożyły się inne problemy, które różnią się w poszczególnych państwach. Należy zauważyć,
że najbardziej restrykcyjną polityką charakteryzował się rząd Estonii, który nie chciał
odpowiadać za zobowiązania banków. Postawa rządu łotewskiego była pośrednia, starano
się załagodzić nastroje, lecz nie zdecydowano się na całkowite dofinansowanie. Litwa
wybrała najdalej posunięty interwencjonizm, w obliczu bankructwa dwóch największych
banków zgodziła się na całkowite ich dofinansowanie bez wyciągania konsekwencji. W
wyniku tych działań przy problemach kolejnych banków ulegano presji społeczeństwa i
zazwyczaj decydowano się na udzielenie pomocy. W wyniku kryzysu bankowego w państwa
bałtyckich wiele banków zbankrutowało lub zostało skonsolidowanych. Wprowadzono także
nowe podstawy legislacyjne i utrudniono wejście na rynek. Nadchodzącą szansą dla
wszystkich systemów bankowych mogły być wkraczające banki zachodnie, które
wprowadzały know how, podnosiły jakość oraz działały pozytywnie na mechanizmy
konkurencji.

2.5 Pierwsze rezultaty reform
Większość państw spotyka się z ekstremalnymi trudnościami w ciągu pierwszych
lat transformacji. Przez przerwane powiązania handlowe oraz zaburzone stosunki
gospodarcze produkcja spada drastycznie, a uwolnienie cen powoduje galopującą inflację,
którą trzeba jak najszybciej zatrzymać. Rozpoczęcie agresywnych reform daje szansę
na szybkie uzyskanie stabilizacji, lecz utrzymanie twardej polityki jest bardzo dużym
wyzwaniem dla nowych rządów. Pod koniec lat 80-tych gospodarka planowana osiągnęła
krytyczny poziom. Deficyty budżetowe rosły, a niedobory były pokrywane dodrukiem
pieniądza. Ta nierównowaga spowodowała brak podstawowych produktów takich jak mydło
czy cukier. Kontrast pomiędzy socjalistycznymi realiami, a zachodnimi gospodarkami
zainspirowała ludzi do reform, które nie były możliwe jeszcze parę lat wstecz.
Estonia, w porównaniu do innych krajów postsowieckich dość późno odzyskała
niepodległość. Miało to swoje plusy i minusy. Zdecydowaną wadą tego opóźnienia był fakt,
że radykalne reformy społeczne i gospodarcze rozpoczęły się znacznie później niż w krajach
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satelickich. Natomiast zdecydowanie pozytywnym aspektem była możliwość czerpania
z doświadczenia owych transformujących się państw. Pozwoliło to na obranie optymalnej
drogi z gospodarki planowanej do wolnorynkowej. Celem pierwszego etapu reform w Estonii
była przede wszystkim stabilizacja gospodarki. Składało się na nią parę parametrów
ekonomicznych – między innymi niska inflacja, trwały kurs walutowy oraz zbilansowany
budżet państwa. By to osiągnąć należało dokonać podstawowych zmian, które pozwoliły
na usunięcie postsowieckiej spuścizny i dały podstawy do przyszłego wzrostu gospodarczego.
Podstawowym problemem gospodarek wychodzących ze Związku Socjalistycznych
Republik Radzieckich była rosnąca inflacja. Bez stabilności cen oraz niskiej, zrównoważonej
i dającej się przewidzieć inflacji nie jest możliwe osiągnięcie trwałego wzrostu
gospodarczego, zatem walka z nią powinna być priorytetem.99 Rząd estoński utworzył bank
centralny, przeprowadził skuteczną reformę walutową i w ciągu jednego roku obniżył inflację
o prawie 1000%. Można tutaj mówić o dużym sukcesie – udało się nie tylko wprowadzić
nową walutę, ale także utrzymać stabilny kurs walutowy i opanować zliberalizowane ceny.
Osiągnięta równowaga miała także bardzo silny wpływ na import i eksport. W roku 1991
nastąpił wyraźny spadek wymiany handlowej między Estonią, a innymi krajami. Było
to spowodowane w dużej mierze zerwaniem powiązań z Republikami Radzieckimi. W 1991
roku zanotowano obniżenie importu o 51,6% oraz eksportu o 27,2%. Tendencja ta odwróciła
się na skutek reform - już w następnym roku nastąpił wzrost importu o 56,2% oraz eksportu
o 36,9%. Kolejne lata także charakteryzowała tendencja rosnąca.
Tabela 5 Import i eksport w bilionach dolarów w latach 1990-1993 podane w obecnych cenach
Kraj

1990

1991

1992

1993

Import

2.8

1.4

2.2

2.9

Eksport

2.4

1.8

2.5

2.7

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych działu statystycznego Organizacji Narodów
Zjednoczonych (The United Nations Statistics Division)

Ważnym zagadnieniem w okresie transformacji było zerwanie z komunistyczną
spuścizną tak, by nie miała ona wpływu na tworzące się struktury. Tło historyczne
i kulturalne Estonii w dużej mierze wsparło tę zmianę. Estończycy przez wiele lat znajdowali
się pod okupacją licznych państw i dopiero niecałe 100 lat temu po raz pierwszy wyrwali się
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spod czyjejś władzy. Chęć utworzenia własnego, suwerennego kraju oraz wrogość wobec
socjalistycznego systemu była dodatkowym motywatorem tych przemian. Władza wybrana
po odzyskaniu niepodległości nie posiadała wiedzy ani doświadczenia jak przeprowadzić
proces kształtowania polityki demokratycznej. Mimo to udało się jej skutecznie odsunąć
od władzy komunistyczną nomenklaturę, która nigdy już nie doszła do władzy. W Estonii
nastąpił przełom w myśleniu, który do dziś ukierunkowany jest wolnościowo.
Rząd estoński zadbał także o zbilansowany budżet i zapobieganie kolejnym deficytom
budżetowym. Z dzisiejszego punktu widzenia był to bardzo dobry ruch. Badając wszystkie
transformujące się gospodarki można śmiało stwierdzić, że deficyty nie dają żadnej korzyści.
Kraje, które prowadziły politykę zrównoważonego budżetu – Republika Czeska, Słowacja,
Estonia i Łotwa – odznaczały się szybkim osiągniętą stabilizacją. Kraje takie jak Polska,
Litwa i Węgry nie były w stanie całkowicie zredukować swojego deficytu. Spowodowało
to przedłużające się problemy z rosnącym długiem i związanymi z nim kosztami. Państwa,
które w żaden sposób nie regulowały swoich wydatków – m.in. Rosja, Białoruś, Ukraina,
Bułgaria i Rumunia – od początku miały problemy z destabilizacją fiskalną, której nie były
w stanie opanować.100
Dużym problemem odziedziczonym po Republice Radzieckiej był nieefektywny
system bankowy. W porównaniu do krajów zachodnich jakość usług była bardzo niska,
a zadania powierzane bankom ograniczały się do wypełniania państwowych dyrektyw. Bank
Centralny Estonii przeprowadził najbardziej radykalne reformy spośród wszystkich państw
bałtyckich. Dokładna restrukturyzacja wymagała bankructwa, konsolidacji, a często także
cofnięcia licencji dla niektórych podmiotów. Wprowadzono także nowe wymagania wobec
banków. Efektem tych działań było zrównoważenie sektora bankowego. Likwidacji uległy
podmioty, które działały bezproduktywnie i na wolnym rynku nie przyniosłyby zysków.
Na przełomie 1993 i 1994 roku banki z ery sowieckiej praktycznie zniknęły, gdyż nie były
w stanie sprostać wymaganiom klientów. Na rynek zaczęły wchodzić nowe podmioty
m.in. fińskie i szwedzkie. Rosnąca konkurencja wymusiła na bankach wprowadzenie nowych
usług np. leasingu, pożyczek konsumenckich, kart kredytowych i debetowych. Wkrótce
pojawiła się także bankowość elektroniczna.101
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Chcąc ocenić rezultaty przeprowadzonych reform warto wziąć pod uwagę jeden
z podstawowych wskaźników wzrostu gospodarczego - Produkt Krajowy Brutto.
W przedstawionej tabeli wyraźnie widać jak wielki był spadek produkcji w Estonii
na początku transformacji. W 1991 roku wyniósł on -8%, a w 1992 roku był jeszcze niższy
i liczył -21,1%. Wiele na temat poziomu gospodarczego może nam także powiedzieć PKB
liczony na osobę (per capita). Jego wysokość w 1992 roku – 2760 dolarów – była niższa
od PKB per capita Finlandii 20 lat wcześniej (w 1972 roku wynosił on 3153US$). Niestety
recesja transformacyjna jest nieunikniona i każde reformujące się państwo było zmuszone
przez nią przejść. Najważniejsza jest jednak widoczna w tabeli tendencja do zmniejszania
się różnic między kolejnymi latami, która przy kontynuowaniu ówczesnych reform miała
szansę wyjść na ścieżkę wzrostu.

Tabela 6 PKB per capita w dolarach oraz procentowy wzrost PKB Estonii w Latach 1990-1994

PKB per capita (US$)
Wzrost PKB (%)

1990

1991

1992

1993

1994

3588

3450

2760

2849

2895

-

-8

-21,2

-5,7

-2

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych działu statystycznego Organizacji Narodów
Zjednoczonych (The United Nations Statistics Division)
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Rozdział 3
Drugi etap reform
3.1 Wpływ ponadnarodowych instytucji na reformy w Estonii
Rozpad sowieckiego bloku i powstanie nowych, niepodległych państw wywołało
na arenie międzynarodowej burzliwą dyskusję. Nie było wiadomo jakie stosunki będą
panować między państwami postradzieckimi, a Zachodem. w jaki sposób powinny i będą
się one transformować oraz kto i jak powinien tę transformację wspierać. Początkowemu
szokowi często towarzyszyły negatywne nastroje i przewidywania. Nie wierzono w wizję
demokracji wśród republik radzieckich. Dodatkowo większość państw nie widziało dla siebie
korzyści z angażowania się w reformowanie zacofanych krajów. Przeważająca część państw
zachodnich nie godziła się także na organizowane zbiórki pieniężne. Powszechnie uważano,
że dofinansowanie przyniesie jedynie wzrost korupcji, a nie zmianę na lepsze. Tego typu
podejście nie było bezpodstawne, bowiem problemem charakteryzującym wszystkie kraje
Związku Radzieckiego było społecznie akceptowalne łapówkarstwo.102 Jeszcze w 1996 roku,
po 5 latach reform, wskaźnik kontroli korupcji (Control of corruption) wynosił w Estonii
zaledwie 57,6%. Oznaczało to dużą słabość ram instytucjonalnych oraz brak skuteczności
w polityce danego państwa w zapobieganiu i zwalczaniu korupcji. Wśród innych,
komunistycznych krajów było jeszcze gorzej, np. na Białorusi liczył tylko 17,3%, na Litwie
57,6%, a na Łotwie 23,9%. Nieco lepiej było w Polsce - 72,7%. Dla porównania w krajach
zachodnich i skandynawskich wskaźnik ten oscylował na dużo wyższym poziomie
– w Finlandii 99,5%, Austrii 94,1% i Szwajcarii 95,6%. 103 Brak wiary w państwa
transformujące się odzwierciedlało także badanie przeprowadzone wśród międzynarodowych
ekspertów przez Estoński Instytut Analiz Ekonomicznych. Jego celem była ocena szansy na
rozwój gospodarczy Estonii. W 1992 roku zaledwie 11 procent badanych dopuszczało
polepszenie się sytuacji gospodarczej państw postkomunistycznych. Dopiero po pierwszych
reformach współczynnik ten wzrósł - w marcu 1993 roku pozytywnej odpowiedzi udzieliło
40% respondentów, a w czerwcu już 56%.104

A. Åslund, Jak budowano… s. 345-346.
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Likwidacja Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich budziła nie tylko
obojętność na los nowo powstałych państw, ale także grozę związaną z apodyktyczną Rosją.
Z niepokojem czekano na rozwój wydarzeń i raczej rzadko angażowano się w jakiekolwiek
działania wspomagające. Pomocy udzielano

raczej

w formie

kredytów, których

oprocentowanie jedynie obciążało ogarnięte inflacją gospodarki. Rysunek 3, pokazujący
m.in. napływ państwowych środków do krajów transformujących się, doskonale
odzwierciedla wielkość niesionej pomocy. Okazuje się, że w ciągu najtrudniejszych lat (19931996) kapitał raczej odpływał z krajów postradzieckich do krajów zachodnich,
a nie na odwrót. Wielkość odsetek za długi zaciągnięte przez rządy komunistyczne oraz raty
nowych kredytów tylko ciągnęły rozwijające się gospodarki w dół. Warto tutaj zwrócić
uwagę na pozytywne działanie otwartości nowo powstałych rynków. Napływ kapitału
nie był zagwarantowany przez inne państwa, ale przez instytucje prywatne, które
zdecydowały się wejść na rynek estoński. Inwestycje te osiągnęły swój szczyt w 1995 roku
i wyniosły 44 mld USD. Największym symbolem pomocy w tamtych latach był George
Soros, miliarder, który powołując liczne fundacje stał się inicjatorem budowania
międzynarodowego społeczeństwa obywatelskiego.105
Rysunek 3 Napływ kapitału prywatnego netto oraz napływ środków państwowych w latach 19921999 w mld USD
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Źródło: Opracowanie władne na podstawie danych statystycznych Międzynarodowego
Funduszu Walutowego (International Monetary Fund)
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Brak finansowej pomocy ze strony państw zachodnich nie był problem dla krajów
transformujących się. W hierarchii potrzeb zarówno gospodarek jak i rządów dofinansowanie
nie zajmowało najwyższego miejsca. Głównym problemem był raczej brak zaplecza
eksperckiego, które mogłoby doradzić i przeprowadzić odpowiednie dla każdego przypadku
reformy. Rząd Estonii przed większością wprowadzanych zmian tworzył rady doradcze
lub przynajmniej konsultował swoje działania z autorytetami w danej dziedzinie. Dość szybko
do współpracy dołączyło także wiele instytucji międzynarodowych, które pomagały
w przygotowywaniu różnych koncepcji przebudowy systemu, pisały raporty i wydawały
swoje opinie i zalecenia. Wiele organizacji, w celu przedyskutowania tematu transformacji
w większym gronie i stworzenia zaplecza eksperckiego, aranżowało nawet szkolenia
i konferencje. Wśród państw postkomunistycznych zdarzały się także fale krytyki wobec
przedstawianych przez instytucje międzynarodowe wytycznych. Należy jednak pamiętać,
że nie ma jednej dobrej drogi do przejścia między gospodarką centralnie planowaną,
a wolnorynkową. Wobec tego opinie różnych doradców mogą się od siebie różnić. Estoński
rząd z chęcią współpracował ze wszystkimi organizacjami chcącymi włączyć się w proces
transformacji. Efekty tej kooperacji były przeważnie pozytywne, chociaż stroniono
od automatycznej akceptacji zalecanych działań.106
Pierwsze próby współpracy międzynarodowej nastąpiły jeszcze przed odzyskaniem
przez Estonię niepodległości. W 1989 roku pojawiły się nieśmiałe plany dotyczące reformy
walutowej. W 1990 roku szwedzki ekspert z dziedziny bankowości – Bo Kragh – został
doradcą Centralnego Banku Estonii i podjął się stworzenia koncepcji wprowadzenia nowej
waluty. Kolejny projekt przygotował Prezydent Banku Estonii – Rein Otsason. Plany te były
jednak niepełne i nie brały pod uwagę rozpadu Związku Radzieckiego. Pozwoliły jednak
na techniczne przygotowanie się do właściwiej reformy przeprowadzonej w 1992 roku. 107
Wiele zaleceń zostało także przygotowanych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy.
Kooperacja między MFW, a Estonią rozpoczęła się w 1990 roku, gdy przy współpracy
z Bankiem Światowym (World Bank), Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
(OECD) oraz Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBRD) przeprowadzano
międzynarodowe badanie sowieckiej gospodarki 108 Początkowo MFW zniechęcała kraje
bałtyckie do działań. Dopiero w okresie radykalnych zmian, po odzyskaniu niepodległości
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i utworzeniu banku centralnego dołączyła do estońskiego grona eksperckiego. Warto dodać,
że w 1992 roku wszystkie byłe Republiki Radzieckie aplikowały o członkostwo w MFW,
co dało im możliwość otrzymania wsparcia finansowego. Pomoc w utworzeniu nowej waluty
przynieśli także specjaliści Banku Światowego, którzy przygotowali raport pt. „Koronując
Estońską Koronę” (Crowning the Estonian Kroon). To właśnie Ci eksperci zaproponowali
oparcie przyszłego systemu monetarnego o izbę walutową. W rzeczywistości nie użyli
oni nawet tego sformułowania, ale zaproponowana przez nich reforma spełniała warunki
zarządu walutą. 109 Instytucje ponadpaństwowe nadzorowały i wspomagały w zasadzie
wszystkie kraje przechodzące proces transformacji. Brały czynny udział w reformach
bankowych, walutowych, podatkowych, a także fiskalnych. Była to wielka pomoc przez
wzgląd na braki kadrowe oraz chęć zmiany politycznej kultury tych państw.
W 1994 roku Bank Centralny Estonii wydał pod redakcją Międzynarodowego
Funduszu

Walutowego

oświadczenie

dotyczące

technicznego

wsparcia

organizacji

międzynarodowych. Zgodnie z tą opinią początkowe działania eksperckie często były
nieskoordynowane. Brakowało komunikacji międzyinstytucjonalnej, co powodowało
powtarzanie tych samych szkoleń i oferowanie pomocy w niektórych reformach przez wiele
podmiotów jednocześnie, podczas gdy inne sektory pozostawały zaniedbane. Było
to prawdopodobnie spowodowane nie tylko brakiem współpracy między wszystkimi
organizacjami, ale także specyficznymi wymaganiami, które były modyfikowane przez
zmieniające się i rozwijające otoczenie. Jednocześnie estoński bank dostrzega bardzo duży
wkład wszystkich ekspertów w powodzenie przeprowadzonej reformy walutowej. Zaznacza
także, że przez cały okres przygotowań pozostano w kontakcie z innymi bankami
centralnymi, między innymi Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Austrii, Stanów Zjednoczonych,
Finlandii i Szwecji. Zdobytym doświadczeniem i wiedzą dzielono się także z bankami
pozostałych reformujących się państw np. Turkmenistanu, Armenii, Mołdawii i Ukrainy.110
Podsumowując warto zwrócić uwagę na fakt, że państwa transformujące się w latach
90-tych miały dużo trudniejsze zadanie niż kraje odbudowujące się po II Wojnie Światowej.
W przeszłości pojawiło się wiele instytucji wspierających zarówno finansowo jak i ekspercko
słabe gospodarczo państwa – m.in. Organizacja Narodów Zjednoczonych, Organizacja
Lepik I., A Long…, s. 30.
J.B. Zulu, I. S. McCarthy, S. Almuiña, G. Sensenbrenner, Central Banking Technical Assistance to
Countries In Transition: Papers and Proceedings of the Meeting of Donor and Recipient Central
Banks and International Institutions, International Monetary Fund, Washington D.C. 1994, s. 47-48.
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Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, system z Bretton Woods (Bank Światowy
i Międzynarodowy Fundusz Walutowy) czy Plan Marshalla. Natomiast okres po upadku
ZSRR było motywem powstania tylko jednej instytucji – Europejskiego Banku Odbudowy
i Rozwoju. Kraje postsowieckie raczej nie korzystały z pomocy innych państw,
a zagraniczny wkład w transformację systemową ograniczał się w większości do działalności
instytucji międzynarodowych oraz niezależnych doradców. Jednocześnie należy zauważyć,
że chęć pomocy eksperckiej widoczna jest do dzisiaj. Wiele organizacji nadal aktualizuje
i publikuje swoje raporty dotyczące transformacji.
3.2 Decentralizacja administracji
Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich charakteryzował się bardzo
scentralizowaną administracją publiczną skupioną w rękach małej grupy ludzi. Jego
likwidacja spowodowała rozpad dotychczasowych struktur co wymagało szybkiej reakcji
nowej elity rządzącej. W tym czasie szczególnej uwagi wymagały takie zagadnienia jak:


odejście od świadczenia przez państwo usług publicznych,



zmiany w administracji zadaniami publicznymi



zmniejszenie roli administracji rządowej



stworzenie od nowa administracji lokalnej.111

28 czerwca 1992 w drodze referendum przyjęto Konstytucję Republiki Estonii.
Od tego momentu Estonia była krajem opartym na zasadzie trójpodziału władzy,
gwarantującym prawa i wolności obywatelskie. Ustawa zasadnicza stanowiła także podstawę
prawną dla zadań administracji centralnej oraz samorządowej. Zgodnie z nią szczebel
centralny tworzyła rada ministrów wraz z prezesem i ministrami oraz jednostki administracji
centralnej.112 Konstytucja odnosiła się do samorządu lokalnego w rozdziale XIV zaznaczając,
że wszelkie sprawy lokalne powinny być unormowane i rozstrzygane
władze lokalne.

113

przez niezależne

Całkowita reforma administracji była początkowo odkładana przez wzgląd

na większe, gospodarcze problemy. Dlatego też drugi etap transformacji rozpoczął
się od procesu decentralizacji władzy.
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Rok 1993 obfitował w liczne ustawy regulujące działalność publiczną państwa oraz
samorządów terytorialnych. Od maja do grudnia powstało 5 najważniejszych ustaw:
- ustawa o wyborach do rady samorządu lokalnego,
- ustawa o organizacji samorządu lokalnego,
- ustawa o budżecie samorządu lokalnego,
- ustawa o organizacji samorządu powiatowego,
- ustawa o relacjach między budżetem samorządu lokalnego a budżetem państwa.
Na ich podstawie dwuszczeblowa dotychczas administracja lokalna została zamieniona
na jednoszczeblową. Miasta oraz gminy mianowano jedynymi jednostkami samorządowymi,
natomiast powiaty przyłączono do administracji centralnej. Zgodnie z prawem teren Estonii
dzielił się na piętnaście powiatów i sześć republikańskich miast. Administracja powiatowa
odpowiadał przed państwem za wiele publicznych sfer m.in. kulturę, edukację, sport, opiekę
zdrowotną, transport publiczny, drogi publiczne, statystyki i inne. 114 W ten sposób odciążała
struktury lokalne, które składały się z 206 gmin i 42 miast. Zadania samorządu lokalnego były
zazwyczaj związane z bezpośrednią obsługą mieszkańców – np. prowadzeniem służb
socjalnych, opieką społeczną, budownictwem mieszkaniowym oraz lokalnym transportem
publicznym. Co ciekawe podział terytorialny Estonii był stosunkowo trudny do wyznaczenia,
gdyż jest to bardzo scentralizowane państwo. Powiaty osobowo bardzo się od siebie różnią,
mimo że posiadają taki sam status prawny. Zróżnicowanie to pozostało do dziś
i dla przykładu w roku 2015 największy powiat liczył ponad 570 tys. mieszkańców,
a najmniejszy niewiele ponad 8 tys.115
Przeprowadzone zmiany pozwoliły na zorganizowanie 17 października 1993 roku
wyborów samorządowych. Prawo do głosowania otrzymali wszyscy mieszkańcy Estonii,
którzy mieszkali w danym okręgu wyborczym co najmniej 5 lat. Wybory te zdecydowanie
przegrały partie rządzące. Było to najpewniej spowodowane radykalnymi reformami, które
stanowczo

obniżyły

poziom

życia

ludności.

116

Drugim

powodem

był sam charakter wyborów – ludność głosowała raczej na lokalnych liderów, a nie członków
największych partii.
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Decentralizacji administracji poddały się wszystkie transformujące się kraje, dlatego
ważne jest zwrócenie uwagi na argumenty za dokonaniem tego typu reformy. Pierwszym
i najbardziej oczywistym powodem jest zwiększenie efektywności działań zarówno
urzędników jak i urzędów. Zbyt duża struktura zarządcza i bezpośrednie podleganie
wszystkich urzędów pod rząd centralny w zasadzie uniemożliwiłoby jakiekolwiek działanie.
Nie jest możliwe by parlament czy ministerstwa zajmowały się wszystkimi lokalnymi
problemami. Zatem samorządy lokalne powinny zostać wyposażone w możliwie szeroki
zakres obowiązków i podlegać nadzorowi głównie przez wzgląd na kryterium legalności.
Drugim powodem jest duża znajomość problemów danego regionu czy miasta przez
przedstawiciela władz lokalnych. Do samorządu startują zazwyczaj miejscowi działacze,
którzy znają potrzeby swoich współmieszkańców i wyborców. W dodatku odbywają
oni kadencję w miejscu swojego zamieszkania, zatem mają szansę na większą skuteczność
niż osoba obca i nie znająca tamtejszych realiów. Ostatnim argumentem jest odciążenie
administracji centralnej, która powinna skupiać się na problemach ogólnokrajowych.
1.1 Krok ku społeczeństwu obywatelskiemu
Nie ma jednej, właściwej definicji stosowanej dla idei społeczeństwa obywatelskiego.
Ogólnie można stwierdzić, że społeczeństwo obywatelskie rozumiane jest jako pewien
typ relacji między obywatelami i ich samoorganizacji pozostającej w konstruktywnych
stosunkach z państwem. Koncepcja ta w praktyce istnieje od kilku stuleci m.in. już w XVIII
wieku w Szkocji stosowano pojęcie społeczeństwa cywilizowanego. Z kolei w XIX wieku
skojarzono ją z ustrojem demokratycznym, a zdaniem francuza Alexisa de Tocqueville’a taki
typ społeczeństwa jest obowiązkowym składnikiem państwa demokratycznego.

Temat

tworzenia się społeczeństwa obywatelskiego powrócił wraz z rozpadem Związku
Sowieckiego i pojawieniem się demokratycznej opozycji. W autokratycznym systemie
formalnie nie istniała możliwość zrzeszania się i budowania społecznych organizacji.
Ograniczano wolności i prawa obywatelskie m.in. wolność słowa, zgromadzeń czy mediów.
Spowodowało to bunt społeczeństwa, które w wielu krajach prowadziło działalność
podziemną. Słabość ZSSR spowodowała zwiększenie się liczby organizacji, które
sprzeciwiały

się

panującemu

porządkowi

politycznemu.

Początek

społeczeństwa

obywatelskiego w krajach postradzieckich przypada na okres pieriestrojki. Wtedy
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to spontanicznie zorganizowane grupy obywateli działały czynnie na rzecz zmian. 117
Również radzieccy reformatorzy podnosili głos za sprawą utworzenia sprzyjających
obywatelom struktur. W Estonii do dziś człon „obywatelski” (ang. civic) kojarzy
się ze stowarzyszeniami, demokracją i wolnością. Niestety po odzyskaniu niepodległości siła
organizacji w Estonii nieco opadła, gdyż wiele z nich zaangażowało się politycznie,
co spowodowało utratę silnych podstaw zbudowanych w latach poprzednich. 118 W ciągu
kolejnych lat zwiększająca się wolność gospodarcza i społeczna doprowadziła do wzrostu
wśród liczby stowarzyszeń, związków i organizacji pozarządowych. W tym procesie istotna
była także estońska przeszłość i mentalność. Estonia jest bardzo młodym krajem,
posiadającym bardzo krótką historię niepodległości. Wiele lat okupacji pozostawiły
w tym narodzie poczucie rozróżnienia między państwem, a społeczeństwem. Ponadto
Estończycy są bardziej skłonni do korzystania z zachodniego dorobku niż np. Rosjanie.
Działania Estonii określano nawet mianem „powrotu do świata zachodniego”.119
W celu oceny rozwoju społeczeństwa obywatelskiego warto posłużyć się badaniem
Eurostatu dotyczącym liczby organizacji pozarządowych (non-government organisation,
NGO). W Estonii od 1988 do 1991 istniało około 5700 tego typu organizacji. Dla porównania
w tym samym okresie na Łotwie było

ich 200, a na Litwie 900. Biorąc

pod uwagę jak małym krajem jest Estonia można stwierdzić, że ich liczba w stosunku
do innych państw bałtyckich była imponująca. W kolejnych latach tendencja ta ulegała
niewielkiemu spowolnieniu, lecz nadal utrzymywała się na wysokim poziomie - w ciągu
następnych 6 lat liczba NGO wzrosła do 9830. W pozostałych krajach sektor pozarządowy
także się rozwijał, lecz był on odległy od wyników Estonii. W tym okresie na Łotwie istniało
2077, a na Litwie 2500 organizacji. 120 Niestety w porównaniu do starych demokracji
wszystkie kraje bałtyckie pozostawały w tyle. Jeżeli porównać ich potencjał przez liczbę
pracowników NGO-sów, wielkość kapitału, którym dysponują czy też nakład wolnej prasy,
to okazałoby się, że jest on znacznie mniejszy niż np. w państwach zachodnich
D. Pietrzyk-Reeves, Współczesny kształt idei społeczeństwa obywatelskiego w: Czas społeczeństwa
obywatelskiego. Między teorią a praktyką, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
2006, s. 13-15.
118
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czy skandynawskich. Ciekawym badaniem na ten temat było Światowe Badanie Wartości
(World Value Survey, 1995-1997 r.), które wykazało, że społeczeństwo byłych państw ZSRR,
a także krajów post komunistycznych dużo rzadziej angażuje się w jakiekolwiek organizacje
czy stowarzyszenia. W Estonii współczynnik ten wynosił 0,64 organizacji na obywatela.
W pozostałych państwach liczby te były podobne: 0,46 dla Litwy, 0,60 dla Ukrainy,
0,70 dla Łotwy. Dla porównania, w tym samym okresie, w Niemczech obywatele angażowali
się średnio w 2,12 organizacji, Szwajcarzy 2,22, a najlepsze wyniki uzyskano w Stanach
Zjednoczonych – przeciętnie 3,59 organizacji na obywatela. 121 Dla krajów budujących młode
społeczeństwo obywatelskie jest to bardzo niekorzystny wskaźnik bowiem rozwijanie
organizacji i stowarzyszeń nie ma sensu jeżeli obywatele nie chcą bezinteresownie angażować
się w ich działanie. Z tego też względu należało zwrócić uwagę na edukację obywatelską.
Państwo winno szukać dialogu z istniejącymi instytucjami, nauczyciele zachęcać młodych
ludzi do działania, a społeczeństwo wraz z ośrodkami opiniotwórczymi tworzyć odpowiedni
klimat.122
Ważną instytucją społeczeństwa obywatelskiego są wolne, pluralistyczne media.
Bez

nich

niemożliwa jest

promocja

zdywersyfikowanych poglądów oraz

realne

oddziaływanie zarówno na społeczeństwo jak i rząd. Oznacza to, że duży wpływ na jego
rozwój miało także ograniczenie jednego z podstawowych praw obywatelskich – wolności
słowa. W latach 90-tych większość postsocjalistycznych państw ograniczała istnienie
niezależnych mediów. Autorytarne zapędy były pozostałością po komunistycznej przeszłości.
W większości tych krajów do momentu odzyskania suwerenności istniały tylko media
państwowe, a jedynymi, promowanymi w tamtym okresie wartościami były te, które
sprzyjały elicie rządzącej. Naturalnie politycy powinni mieć prawo komentować działalność
mediów, związków, stowarzyszeń i innych organizacji, tak jak to jest w praworządnych
państwach. Jednakże społeczeństwo obywatelskie może istnieć tylko wtedy, gdy takie samo
prawo zapewnione jest wszystkim innym obywatelom. Problemem większości byłych
republik Związku Radzieckiego, a także Federacji Jugosławii było utrudnianie zaistnienia tej
równości. W obliczu protestów wywołanych przeprowadzanymi reformami władza posuwała
się

do

daleko

idących

działań

skierowanych

przeciwko

mediom.

Zaczynając

od szykanowania, przez ograniczenia administracyjne, a na uprowadzeniach i zabójstwach

J. J. Wiatr, Konstytucja i rządy prawa. Wybrane problemy teorii i praktyki, Europejska Wyższa
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kończąc. Oczywiście stopień tych działań ściśle zależał od danego państwa, z opozycją
medialną najsilniej walczono w byłych republikach azjatyckich, a także na Ukrainie
i Białorusi.

123

Zdecydowanie odmienna sytuacja panowała w krajach bałtyckich,

a w szczególności w Estonii. W latach 1993-1994 sprywatyzowano zdecydowaną większość
państwowych mediów, a także nie utrudniano tworzenia nowych. Naturalnie pozwoliło
to na ostrą krytykę rządu i sytuacji gospodarczej w państwie oraz prawdopodobnie miało
wpływ na przegrane przez premiera - Marta Laara - kolejne wybory. Mimo to w 1994 roku
został on nagrodzony tytułem „przyjaznego prasie”, co stanowiło mocny dowód, że ówczesny
rząd Estonii sprzyjał społeczeństwu obywatelskiemu.124
Budowanie społeczeństwa obywatelskiego było jednym z celów rządu Estonii chociaż
w dobie transformacji trudno prawidłowo zadbać o jego podstawy. Najważniejsze zagrożenia
dla rozwijania tego typu instytucji to:


Upolitycznienie społeczeństwa obywatelskiego – istnieje duże zagrożenie,
że działające organizacje pozarządowe uzależnią swoją działalność od budżetu
państwa (tak zwane quasi-NGO), dlatego należy unikać ich dofinansowań.
Społeczeństwo obywatelskie powinno pełnić funkcję kontrolną, więc wysoce
wskazana jest jego niezależność.



Niska partycypacja społeczna – w okresie realnego socjalizmu efektywnie
ograniczano działalność publiczną. Ta historyczna spuścizna wpływa na brak
aktywności społeczeństwa, które nie posiada świadomości konieczności
występowania organizacji społecznych.



Regulacje prawne – należy ułatwić rejestrację organizacji, odebrać państwu
możliwość prowadzenia tego typu działalności z państwowego budżetu,
a także przeprowadzić szereg innych, prawnych reform.



Edukacja obywatelska – powstanie społeczeństwa obywatelskiego uzależnione
jest w dużej mierze od oświaty. Należy uświadamiać ludzi o potrzebie istnienia
tego typu struktury, a także zapewnić dostęp do informacji czym są organizacje
obywatelskie, w jaki sposób działają, jakie mają możliwości i prawa,
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jak można je założyć itp. Im trudniejszy dostęp tym mniejsza szansa na wzrost
aktywności.125
Dla

ostatecznego

podsumowania

znaczenia

społeczeństwa

obywatelskiego

w powstających demokracjach warto powrócić do Alexisa de Tocqueville’a. Ten francuski
myśliciel polityczny widział tworzący się ustrój jako szansę i zagrożenie, a swoje argumenty
bazował na amerykańskim społeczeństwie. W nowym ustroju demokratycznym znikają klasy
uprzywilejowane, a w społeczeństwie panuje egalitaryzm (każdy ma takie samo prawo głosu
i jest równy wobec prawa). Jednostki są wolne od dotychczasowej hierarchii, zależności
klasowych oraz autorytetów.

Jednocześnie niszczenie istniejących do tej pory struktur

powoduje pozbawienie obywateli ochrony przed despotyzmem państwa. Zdaniem
de Tocqueville’a dotychczasowe zabezpieczenie powinno zostać zastąpione przez wolną
prasę i wolność stowarzyszania się. Tylko w ten sposób będzie można dbać o wolność każdej
jednostki, która jego zdaniem jest najważniejszą wartością. Jedna osoba nie ma siły
by przeciwstawić się tyranii państwa, dlatego ważne jest aktywne uczestnictwo obywateli
w życiu publiczny. Tworzone przez nich stowarzyszenia chronią prawa mniejszości przez
wyrażanie opinii i poddawanie ich pod otwartą dyskusję. Pozwala to na kształtowanie
poglądów obywateli, co ma wpływ na późniejsze wyniki wyborów.126
3.4 Rządy prawa
Koncepcja państwa prawnego pojawiła się w XVIII wieku jako opozycja do państwa
absolutnego, w którym władze ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza znajdowały
się w rękach jednego człowieka. W tamtym okresie młoda burżuazja doprowadziła
do ochrony najważniejszych wartości – wolności, własności i równości obywateli.
Jednocześnie stworzono także prawne ramy kontroli organów państwowych. Był to początek
państwa rządzonego przez prawo, a nie przez siłę.

127

Podobne tendencje pojawiły

się w państwach postradzieckich. Młoda opozycja doprowadziła do upadku despotycznej
władzy partii komunistycznej i rozpoczęła odbudowywanie rządów prawa. Był to proces
wyjątkowo trudny ze względu na przeszłość większości tych państw. W Estonii tradycja
P. Borowiec, Główne przeszkody w realizacji idei społeczeństwa obywatelskiego w: Czas
społeczeństwa obywatelskiego. Między teorią a praktyką, Wydawnictwo Uniwersytetu
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rządów prawa była bardzo słaba, w zasadzie jedyną podstawę stanowiła pierwsza konstytucja
z lat międzywojennych. W dodatku prawo powszechnie kojarzyło się z narzędziem władzy,
a nie faktyczną regulacją. 128 Problemem była także rosnąca po odzyskaniu niepodległości
przestępczość. W Estonii w latach 1990-1996 liczba zabójstw wzrosła z poziomu 8,7 do 18,4
na

100

tys.

mieszkańców.

postkomunistycznych państwach.

Podobny

trend

występował

również

w

innych

129

Dobre i skuteczne prawo ma pozytywny wpływ na każdy aspekt gospodarczy
i społeczny. Przyczynia się także do efektywności reform - pomaga w tworzeniu
społeczeństwa obywatelskiego, poprawia jakość demokracji, reguluje działanie obywateli,
przedsiębiorstw, samorządów i państwa. Zatem każde państwo chcące dążyć do modelu
demokratycznego państwa prawnego powinno zadbać o szereg instytucji, które zapewniają
zgodne z prawem działanie organów państwa. Pierwszym z nich jest konstytucja, która
ma najwyższą moc prawną w państwowym systemie źródeł prawa. 130 Jej zadaniem jest
określenie zakresu odpowiedzialności oraz tryb funkcjonowania najważniejszych instytucji
państwowych. Precyzuje także metodę ustanawiania i wykonywania prawa. W Estonii
w czerwcu 1992 przyjęto ustawę zasadniczą, w której jest napisane:
„Wyrażając niezachwianą wiarę i niezłomną wolę wzmacniania i rozwijania państwa, które
utworzono w niewygasłym prawie państwowego samostanowienia narodu Estonii
i proklamowano 24 lutego 1918 r., która opiera się na wolności, sprawiedliwości
i praworządności (…). Naród Estonii, na podstawie § 1 Konstytucji, która weszła w życie
w 1938 roku, w referendum przeprowadzonym 28 czerwca 1992 r., przyjął niniejszą
Konstytucję.”131
Świadczy to o rzetelności rządzących - od samego początku zadbano o podstawy państwa
prawnego. Estońską konstytucję oparto o najważniejsze przymioty państwa demokratycznego
– wolność, sprawiedliwość i praworządność (rule of law). Natomiast jej tekst został w dużej
mierze zaczerpnięty z konstytucji niemieckiej – Estonia od setek lat znajdowała się w strefie
wpływów prawa niemieckiego. Taka struktura gwarantowała, że najważniejsza estońska
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ustawa była dokumentem nowoczesnym i pasującym do standardów innych państw
zachodnich. Wraz z konstytucją zagwarantowane zostały inne, ważne instytucje
– suwerenność narodu, trójpodział władzy, niezależność sądownictwa, gwarancja praw
i wolności obywatelskich oraz istnienie samorządów.
W 1992 roku przyjęto wiele konkretnych aktów prawnych, lecz rząd wciąż ciężko
pracował nad nowymi. Wynikiem tej pracy było przyjęcie rekordowej liczby ponad trzystu
nowych ustaw w 1993 roku, a ich uzupełnienie nastąpiło w latach kolejnych. Wydawało
się niewiarygodne, że w tak krótkim czasie stworzono tak wiele norm oraz skutecznie
wprowadzono trójpodział władzy. Względnie szybko przyjęte ustawodawstwo dało
możliwość błyskawicznego rozwoju wolnego rynku i społeczeństwa obywatelskiego,
a co za tym idzie także całego kraju.132
Dla oceny skuteczności tworzenia demokratycznego państwa prawa warto posłużyć
się wskaźnikiem praworządności (Rule of law index), tworzonym przez amerykańską
organizację World Justice Project. Miernik ten bierze pod uwagę 8 czynników – ograniczona
władza rządu, brak korupcji, porządek i bezpieczeństwo, prawa podstawowe, transparentność
rządu, egzekwowanie prawa, wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych i karnych.
Zgodnie z rankingiem z 2015 roku Estonia zajmuje 15 miejsce wśród 102 ocenianych krajów.
Znalazła się między innymi przed Belgią, Francją, Stanami Zjednoczonymi, a także Polską,
która zajęła 21 miejsce. Wśród indykatorów branych pod uwagę najwyższe miejsce zdobyła
w prawach fundamentalnych – 11. Oznacza to, że estoński system prawny bardzo dobrze
chroni podstawowe prawa każdego obywatela do: samostanowienia, rzetelnego procesu
sądowego, swobodnego przemieszczania się, wolności myśli, religijnej, wyrażania opinii,
pokojowych zgromadzeń oraz swobodnego zrzeszania się. Co więcej, we wszystkich
aspektach Estonia znajdowała się w pierwszej dwudziestce. Oznacza to, że po 24 latach
od wprowadzenia konstytucji to małe, bałtyckie państwo prześcignęło wiele krajów
budujących system prawny znacznie dłużej od niej.

3.2 Liberalizacja wymiany handlowej
Wprowadzenie nowej, stabilnej i wymienialnej waluty, zrównoważenie gospodarki
oraz zredukowanie niepewności to czynniki sprzyjające rozwojowi handlu zagranicznego.
Natomiast handel zagraniczny stanowi bardzo ważny element dla rozwoju gospodarczego
132
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i wzrostu konkurencyjności wszystkich, istniejących państw. Warto zwrócić uwagę,
że w procesie transformacji kraje postradzieckie mogły wybrać dwie drogi. Jedną z nich jest
protekcjonizm, nałożenie wysokich ceł i tzw. „ochrona własnego rynku”. Opowiadało
się za nią wiele grup społecznych oraz organizacji międzynarodowych, które zaznaczały,
że otwartość gospodarki jest równoznaczne ze zniszczeniem rodzimego, niekonkurencyjnego
biznesu i zalanie tworzących się rynków tanimi produktami zachodnimi. Pojawiały się także
argumenty odwrotne, które mówiły o ogołoceniu rynku i wyprzedaniu wszystkiego
co wartościowe na zachód. Mimo tych twardych argumentów rząd Estonii obrał inną drogę
i zadecydował o otwarciu swojej gospodarki. Pierwszym ważnym powodem dla tej zmiany
było utracenie dotychczasowych partnerów eksportowych i importowych. Przed rozpadem
ZSSR estońska gospodarka była uzależniona od dostaw z i do Związku Radzieckiego.
Odzyskanie niepodległości oznaczało zerwanie tych kontaktów i wizję upadku wielu
przedsiębiorstw, które utraciły swoje rynki zbytu. Drugim powodem były niedobory
produktów na estońskim rynku. Dotychczasowe centralne planowanie nie było efektywne,
a jego symbolem stały się puste półki sklepowe. Ich natychmiastowe zapełnienie mogło
nastąpić jedynie przez import, który przez wysokie cła był niezwykle drogi. Wobec tego
liberalizacja importu cieszyła się społecznym poparciem.

133

Kolejnym argumentem

za brakiem ceł była niechęć do uzależnienia budżetu państwa od nowego źródła dochodu.
Raz wprowadzony podatek przynosi wpływy, które następnie są redystrybuowane dalej.
Gdyby Estonia osiągnęła wysoki poziom konkurencyjności na rynku zamkniętym
z pewnością pojawiłyby się grupy czerpiące korzyści z regulacji zarówno eksportu
jak i importu, które utrudniałyby zniesienie ceł. 134 Istotna w tym kontekście była także
ściągalność ceł. W wielu krajach próbowano dokonać tzw. sprzedaży kwot eksportowych.
Okazywało się to niemożliwe, gdyż wielkie przedsiębiorstwa były znacznie silniejsze
niż osłabione transformacją państwa. Ostatecznie uzyskiwały one zarówno zwolnienia
z ceł jak i kwot eksportowych, co całkowicie niszczyło sens utrzymywania protekcjonizmu.135
Szukając pozytywnych efektów wolnej wymiany handlowej należy także wziąć pod uwagę
wielkość estońskiego rynku. Otóż rynek ten jest bardzo mały, co np. utrudnia uzyskanie
korzyści skali, ogranicza konkurencję do niewielkiej liczby przedsiębiorstw, a także
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ma negatywny wpływ na wzrost konkurencyjności. Wszystkie te negatywne czynniki mogły
zostać zniesione właśnie przez otwarcie się gospodarki na rynki zewnętrzne.136
W Estonii już w 1990 roku stworzono prawo regulujące import i eksport, które dało
podstawy dla polityki handlu zagranicznego. Liberalizacja nastąpiła niemal natychmiast
po odzyskaniu niepodległości. W 1991 roku podpisano pierwszą umowę handlową
(z Islandią) oraz zadeklarowano przyszłą współpracę z EFTA (European Free Trade
Association). W 1992 roku zniesiono całkowicie cło na import oraz większość restrykcji
eksportowych. Podtrzymano jedynie kontrolę nad paroma dobrami np. alkoholem, tytoniem,
ziarnami i skórami. Podpisano także umowy o wolnym handlu ze Szwecją, Finlandią oraz
Szwajcarią. W kolejnym roku ustanowiono państwowy monopol na handel metalami,
próbowano w ten sposób dofinansować budżet państwa, szczególnie, że w jego rękach
znajdowało

się

jeszcze

większość

przedsiębiorstw

przemysłowych.

Jednocześnie

powiększono liczbę państw, z którymi podpisano umowy m.in. z Litwą, Łotwą, Norwegią
i Rosją. Utworzono nawet tzw. Baltic Free Trade Agreement. W roku 1994 wprowadzono
wyjątek w imporcie - produkty ropopochodne zostały obłożone licencją, gdyż rządowi
zależało na podatku akcyzowym.

Rozpoczęto także współpracę z Unią Europejską. 137

Co ważne polityka celna to jeden z obszarów, w których Estonia nie spełniła oczekiwań
organizacji międzynarodowych. Zarówno Międzynarodowy Fundusz Walutowy jak i Unia
Europejska zalecały podniesienie stawek do co najmniej 10-15%. Silna presja
protekcjonistyczna w pierwszy latach reform została jednak zignorowana, opór stawił
zarówno rząd jak i społeczeństwo.138
Pierwsze pozytywne efekty reform były widoczne już w 1992 roku, lecz największy
wzrost przypadł na rok 1993. Estoński eksport przed odzyskaniem niepodległości był w 95%
uzależniony od handlu z krajami związkowymi. Stanowiło to jeden z najwyższych stopni
uzależnienia wśród wszystkich państw Związku Radzieckiego. Zatem o skuteczności
liberalizacji handlu świadczy fakt, że w 1993 r. ponad połowa estońskiego eksportu
(57%)

została skierowana do państw świata nie posiadających sowieckiej przeszłości.

Przy czym największymi partnerami handlowymi były Szwecja i Finlandia. Podobna
tendencja nastąpiła w imporcie, w 1990 roku 90% dóbr było importowanych
A. Michalik, Wolny handel a protekcjonizm w świetle wybranych teorii ekonomicznych w:
Liberalizacja handlu a protekcjonizm, Difin, Warszawa 2015, s. 21.
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od państw związkowych, a w 1993 roku już tylko 35%. Niestety wielkość handlu
zagranicznego liczona w obecnych dolarach uległa znacznemu zmniejszeniu. W przypadku
eksportu od 1990 do 1993 roku był to spadek z 4,381 mln obecnych dolarów amerykańskich
do 802 milionów. Natomiast importu z 5,343 do 944 mln dolarów. Należy jednak pamiętać,
że handel między państwami ZSSR był sztucznie pompowany. Poszczególne państwa
specjalizowały się w bardzo wąskim zakresie i musiały importować niemal wszystko,
co nie było przedmiotem tej specjalizacji. W dodatku reformowanie gospodarki doprowadziło
do znacznego skurczenia się rynku oraz kryzysu gospodarczego. Mimo tych trudności
w kolejnych latach następował ciągły wzrost zarówno eksportu jak i importu.139
Tabela 7 Handel zewnętrzny w latach 1990-1993 w milionach obecnych dolarów
1990

1991

1992

1993

Eksport całkowity

4,381

3,886

389

802

Eksport do byłego ZSRR

4183

3,836

147

341

Eksport do reszty świata

198

50

242

461

Import całkowity

5,343

3200

400

944

Import do byłego ZSRR

4,751

2996

146

326

Import do reszty świata

592

204

254

618

Źródło: Michalopoulos C., Tarr D.G., Studies of Economies in Transformation: Trade in the New
Independent States, The International Bank for Reconstruction and Development, Washington D.C.
1994, s. 121.

Polityka braku protekcjonizmu zaowocowała większą otwartością i transparencją,
a także zaistnieniem czysto rynkowych bodźców dla producentów. Swobodny dostęp
do zagranicznych rynków i włączenie się w system światowych cen wzmogły rozwój
eksportu, który nabierał rozpędu w latach 90-tych. Zasady te były bardziej efektywne
niż polityka celna, szczególnie, ze niedoświadczeni urzędnicy mieli w zwyczaju wprowadzać
zasady

podcinające

skrzydła

przedsiębiorcom.

Transparentność

ustawodawstwa

gospodarczego oraz absencja ceł wzmacniały również rozwój podwykonawstwa, które
korzystało

z

estońskiej,

wysoko

wykwalifikowanej

i

niedrogiej

siły

roboczej.

Podwykonawstwo jest często pierwszym krokiem ku eksportowi i inwestycjom zagranicznym
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w krajach takich jak Estonia, gdzie warunki inwestowania są mniej sprzyjające
dla inwestorów aniżeli w krajach wysoko uprzemysłowionych.
Doświadczenie Estonii w dziedzinie handlu w pełni przemawia za sukcesem obranych
przez nią polityk. Wyniki handlowe Estonii za rok 1993 przebijają wszystkie pozostałe kraje
byłego ZSRR. We wspomnianym roku Estonia zanotowała eksport do krajów Zachodu
w wysokości $297 na mieszkańca, podczas gdy dla Łotwy udział ten wynosił $181,
a dla Litwy - jedynie $90.140

3.3 Prywatyzacja i reprywatyzacja
W

historii

świata

niewiele

jest

przykładów

prywatyzacji

przedsiębiorstw

państwowych. Temat ten stał się aktualny dopiero w okresie transformacji systemowej byłych
Republik Radzieckich. Szybki rozwój państw zachodnich wykazał nieefektywność systemu
socjalistycznego, zatem wśród byłych państw komunistycznych nie zastanawiano
się nad sensem prywatyzacji, ale jej strategią. Było to tym bardziej istotne, że reforma
własnościowa to proces, który wzbudzał najwięcej emocji w społeczeństwie. Każdy obywatel
chciał partycypować w rozdziale państwowego majątku, lecz mało kto rozumiał,
że przedsiębiorstwa państwowe często nie przedstawiały żadnej wartości. Zbyt duże
zatrudnienie, przestarzałe metody produkcji oraz nieefektywne zarządzanie prowadziły
do powiększającego się długu. Z drugiej strony prywatyzacja i inwestycje dawały szansę
na restrukturyzację i wzrost wydajności, dlatego tak ważne było by owe przedsiębiorstwa
trafiły we właściwe ręce.
Należy także zwrócić uwagę, że zmieniona struktura własności tak wielu firm pociąga
za sobą duże skutki społeczne, ekonomiczne i polityczne. Wobec tego prywatyzacja była
wielką szansą, ale też wielkim zagrożeniem. Przygotowując tak dużą reformę trzeba było
wziąć pod uwagę wszystkie czynniki mające wpływ na jakość tego procesu. W przypadku
ZSRR były to przede wszystkim bardzo duże zacofanie gospodarcze, wysoki stopień
centralizacji i brak jakiegokolwiek zaplecza dla planowanych reform. W pozostałych
państwach socjalistycznych – w Jugosławii, Węgrzech i Polsce – reformy rozpoczęły
się znacznie wcześniej. Już od lat 60-tych próbowano nadać przedsiębiorstwom państwowym
więcej samodzielności. W Estonii zmiany zaczęły postępować dopiero w okresie pieriestrojki
i nie przyniosły one pozytywnych efektów. Do gospodarki planowanej dodano elementy
rynkowe, co tylko ujawniło słabość dotychczasowego systemu. W 1987 roku Partia
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Komunistyczna wprowadziła Prawo o Przedsiębiorstwach Państwowych. Właściciele
przedsiębiorstw

otrzymali

możliwość

niezależnego

zarządzania,

a

jednocześnie

nie odpowiadali za efekty swoich działań. Doprowadziło to do podejmowania nadmiernego
ryzyka i nieprzemyślanych decyzji osób zarządzających, co w żaden sposób nie poprawiło
sytuacji tych podmiotów. Co gorsza nowe prawo stworzyło kolejne możliwości do nadużyć.
Formalnie wszystkie dochody należały do państwa, lecz produkty sprzedawane były
za pół darmo do przedsiębiorstw prywatnych. W ten sposób dyrektorzy transferowali cały
zysk dla siebie. 141 Takie działanie świadczy o istnieniu kolejnego negatywnego czynnika
jakim były ukształtowane w okresie socjalizmu zwyczaje polityczne i mentalność społeczna.
Ludzie przyzwyczajeni byli do układów, łapówek i kombinowania, co utrudniało stworzenie
stosunków rynkowych. Wobec tych trudności rząd musiał zadbać o odpowiednie reformy
przygotowujące lub też współtworzące system rynkowy. Pozytywny wydaje się fakt,
że w przypadku Estonii już od początku lat 90-tych zadbano o stworzenie odpowiedniego
prawa, decentralizację państwa, a także liberalizację cen i reformę walutową. Wszystkie te
zmiany sprzyjały utworzeniu na nowo własności prywatnej. Dodatkowo naleciałości
związane z okresem radzieckim

były znacznie słabsze niż w innych krajach.

W społeczeństwie pozostały żywe wspomnienia z lat międzywojennej niepodległości,
demokracji i gospodarki rynkowej, które podtrzymywały niechęć wobec okupanta. Ponadto
rząd dość szybko rozpoczął walkę z istniejącym establishmentem i korupcją, co w dużej
mierze ukróciło nielegalne działania.
Reforma własnościowa musiała mieć także wyznaczone pewne cele, które
za jej pomocą chciało się osiągnąć. Jednym z czołowych założeń prywatyzacji była zmiana
ustroju gospodarczego przez zdjęcie nadzoru politycznego z działalności przedsiębiorstw.
Oznacza to, że podstawą gospodarki miała zostać własność prywatna, na którą nie powinni
mieć wpływu politycy i państwo. Jak pisał F.A. Hayek w Drodze do zniewolenia:
„system własności prywatnej stanowi najważniejszą gwarancję wolności nie tylko dla tych,
którzy są właścicielami, ale w niewiele mniejszej mierze dla tych, którzy są tej własności
pozbawieni”.
Zatem niezwykle istotne było, by denacjonalizowane podmioty zostały w pełni oddane w ręce
niezależne od wpływów państwowych. Warto dodać, że błędne jest przekonanie obecne
w wielu krajach, jakoby 70% udziałów w rękach prywatnych wystarczyło do uznania
141
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przedsiębiorstwa za prywatne. W praktyce oznacza to, że rząd pozostawia sobie pakiet
kontrolny lub pośrednie prawo weta, które uniemożliwia poprawne działanie mechanizmów
rynkowych. Dowodem na to jest analiza przedsiębiorstw o różnej strukturze własnościowej.
Doświadczenie pokazuje, że firmy w pełni prywatne są o wiele efektywniejsze
od publicznych. Z tego względu istotne jest, by proces prywatyzacji doprowadził
do całkowitej niezależności przedsiębiorstw.
Prywatyzacja powinna spełniać także cele ekonomiczne. Najważniejsze z nich
to stworzenie podstaw gospodarki rynkowej oraz rozwiązanie problemu nieefektywności
przedsiębiorstw. Podmioty państwowe oprócz całkowitej prywatyzacji powinny zostać
przekazane w ręce kompletnie nowych właścicieli. Jest to warunek bardzo istotny ze względu
na przyzwyczajenia osób dotychczas zarządzających tymi podmiotami. Istnieje zagrożenie,
że stary zarząd zamiast zacząć konkurować na wolnym rynku będzie szukał drogi
do uzyskania państwowych subsydiów, co nie tylko uniemożliwi uzyskanie pozytywnych
efektów np. wzrostu produktywności oraz konkurencyjności, ale także zakłóci budowanie
nowych relacji rynkowych.
Kolejnym założeniem reformy własnościowej były wynikające z niej korzyści
fiskalne. Gospodarka w procesie transformacji charakteryzuje się dużym deficytem
budżetowym oraz destabilizacją. Prywatyzacja pozwala na odciążenie państwa przez zdjęcie
z niego odpowiedzialności za przedsiębiorstwa państwowe, ale także poprzez obcięcie
dotychczasowych dofinansowań. W osiągnięciu równowagi budżetowej pomagają także
środki uzyskane ze sprzedaży własności państwowej, a ewentualne nadwyżki mogą stać
się źródłem pomocy społecznej, która bywa stosowana w celu łagodzenia negatywnych
nastrojów towarzyszących trudnym reformom. Powinno się jednak pamiętać, że celami
podstawowymi są cele systemowe i ekonomiczne, zatem wypłaty socjalne nie mogą odbywać
się ich kosztem.
Najtrudniejszym do osiągnięcia celem prywatyzacji była tzw. sprawiedliwość
społeczna pojęta jako redystrybucja prywatyzowanego majątku. Własność państwowa często
uznawana jest za własność całego społeczeństwa, wobec tego obywatele oczekują swojego
udziału w zebranych środkach. Problemem są także pracownicy firm, którzy uważają, że jako
współtwórcy państwowych przedsiębiorstw powinni otrzymać w nich udziały. W praktyce
obietnice o redystrybucji bywały zagraniem czysto politycznym i przeprowadzano je tylko
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w niewielkim stopniu. 142 Dużym problemem było także zagadnienie reprywatyzacji, czyli
zwrot znacjonalizowanej własności do jego poprzednich właścicieli. Rozwiązanie
to zastosowano w wielu krajach, lecz było ono mało efektywne. Swoje roszczenia
przedstawiało wielu obywateli, a o ich rozstrzygnięciu decydowały sądy. Procesy te ciągnęły
się latami, co utrudniało postępowania sądowe w innych sprawach oraz uniemożliwiało nowe
inwestycje na terenach będących przedmiotem spraw.143
Istotnym problemem państw transformujących się jest dobranie zakresu, tempa oraz
kolejności

przeprowadzanych

reform.

Rząd

Estonii

w

dużej

mierze

wzorował

się na systemach państw zachodnich. Podobną drogę obrały także pozostałe kraje bałtyckie
oraz kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Oznaczało to, że priorytetem w procesie
transformacji było osiągnięcie celów systemowych i ekonomicznych. Pozostałe kraje wybrały
eksperymentalne budowanie tzw. społecznej gospodarki rynkowej, co oznaczało, że brano
pod uwagę także aspekt społeczny. Różnice występowały także w kolejności poszczególnych
reform. W Estonii priorytetem była stabilizacja gospodarki oraz przeprowadzenie liberalnych
zmian. Dopiero potem zadecydowano o prywatyzacji własności państwowej.144
W Estonii proces prywatyzacji rozpoczął się od uchwalenia w czerwcu 1991 roku
ustawy o podstawach reformy własnościowej. W ciągu kolejnych 7 lat przeprowadzono
prywatyzację mieszkań, agrarną oraz przedsiębiorstw. 145 W tym samym okresie, mimo
krytyki, prowadzono także reprywatyzację. Estoński rząd dobrze rozumiał istotę tej reformy,
dlatego postawił przede wszystkim na cele ustrojowe i ekonomiczne jednocześnie starając
się zachować szybkie jej tempo. Jak stwierdził ówczesny premier rządu, Mart Laar:
„Sukces reprywatyzacji jest uzależniony od szybkiego jej przeprowadzenia i wykazania przy
tym elastyczności. Im bardziej jasne reguły, im bardziej zdecydowane reformy, tym lepiej.”146
W

Estonii

zastosowano wiele

różnych

strategii

przemian własnościowych

w zależności od sektora i wielkości podmiotów. Pierwszą z nich była tzw. prywatyzacja
powszechna, która odegrała dużą rolę przede wszystkim w rozdziale zasobów
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mieszkaniowych. Zrealizowano w ten sposób trzy cele, pierwszym z nich było osiągnięcie
bardzo szybkiego tempa prywatyzacji, drugim przekazanie pełni własności w ręce prywatne
co wsparło przemiany ustrojowe, trzeci stanowiła realizacja tzw. sprawiedliwości społecznej
oraz zapewnienie poparcia dla reform. Co ważne Estonia wybrała model najbardziej
wolnorynkowy, czyli utworzenie voucherów wystawianych na okaziciela. Każdy obywatel
był w posiadaniu kuponu, który podlegał swobodnemu obrotowi rynkowemu – można było
go sprzedać lub zainwestować w mieszkanie lub udziały w przedsiębiorstwie. 147 Należy
zaznaczyć, że najważniejszym celem rządu było znalezienie inwestorów strategicznych,
dlatego właściciele voucherów mogli zakupić jedynie akcje mniejszościowe dużych
przedsiębiorstw.
Inne metody prywatyzacji zastosowano ściśle wobec przedsiębiorstw. Proces
ten przebiegał w dwóch etapach. Pierwszy z nich trwał od 1991 do 1993 roku i określany
był jako „mała prywatyzacja”. Przeprowadzono go głównie poprzez cztery metody sprzedaży
i dotyczył on przede wszystkim niewielkich przedsiębiorstw państwowych. W tamtym
okresie. 80% firm zostało sprzedanych kolektywom pracowniczym, 10% za pośrednictwem
przetargów publicznych, 9% metodą konkursu na najlepsze wykorzystanie prywatyzowanej
własności, a 1% poprzez sprzedaż akcji. Przekazywanie firm jej pracownikom cieszyło
się popularnością w zdecydowanej większości państw transformujących się, wynikało
to z szybkiego tempa takiej prywatyzacji oraz poparcia społecznego.
Najważniejszy etapem przemian własnościowych był okres po 1993 roku, który
zapoczątkowała ustawa o prywatyzacji. Na jej mocy utworzono państwową Agencję
Prywatyzacyjną, której zadaniem było przeprowadzenie denacjonalizacji pozostałych firm
w drodze przetargów. 148 Była to instytucja utworzona na wzór niemieckiego Treuhandu
(Urząd Powierniczy), co pozwoliło czerpać z jego doświadczeń i błędów. Starano
się jak najszybciej finalizować transakcje i nie angażować się w restrukturyzację
sprzedawanych firm. Nowego właściciela wybierano na podstawie ceny, gwarancji inwestycji
oraz obietnicy zachowania jak największego zatrudnienia.

Estonia była także jednym

z nielicznych państw, które zastosowało metodę pierwotnej oferty publicznej, czyli
wprowadzenie dużych spółek na giełdę. Miało to wiele pozytywnych aspektów – przejrzysta
procedura, dostępność dla wszystkich, także zagranicznych inwestorów oraz nadzór
korporacyjny. Problem stanowił wysoki koszt oraz niechęć pracowników i zarządu do tego
147
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typu prywatyzacji. W tym samym okresie stosowano także sprzedaż bezpośrednią dotyczącą
największych, strategicznych dla gospodarki przedsiębiorstw. Zaletą tego rozwiązania było
to, że inwestor kupujący większościowe udziały był zmotywowany do przeprowadzenia
gruntownej restrukturyzacji. Ta metoda przyciągała także duży kapitał zagraniczny. Mimo,
że sprzedaż bezpośrednia przynosiła duże dochody państwu, to wielu ekspertów zniechęcało
do jej stosowania. Powodem tego był brak przejrzystości – o warunkach sprzedaży decydował
urzędnik. Jednak w Estonii reformę prywatyzacyjną poprzedziła reforma administracji
publicznej,

która

skutecznie

ukróciła

wszelkie

nadużycia.

Mimo

to

uważa

się, że wykorzystanie tej formy denacjonalizacji miało bardzo duży wpływ na przegrane przez
partię rządzącą w 1995 roku wybory.149
Obok prywatyzacji bardzo ważną metodą zmiany struktury własnościowej była
reprywatyzacja. Chociaż wielu specjalistów poddawało ją krytyce, to warto zauważyć,
że w tym przypadku nie były najważniejsze względy gospodarcze. Reprywatyzacja to proces,
który przynosi sprawiedliwość osobom de facto okradzionym przez państwo. Służy
to stworzeniu podstaw gospodarki rynkowej, która powinna być oparta o nienaruszalną
własność prywatną. Własność, nie ważne przez kogo zagarnięta, powinna być zwrócona
prawowitym właścicielom lub ich spadkobiercom. Ważne by reguły były proste i klarowne,
a w przypadku wątpliwości przewidywały szybkie poddawanie danego mienia innym
metodom prywatyzacji.150
Reforma własnościowa

wiązała się także z

napływem

wielu

inwestorów

zagranicznych. Mimo dużego ryzyka wielu przedsiębiorców decydowało się na lokowanie
swojego kapitału w państwach transformujących się. Było to bardzo pozytywne zjawisko,
gdyż Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne (BIZ) to jeden z najłatwiejszych sposobów
przekazywania know how, nowych metod zarządzania oraz nowoczesnych technologii.
Wszystkie te czynniki miały pozytywny wpływ na restrukturyzację przedsiębiorstw i wzrost
ich konkurencyjności. BIZ jest szczególnie ważne w krajach postradzieckich, gdzie podaż
narodowego kapitału jest bardzo ograniczona. W Estonii udział inwestorów zagranicznych
zaczął rosnąć od początku reform. W 1992 roku wyniósł on 82 mln dolarów amerykańskich,
w 1993 – 162 mln USD, a w 1994 już 215 mln USD. Liczby te wydają się bardzo duże,
szczególnie biorąc pod uwagę, że w pozostałych państwach bałtyckich wynosiły one znacznie
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A. Åslund, Jak budowano…, s. 197-198.
M. Laar, Estoński…, s. 127.
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mniej. Na Litwie było to odpowiednio 10, 30 i 31 mln USD, a na Łotwie 29, 45 oraz
214 mld USD.151
Zmiana struktury własności podmiotów państwowych to bardzo skomplikowany
proces, którego efekty bardzo trudno jest ocenić. Wielość celów prywatyzacji, a jednocześnie
wpływ innych reform systemowych na jej wyniki powoduje, że opinie ekspertów potrafią
się

skrajnie

152

różnić.

W

przypadku

Estonii

zdecydowana

większość

instytucji

międzynarodowych oraz autorytetów w dziedzinie transformacji gospodarczych wypowiadało
się pozytywnie. Było to spowodowane relatywnie dobrymi wynikami w osiąganiu
wszystkich, najważniejszych celów prywatyzacji. Pierwszym, najważniejszym skutkiem
tej reformy był zdecydowany wzrost udziału sektora prywatnego w estońskim PKB - od 1990
do 1996 roku nastąpił procentowy skok z 10 do 70% PKB. Tak szybkie zmiany następowały
w niewielu innych krajach m.in. Czechach, Słowacji, na Litwie oraz na Węgrzech.
W pozostałych państwach współczynnik ten był dużo niższy – np. w Rosji i Polsce w 1996
roku wynosił o 10 punktów procentowych mniej. Jeszcze słabsze wyniki notowało większość
byłych republik radzieckich.
Tabela 8 Udział sektora prywatnego w PKB (%) w wybranych krajach
1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

Estonia

10

10

25

40

55

65

70

Litwa

10

10

20

35

60

65

70

Łotwa

10

10

25

30

40

55

60

Polska

30

40

45

50

55

60

60

Rosja

5

5

25

40

50

55

60

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów o transformacji European Bank for
Reconstruction and Development

Wiele o przebiegu prywatyzacji mówi także zmiana form własności wśród przedsiębiorstw.
Od 1990 do 1995 roku spadek liczby estońskich podmiotów państwowych był niebywały,
jedynie niecałe 2% z nich pozostało przy znacjonalizowanej strukturze własnościowej. Wiele
A. B. Kisiel-Łowczyc, Bałtycka integracja ekonomiczna, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,
Warszawa 2000, s. 111.
152
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firm przeszło także pod nadzór samorządów, które wspomagały proces prywatyzacji - stąd
zwiększona ilość przedsiębiorstw municypalnych. Winno się tutaj zaznaczyć, że dużym
sukcesem była nie tylko zmiana struktury własności wśród firm państwowych, ale także duży
wzrost ilości wszystkich firm prywatnych. Oznaczało to, że ludność szybko dostosowała
się do nowych warunków i sama zaczęła budować stosunki rynkowe. W ciągu 5 lat od 1990
roku powstało ponad 52 tysiące nowych spółek. Co najważniejsze, miały one możliwość
działania na rynku wolnym od wysokich podatków i niepotrzebnych regulacji. Można zatem
powiedzieć, że osiągnięto jeden z najważniejszych celów, którym był cel systemowy.
Sprywatyzowano zdecydowaną większość przedsiębiorstw, stanowczo zmienił się stosunek
przedsiębiorstw prywatnych do państwowych oraz zmieniono mentalność społeczną, która
nie domagała się już subsydiów i dofinansowań, ale wolności.153
Tabela 9 Ilość przedsiębiorstw według form własności
Forma przedsiębiorstwa

1.01.1990

1.09.1995

Państwowe

8513

151

Municypalne

279

648

Prywatne

692

1409

Spółdzielcze

6799

4397

Spółki

1739

53848

O kapitale mieszanym

218

223

Inne

1564

880

Razem

19804

61556

Źródło: Kore J., Ainsaar M., Hendrikson M, Prywatyzacja jako czynnik stratyfikacji społecznej w
Estonii w: Transformacja społeczno-gospodarcza postkomunistycznych państw bałtyckich.
Doświadczenia i perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1996, s. 143.

Drugim krokiem w ocenie efektów prywatyzacji jest analiza wzrostu produktywności
przedsiębiorstw, co stanowiło realizację celu ekonomicznego. Największy wpływ na zmiany
przeprowadzane we wszystkich firmach mają ich nabywcy. Wynika z tego, że strukturę
Kore J., Ainsaar M., Hendrikson M, Prywatyzacja jako czynnik stratyfikacji społecznej w Estonii
w: Transformacja społeczno-gospodarcza postkomunistycznych państw bałtyckich. Doświadczenia i
perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1996, s. 143.
153
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własności trzeba rozpatrywać nie tylko w kontekście jej prywatności lub nie, należy także
zwrócić uwagę na fakt kim konkretnie są nowi właściciele. Patrząc na Tabelę 10 można
stwierdzić, że szczegółowe ukształtowanie własności w pierwszych latach prywatyzacji jest
ściśle zależne od metod i priorytetów obranych przez państwo. Estoński rząd w dużej mierze
stawiał na równowagę między insiderami (pracownikami i kadrą kierowniczą), a outsiderami
(właścicielami zewnętrznymi). Przy czym duży nacisk postawiono na inwestorów
zagranicznych. Ich udział w Estonii, w stosunku do innych państw, jest bardzo duży – w 1995
roku wyniósł 23,8%, podczas gdy w pozostałych państwach, w tym samym roku zazwyczaj
nie przekraczał on 5% np. w Kazachstanie 4,4% , Gruzji 1% czy Rosji 1,6%. 154 Według
danych z The William Davidson Institute można także zaobserwować stopniowy odpływ
pracowników-właścicieli. Tendencję tę przewidziało wielu ekspertów, bowiem pracownicy
zazwyczaj nie dysponowali niezbędnymi środkami na inwestycję lub restrukturyzację
przedsiębiorstwa i szybko decydowali się na sprzedaż swoich udziałów. Prywatyzacja
powszechna oraz pracownicza to główne powody ewolucji systemu właścicielskiego.
Jednocześnie był to proces dość elastyczny i pozwolił na łatwe dostosowanie
się do indywidualnych warunków każdej firmy.155
Tabela 10 Szczegółowa struktura właścicielska estońskich przedsiębiorstw
w latach 1995 oraz 1998 (%).
Kadra kierownicza

Pracownicy

Byli

Inwestorzy

Inwestorzy

pracownicy

krajowi

zagraniczni

1995

25,8

18,3

2

30,2

23,8

1998

34,5

7,5

6

28,2

23,8

Źródło: Jones D.C., Kalmi P., Mygind N, Choice of Ownership Structure and Firm Performance:
Evidence from Estonia, William Davidson Working Paper Number 560, May 2003, The Willaim
Davidson Institute at the University of Michigan Business School,
http://openarchive.cbs.dk/bitstream/handle/10398/6610/wp560.pdf?sequence=1, [dostęp: 10.06.2016].

Ostateczną opinię na temat osiągnięcia celu ekonomicznego można oprzeć o analizę
produktywności pracy, która określa wartość produkcji wytworzonej przez jednego
pracownika w określonym czasie. Wynik otrzymuje się poprzez podział Produktu Krajowego
Brutto na liczbę pracowników. Dla lepszego porównania warto posłużyć się współczynnikiem
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P. Kozarzewski, Prywatyzacja…, s. 157-158.
Ibidem, s. 162.
65

produktywności w relacji do średniej 28 krajów członkowskich Unii Europejskiej (EU28),
w ten sposób łatwiejsze jest porównanie wydajności pracy Estonii z innymi państwami.
Zgodnie z danymi Eurostatu estońska produktywność w 1995 roku stanowiła jedynie 33,8%
średniej produktywności EU28. W nieco lepszej sytuacji znajdowały się Litwa i Łotwa
– ich wyniki to odpowiednio 35,5 oraz 37,3%. W kolejnych czterech latach widoczny jest
stabilny wzrost wśród wszystkich tych państw. Jednak największą zmianą może pochwalić
się Estonia – aż o 7,1 punktów procentowych. Ten szybki rozwój oraz prześcignięcie
pozostałych państw bałtyckich może być dowodem na udaną prywatyzację, a także
pozytywny wpływ wszystkich reform na gospodarkę Estonii.
Tabela 11 Produktywność pracy Estonii, Litwy i Łotwy w relacji do średniej 28 państw
członkowskich Unii Europejskiej
1995

1996

1997

1998

Estonia

33,8

36,0

39,5

40.9

Litwa

35,5

36,1

37,8

40,1

Łotwa

37.3

36.6

37.1

39.2

EU 28

100

100

100

100

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych EUROSTAT

3. 7 Reformy podatkowe
W systemie centralnego planowania nie zostały wykształcone odpowiednie przepisy
prawne ani system administracyjny, które byłyby w stanie skutecznie ściągać podatki.
Na początku lat 90-tych Estonia zmniejszyła, a następnie wstrzymała transfery przychodów
do centralnego budżetu ZSRR. W 1991 roku ogłoszono nowy system podatkowy, który miał
towarzyszyć najbliższym reformom. Wprowadzono progresywny podatek dochodowy
od osób prawnych (PIT – Personal Income Tax) w wysokości 16 i 33% oraz od osób
fizycznych (CIT – Corporate Income Tax) wynoszący 25 i 45%. Najważniejszym problemem
tego systemu była wysoka inflacja, która wypychała wszystkich podatników w wyższy
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przedział podatkowy. Ponadto wysokie stawki obniżały produktywność pracowników
i utrudniały wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw.156
Wraz z rozwojem sektora prywatnego zaistniała potrzeba stworzenia nowego systemu
podatkowego, który z jednej strony zapewniłby ciągłość dochodom budżetu państwa,
z drugiej pozwolił na rozwój konkurencyjności gospodarki. Już w latach 90-tych pojawiły
się

dwie

odmienne

koncepcje

podatkowe.

Pierwsza

z

nich

podążała

za socjaldemokratycznym systemem państw zachodnich. Jej celem było wprowadzenie
wysokich, progresywnych podatków na kształt np. krajów skandynawskich. Wierzono,
że duże stawki oznaczają duże wpływy budżetowe i wzrost dobrobytu. Model ten został
wprowadzony m.in. na Ukrainie, Białorusi oraz w Uzbekistanie i okazał się kompletną
klęską.157 Druga koncepcja była znacznie bardziej liberalna, a jej pionierem została Estonia.
Ze względu na wiele trudności występujących w transformujących się gospodarkach
proponowano maksymalne uproszczenie systemu podatkowego oraz obniżenie stawek
podatkowych. Postawiono na łatwość administrowania oraz wysoką transparentność.
1 stycznia 1993 roku rząd Estonii przyjął nowe prawo podatkowe. Najważniejszą innowacją
było wprowadzenie liniowego, 26-procentowego podatku dochodowego.

158

Pomysł

w zasadzie niespotykany w innych krajach, występował do tamtej pory w zaledwie czterech
miejscach na świecie – na wyspie Jersey (1940 r.), w Hong Kongu (1947 r.), wyspie Guernsey
(1960 r.) oraz na Jamajce (1986 r.).

159

Podatek płaski oznaczał zmniejszenie

dotychczasowych zwolnień i ulg podatkowych oraz likwidację skomplikowanych metod
przeliczania dochodu tak, by zmieścić się w niższym progu podatkowym. Miał także wpływ
na zmniejszenie się kosztów poboru podatków oraz zredukowanie szarej strefy. Brak jego
popularności wśród pozostałych państw argumentowano sprawiedliwością społeczną
– powszechnie uważano, że osoby bogate powinny płacić wyższe podatki, zatem najlepszy
jest system progresywny. Jednak już od lat 90-tych wiele państw zaczęło odchodzić od tego
typu myślenia. Wysokie podatki dla najzamożniejszych, często dochodzące do 80, a nawet

R. Antczak, Podatki liniowe – remedium czy propaganda?, Centrum Analiz SpołeczenoEkonomicznych, 2003, http://www.caseresearch.eu/upload/publikacja_plik/1091124_podatki%20liniowe%20(na%20strone).pdf, [dostęp:
10.06.2016], s. 3.
157
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90%, były stopniowo obniżane.

160

W tym czasie w Estonii zniesiono większość

dotychczasowych obciążeń. Oprócz liniowego podatku dochodowego, wprowadzono także
dość niski, 18-procentowy podatek od wartości dodanej (VAT). Z przywilejów pozostawiono
kwotę wolną od podatku oraz ulgi dla rodzin z więcej niż dwójką dzieci.161
Wielu ekonomistów straszyło, że liniowy podatek dochodowy będzie miał tragiczne
skutki dla wpływów do budżetów państwa. Co ciekawe, wprowadzenie owego podatku
w Estonii odbyło się mimo sprzeciwu Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Statystyki
rządu pokazują, że przeprowadzona reforma miała pozytywny wpływ na dochody podatkowe
państwa. Dane z Tabeli 12 wykazują, że wpływy zarówno z PIT jak i CIT wrastały niemal
każdego roku. Dotyczyło to także podatku VAT. Dochód w ciągu badanych lat spadł tylko
w jednym przypadku – w roku 1996, gdy rząd wprowadził ulgę podatkową
na reinwestowany zysk. Doprowadziło to do lekkiego spadku w dochodzie pochodzącym
z podatku dochodowego od osób prawnych, lecz już w następnym roku osiągnięto zysk
jeszcze większy niż przed wprowadzoną ulgą.
Tabela 12 Dochody podatkowe budżetu państwa w tysiącach koron estońskich
PIT

CIT

VAT

1995

1,721,700

1,049,700

4,164,300

1996

1,949,500

891,000

5,333,700

1997

2,315,730

1,228,400

6,729,300

1998

2,761,600

1,914,100

6,382,300

Źródło: Hinšt D., Flat tax reforms in Estonia and Slovakia as perspectives for Croatian tax
reform, [dostęp: 10.06.2016], s. 11.

Podsumowując należy stwierdzić, że reforma podatkowa w Estonii zakończyła
się dużym sukcesem. Wybór opcji liberalnej okazał się znacznie lepszy niż ślepe czerpanie
z systemów państw zachodnich, których prawo dostosowane jest do znacznie bardziej
rozwiniętych gospodarek. Podatek liniowy, który można nazwać eksperymentem,
doprowadził do wzrostu dochodów państwa, uproszczenia systemu podatkowego oraz
zwiększenia
160
161

jego

transparentności.

Za

przykładem

Estonii

poszło

wiele

państw

Russel P, Podatek liniowy [W:] Infos, nr 16 (40), 19 września 2009, Biuro Analiz Sejmowych.
Basham P., Mitchell D., Lessons…, s. 115.
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– w tym m.in. Litwa (1994 rok), Łotwa (1997 r.), Słowacja (2004) czy Czechy (2009).162
Na zakończenie tego rozdziału warto przytoczyć radę, którą znany ekonomista, Milton
Friedman, dał Polsce, a która w tym przypadku wydaje się bardzo adekwatna:
"Polska nie powinna naśladować bogatych krajów zachodnich, bo nie jest bogatym krajem
zachodnim. Polska powinna naśladować rozwiązania, które kraje zachodnie stosowały,
gdy były tak biedne, jak Polska".

162

Russel P, Podatek liniowy [W:] Infos, nr 16 (40), 19 września 2009, Biuro Analiz Sejmowych.
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Rozdział 4
Ocena wpływu transformacji na gospodarkę Estonii
4.1 Kryzys i szybki wzrost
Obywatele Estonii okres transformacji systemowej rozpoczęli z wielkimi nadziejami.
Społeczeństwo tego państwa było okupowane przez wiele różnych nacji przez setki
lat, a rok 1991 była dla nich przełomem w historii i szansą na prawdziwą wolność. Estonia
musiała przejść trudną drogę od systemu centralnie planowanego do wolnorynkowego.
Wiązał się z tym silny kryzys, obniżenie poziomu życia ludności, a także gwałtowna zmiana
stylu życia. Przeprowadzenie tak trudnego procesu zostało powierzone osobom wierzącym
w zupełnie inne wartości niż dotychczasowa nomenklatura. Byli to „wolnościowcy”,
liberałowie, prawicowcy i libertarianie. Różnie określani, lecz mający jeden cel – stworzenie
podstaw systemu dla wolnych jednostek działających na wolnym rynku. By to osiągnąć obrali
zupełnie inną strategię niż reszta byłych członków Związku Socjalistycznych Republik
Radzieckich. Zastosowana terapia szokowa budziła strach wśród większości rządów innych
państw, a także ekspertów organizacji międzynarodowych. Obawiano się protestów, buntu,
a nawet rewolucji. Jednak estoński przykład pokazał, że społeczeństwo szybko dostosowuje
się do nowych warunków i było gotowe na radykalny krok ku wolności.
Nie ma jednej doskonałej miary, która ukazałaby dokładny wpływ transformacji
na gospodarkę i społeczeństwo. Dlatego dla prześledzenia drogi jaką przeszła Estonia posłużę
się paroma standardowymi wskaźnikami ekonomicznymi. Pierwszym z nich jest Produkt
Krajowy Brutto, który mierzy wielkość produkcji wytworzonej w gospodarce danego kraju.163
Jest to jedna z metod ukazania wzrostu gospodarczego oraz poziomu życia mieszkańców,
lecz jak każda ma swoje niedoskonałości. Wadą PKB pod względem społecznym jest fakt,
że nie bierze on pod uwagę wielu istotnych dla dobrobytu ludzi czynników np. czasu wolnego
czy zanieczyszczenia środowiska. Z kolei stosując PKB jako wskaźnik ekonomiczny należy
pamiętać, że nie pokazuje on pełnej produkcji. Wynika to z braku umiejętności ocenienia
ilości dóbr, które nigdy nie znalazły się w obiegu rynkowym – np. pochodzące ze szarej strefy
lub wyrabiane na użytek własny.164 Mimo tych mankamentów Produkt Krajowy Brutto jest
jednym z najczęściej stosowanych wyznaczników wzrostu gospodarczego. W Tabeli 13
przedstawione zostało porównanie zmian PKB dla Estonii, Litwy i Łotwy w latach
163

D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Makroekonomia¸ Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,
Warszawa 2007, s. 25.
164
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1989-1990, przy czym rok 1989 jest rokiem bazowym. Zgodnie z danymi od roku 1990,
a w przypadku Łotwy 1991, można zaobserwować gwałtowny spadek produkcji. Największa
recesja miała miejsce w roku 1992, co było spowodowane odłączeniem się wszystkich,
opisywanych gospodarek od ZSRR, przy czym w Estonii odnotowane spadki były nieco
mniejsze niż w pozostałych krajach bałtyckich. Powodem tego może być szybkie
przystąpienie do reform, wprowadzenie własnej waluty i uwolnienie cen, które ożywiło nieco
gospodarkę. W kolejnych latach możemy zaobserwować dochodzenie do równowagi oraz
nabierający tempa wzrost gospodarczy.
Tabela 33 Zmiany Produktu Krajowego Brutto Estonii, Litwy i Łotwy w latach 1989-1998
(1989=100)
1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Estonia

100

91,9

82,7

71,0

65,0

63,7

66,4

69,0

76,3

79,9

Litwa

100

96,7

91,2

71,8

60,2

54,3

56,1

58,7

63,0

66,2

Łotwa

100

102,9

92,2

60,1

51,1

51,5

51,0

52,7

57,3

59,5

Źródło: Economic Survey of Europe 2001, No. 1, The United Nations Economic Comission for
Europe, [dostęp: 12.06.2016], http://www.unece.org/ead/pub/surv_011.html

Stabilizacyjne działania rządu estońskiego opierały się zarówno na restrykcyjnej
polityce pieniężnej jak i fiskalnej. Opanowanie inflacji poprzez reformę walutową było
jednym z priorytetów lat 90-tych, ale dla osiągnięcia tego celu niezbędne było ograniczenie
deficytu budżetowego, który mógłby się przyczynić do presji inflacyjnej i dodruku
pieniądza.
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Rząd Estonii skutecznie ograniczył wydatki i tym samym doprowadził

do zrównoważenia budżetu. Był to niezwykły wyczyn, w szczególności, że w latach 90-tych
widoczna była tendencja do zadłużania się. Dotyczyło to nie tylko państw transformujących
się, ale także Europy Zachodniej i Skandynawii. Tabela 14 przedstawia deficyty wybranych
państw w latach 1995-1998. Dla Estonii był to okres całkowitej stabilizacji budżetowej,
możemy zaobserwować niewielkie deficyty równoważone nadwyżkami w kolejnych latach.
W ślad Estonii poszła Łotwa, której także udało się utrzymać dyscyplinę fiskalną.
Dla odmiany na Litwie lata 90-te to okres ciągłego zadłużania się, a w 1997 roku dziura
budżetowa urosła niemal do 12% Produktu Krajowego Brutto. Trudną sytuację możemy
zaobserwować także w innych krajach zachodnich np. Niemczech i Szwecji, w których
niemal każdego roku dług ulegał powiększeniu.
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Tabela 14 Deficyt budżetowy w latach 1995-1998 w wybranych państwach (jako procent PKB).
1995

1996

1997

1998

Estonia

1,1

-0,4

2,2

-0,8

Litwa

-1,5

-3,2

-11,8

-3,0

Łotwa

-1,4

-0,4

1,4

0,0

Niemcy

-9,4

-3,5

-2,9

-2,5

Szwecja

-7,0

-3,1

-1,6

0,9

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych EUROSTAT.
W tym miejscu wskazane byłoby podkreślenie wpływu równowagi budżetowej
bezpośrednio na dług publiczny państwa. W krajach, w których regularnie dopuszczany jest
deficyt budżetowy, dług publiczny rośnie bardzo szybko. Dla przykładu w Niemczech w 1995
roku wynosił on 54,8% PKB, a w Szwecji aż 69,9% PKB. Jest to bardzo istotny czynnik
bowiem niezwykle trudno jest zlikwidować tego typu dług i niestety niewiele rządów
decyduje się na radykalne kroki jak np. angielska premier Margaret Thatcher. Jest
to spowodowane obawą przed zastojem gospodarki i niechęcią społeczeństwa, które mogłoby
zmienić swoje nastroje polityczne i zagłosować w kolejnych wyborach przeciwko partii
rządzącej. Problem polega na tym, że żadne państwo nie jest w stanie spłacać nieskończenie
wielkiego długu. Dowodem na to są wydarzenia ostatnich lat i bliskie bankructwa
tzw. państwa PIIGS - Portugalia, Irlandia, Włochy, Grecja i Hiszpania (z ang. Portugal,
Ireland, Italy, Greece, Spain). Rząd Estonii od początku swojej niepodległości dbał
o stabilizację zadłużenia, a nawet jego zmniejszenie. W latach 1995-1998 Estonia była krajem
europejskim z najmniejszym długiem państwa w stosunku do PKB. W kolejnych latach
wynosił on nie więcej niż 8,2%, a w roku 1998 zmalał do 6%. Podobnej liczby nie potrafiły
osiągnąć żadne z pozostałych państw bałtyckich ani nawet europejskich.166
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Tabela 15 Dług publicznych w latach 1995-1998 w wybranych państwach (jako % PKB).
1995

1996

1997

1998

Estonia

8,2

7,5

7,0

6,0

Litwa

11,5

13,9

15,4

16,5

Łotwa

13,9

13,3

10,7

9,0

Niemcy

54,8

57,6

58,8

59,4

Szwecja

69,9

70,3

68,0

66,7

Restrykcyjne polityki fiskalna i budżetowa mają pozytywny wpływ na stabilizację
gospodarczą, ale początkowo mogą wywoływać recesję i negatywne skutki społeczne.
W przypadku Estonii znacząco uwidocznił się wzrost bezrobocia. W latach 1991-1998
początkowo nastąpiła jego eskalacja, zaraz pod odzyskaniu niepodległości podawano
astronomiczne wielkości – 25-30%. 167 Jednak już w 1993 roku nastąpiła stabilizacja
na poziomie ok. 5 procent. Należy jednak pamiętać, że w Związku Socjalistycznych Republik
Radzieckich nie istniało coś takiego jak bezrobocie rejestrowane. Państwo wymyślało wiele
niepotrzebnych zadań, byle tylko dać ludziom pracę. Zatem uwolnienie się z socjalistycznego
systemu musiało być związane z powstaniem bezrobocia. Warto także zwrócić uwagę na fakt,
że lata 90-te to okres również innych, trudnych reform - prywatyzacja, zmiany w strukturze
gospodarki, uwolnienie rynku - wszystkie te czynniki miały wpływ na utratę przez ludzi
pracy. Jednocześnie bardzo ważną kwestią była widoczna w kolejnych latach równowaga.
Najprawdopodobniej
i strukturalny,

bezrobocie

w

tamtym

okresie

miało

charakter

krótkotrwały

ludzie musieli dostosować się do gwałtownych zmian zachodzących

we wszystkich sektorach.
Tabela 16 Bezrobocie rejestrowane w Estonii w latach 1992-1998 (jako % siły roboczej).

Estonia

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1,6

5,0

5,1

5,0

5,6

4,6

5,1

Źródło: Economic Survey of Europe 2001, No. 1, The United Nations Economic Comission for
Europe, http://www.unece.org/ead/pub/surv_011.html, [dostęp: 12.06.2016]
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Kolejnym

wskaźnikiem

ukazującym

wpływ

transformacji

na

gospodarkę

i społeczeństwo jest dynamika płac. W przypadku państw postsowieckich szczególnie ważna
jest ocena płac realnych, gdyż są one skorygowane o inflację, która w tamtym okresie miała
bardzo duży wpływ na nominalne zarobki. Porównując estońskie płace lat 90-tych do roku
1991 można stwierdzić, że tylko na początku refom widoczny był ich spadek. Od 1993 roku
tendencja się odwróciła i zarobki Estończyków przekroczyły poziom z roku 91, by następnie
nieprzerwanie rosnąć. W roku 1997 osiągnęły poziom o 27,2% wyższy niż ten sprzed 6 lat.
Tabela 17 Dynamika płac realnych w Estonii w latach 1991-97

Estonia

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

100

96,2

101,7

106,4

114,1

120,2

127,1

Źródło: P. Bożyk, 24 Kraje Europy Środkowej i Wschodniej. Transformacja, Szkoła Główna
Handlowa, Warszawa 2002, s. 85.

Warto także wspomnieć o Bezpośrednich Inwestycjach Zagranicznych, które w latach
transformacji uzupełniany niskie nakłady inwestycyjne państw transformujących się.
W przypadku Estonii wskaźnik ten wzrósł wyjątkowo mocno, co stanowiło o jej dużej
wyjątkowości. Od 1992 do 1997 roku napływ BIZ wynosił od 59 do 964 milionów dolarów.
W przeliczeniu na mieszkańca różnica ta była nieco mniejsza – od 38 do 659 mln dolarów
– ale i tak zdecydowanie większa niż w innych państwach. Dla przykładu na Litwie w 1992
roku BIZ per capita wyniosły 20, a w 1997 roku – 109 mln dolarów, na Łotwie 12 i 350 mln
dol., w Polsce 238 mln dolarów.168 Wyższe wskaźniki wśród krajów postkomunistycznych
osiągnęły tylko Węgry (1997=1512 mln dol.), Czechy (1512 mln dol.) oraz Słowenia (1238
mln dol.). 169 Tak wysoki poziom Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych w Estonii
uzyskano dzięki dużej otwartości gospodarki – usunięcie wielu ceł, podatków, ograniczeń
i innych środków protekcji spowodowało duży napływ zagranicznych inwestorów. Podpisano
także wiele umów o wolnym handlu m.in. z Litwą, Łotwą, a także państwami Unii
Europejskiej. Tę politykę kontynuowano w kolejnych latach, w roku 1998 zawarto umowę
z Czechami, Słowacją i Turcją.170
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Podsumowując

należy stwierdzić,

że

okres

transformacji

można

podzielić

na dwa odmienne etapy. Pierwszym z nich były lata 1990-1994, charakteryzujące się wieloma
gruntownymi reformami, gwałtowną recesją oraz tzw. szokiem transformacyjnym. Drugi etap
obejmuje lata po 1994 roku, w których widoczne były pierwsze efekty zmian, stabilizacja,
a następnie gwałtowny wzrost gospodarczy i poprawa warunków życia.171 Terapia szokowa
okazała się skutecznym środkiem przeprowadzenia reform, który co prawda prowadzi
do szybkiej recesji, ale także do równie szybkiego wzrostu gospodarczego. Tego typu
program miał duże szanse na powodzenie, gdyż szybko wprowadzone reformy nie dały
szansy na sprawną, negatywną reakcję społeczeństwa. Można stwierdzić, że lata transformacji
systemowej pokazały, że Estonia ma szansę stać się silnym gospodarczo państwem
porównywalnym do pozostałych państw zachodnich.

4.2 Kontynuacja liberalnych reform
Koniec lat 90-tych przyniósł światowy kryzys i recesję gospodarczą wielu państw.
Bezpośredni wpływ na niekorzystną sytuację miały problemy finansowe we wschodniej Azji,
co pociągnęło za sobą także gospodarkę rosyjską. W 1998 roku Rosja napotkała duże
trudności ze spłatą długu, utrata wiarygodności uniemożliwiła emisję obligacji, a dodatkowe
kłopoty przyniósł spadek światowych cen ropy naftowej. 172 Ze względu na rosnący kryzys
Estonia musiała otrząsnąć się z dotychczasowego uznania i ponownie wejść na drogę
liberalnych reform. 25 marca 1999 roku premierem ponownie został Mart Laar, który
po raz kolejny podjął się trudnego zadania wyprowadzenia gospodarki na prostą.
Już w 1998 roku kryzys odbił się na estońskich finansach publicznych. Poprzedni rząd
próbując zapobiec nadchodzącej recesji zwiększył wydatki publiczne. Doprowadziło
to do deficytu budżetowego w kolejnych latach. Rok 1999 zakończył się z ujemnym saldem
wynoszącym -3,3% PKB. Pierwszym zadaniem nowego rządu było ponowne zrównoważenie
budżetu i uzyskanie nadwyżek w kolejnych latach. By to uzyskać niezbędna była rezygnacja
z podwyżek państwowych pensji oraz likwidacja niektórych programów socjalnych. Decyzje
rządzących,

z

powodów

oczywistych,

bardzo

szybko

straciły

na

popularności,

E. Teichmann, Gospodarka Litwy, Łotwy i Estonii w drugiej dekadzie transformacji systemowej.
Ocena w świetle kryteriów kopenhaskich [W:] Nowe pogranicze Europy: Litwa, Łotwa, Estonia,
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003, s. 21.
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co powodowało silny opór opozycji. Na szczęście w roku 2000 deficyt udało się zmniejszyć
do -0.1% PKB, a w kolejnych latach systematycznie utrzymywano nadwyżki budżetowe.173
Nowy rząd kontynuował także liberalną politykę podatkową oraz zagraniczną. Mimo
presji

spowodowanej

deficytem

budżetowym

nie

podwyższono

podatków

ani nie wprowadzono żadnych protekcjonistycznych środków. Kierowano się w dokładnie
odwrotnym kierunku. W 1999 roku podpisano umowę o wolnym handlu z Polską, a w 2001
roku z Węgrami i Słowenią.174 W 2000 roku wprowadzono także zasadę nieopodatkowania
zysków inwestowanych. Innymi słowy, reinwestowany dochód nie podlegał opodatkowaniu.
Stanowiło to istotny impuls dla przedsiębiorców, by przeznaczali swoje pieniądze na rozwój
przedsiębiorstwa.175 Tak otwarta polityka miała zasadniczy wpływ na inwestorów, którzy pod
koniec lat 90-tych zaczęli uciekać z rynku estońskiego. Przeprowadzone zmiany oraz
stabilizacja

gospodarki

spowodowały

ponowny

napływ

Bezpośrednich

Inwestycji

Zagranicznych. W roku 1998 zasoby BIZ stanowiły 29,4% Produktu Krajowego Brutoo,
w 1999 zmalały do 25,4% PKB, natomiast w roku 2000 nastąpił oszałamiający wzrost
do poziomu 51,5% PKB. W kolejnych latach uzyskany wynik nadal ulegał pozytywnej
zmianie, a Estonia dalej rozwijała stosunki międzynarodowe. 176 Bardzo dużym przełomem
w tym okresie było także dołączenie w 2004 roku do Unii Europejskiej oraz Organizacji
Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO).
Rok 2000 w Estonii oznaczał także bardzo duży przełom w zakresie informatyzacji.
Rząd Marta Laara zapisał się w historii wprowadzając jako pierwszy na świecie
tzw. e-administrację. Co ciekawe estońska informatyzacja miała swoje początki już w 1993
roku, kiedy to stworzono pierwszy Estoński Plan Rozwoju Informatyki. Ówczesny rząd chciał
w ten sposób wesprzeć rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz osiągnąć takie cele
jak: wzrost wydajności i konkurencyjności gospodarki, lepszą odpowiedź na potrzeby
socjalne, polepszenie jakości życia czy pogłębianie suwerenności kraju i tożsamości
kulturowej.177 Program, który rozpoczął się od komputeryzacji szkół, nazwano Skok Tygrysa
(Tiger Leap Project). W następnych latach przygotowywano różne, informatyczne
udogodnienia m.in. w 1999 roku wprowadzono możliwość składania deklaracji podatkowych,
173
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a w 2000 roku w pełni zinformatyzowano system urzędów. 178 Plan ten realizowany
był jeszcze przez kilka kolejnych lat.
Efekty działań rządu widoczne były już w 2000 roku - wzrost gospodarczy wybuchł
z niewiarygodnie dużą siłą, a wzrost PKB wyniósł ponad 10%. W kolejnych latach
utrzymywał się na poziomie od 6 do 10%, co było jednym z powodów nadania Estonii
pseudonimu „bałtyckiego tygrysa gospodarczego”. Zresztą określenie to dotyczyło nie tylko
Estonii, ale także Litwy i Łotwy, które w latach 1999-2007 również osiągały wzrost
gospodarczy rzędu 5-10%.

Tabela 18 Produkt Krajowy Brutto (mln US$) oraz wzrost PKB (%) w Estonii w latach 1999-2007.
1999
PKB (mln EUR)

Wzrost (%)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

5726,9 5685,8 6245,1 7322,1 9833,9 12059,2 14006,1 16963,6 22237,1
-0,9

10,6

6,3

6,1

7,4

6,3

9,4

10,3

7,7

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych World Bank

4.3 Estoński cud gospodarczy – podsumowanie
Patrząc wstecz na sytuację Estonii jesienią 1991 roku wydaje się nadzwyczajne,
że rząd zdołał przywrócić jej gospodarkę na właściwie tory. Od roku 1940 było to państwo
podległe Związkowi Sowieckiemu, w którym brakowało istotnych instytucji krajowych,
w tym banku centralnego czy ministerstwa finansów. W dodatku na jej terenie znajdowało
się wiele etnicznych mniejszości, głównie Rosjan oraz około 200 tysięcy sowieckich
żołnierzy. Gospodarka Estonii była w stanie kompletnego rozpadu, jednak posiadała cztery
korzystne warunki wstępne. Po pierwsze, rozwinięty front narodowy, który wzbudzał silne
poczucie wspólnoty. Po drugie, front ten zwyciężył wybory na początku lat 90-tych
i był w stanie sformować odpowiedni rząd. Po trzecie, odzyskana niepodległość nie została
zakwestionowana, lecz uznana przez rosyjskiego Prezydenta – Borysa Jelcyna. Dodatkowo
kraje świata także uznały państwowość Estonii

i zaprosiły ją

do współpracy

za pośrednictwem organizacji międzynarodowych. Ostatnim warunkiem byli przyjaźni
i bogaci sąsiedzi, którzy szybko nawiązali stosunki z nowym krajem. Estonia stała się liderem
zarówno bałtyckiej jak i sowieckiej transformacji, a jej głównymi celami były: szybki rozwój,
J. Hetman, Elektroniczny dowód osobisty: dogonić Estonię w informatyzacji,
http://www.web.gov.pl/aktualnosci/reportaze/592_881.html, [dostęp: 15.06.2016].
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uniezależnienie się od Rosji i zabezpieczenie swojej niepodległości. By je osiągnąć
przeprowadziła wiele radykalnych refom – liberalizację cen, reformę walutową i podatkową,
zbilansowanie budżetu, zniesienie protekcjonizmu oraz prywatyzację. Stała się także
pionierem we wprowadzaniu podatku liniowego. Wszystko to w ciągu pierwszych
lat niepodległości. Estonia była także jedynym postkomunistycznym krajem, który
zrealizował tak bezkompromisowe zmiany w sektorze publicznym. Zwolnienie niemal
wszystkich rządowych pracowników oraz reorganizacja państwowych instytucji pozwoliła na
stworzenie najlepszej administracji wśród transformujących się państw. 179
Estoński wzrost został nieco przyhamowany przez rosyjski kryzys końca lat 90-tych,
lecz szybkie reformy przyniosły efekt niezwykłego rozwoju gospodarczego dochodzącego
do 10% PKB. W kolejnych latach rząd Estonii ze względów oszczędnościowych,
ale i wydajnościowych zdecydował się na wzmożenie informatyzacji kraju. Dzięki czemu
obywatele tego państwa mogą wykonywać masę czynności za pośrednictwem internetu
m.in. załatwiać sprawy urzędowe, głosować w wyborach czy otrzymywać elektroniczne
recepty. Oprócz wzrostu wydajności e-administracja ma także inny, pozytywny skutek. Jest
nim spadek korupcji przy załatwianiu spraw obywatelskich, który spowodowany jest brakiem
bezpośredniego kontaktu urzędnika z interesantem
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Z powodu

zaawansowania

informatyzacji Estonię często określa się jako „E-stonię”.
O wyjątkowości Estonii stanowi jeszcze jeden fakt – dążenie do obniżenia podatków.
Śledząc systemy podatkowe większości państw zachodnich można się przekonać, że ich pęd
do zwiększenia świadczeń socjalnych łączy się ze wzrostem obciążeń podatkowych. Problem
ten widoczny jest bardzo mocno chociażby w Polsce, gdzie np. tymczasowa, 3-letnia
podwyżka VAT-u trwa już ponad 5 lat.181 Z kolei w Estonii w latach 2005-2007 obniżono
podatek dochodowy z 26 do 21%, a w roku 2015 do 20%, zaś tymczasowa, na okres recesji,
podwyżka VAT została zredukowana.182
Poważne spowolnienie w estońskim rozwoju przyniósł światowy kryzys gospodarczy
– w roku 2009 PKB Estonii zmalało aż o 14,1%. 183 Rząd po raz kolejny zdecydował
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A. Åslund, The Baltic Tigers: Past, Present and Future¸ CESifo Forum, 4/2015, s. 3.
Hetman J., Elektroniczny dowód osobisty: dogonić Estonię w informatyzacji,
http://www.web.gov.pl/aktualnosci/reportaze/592_881.html, [dostęp: 18.06.2016].
181
http://www.forbes.pl/artykuly/sekcje/Wydarzenia/podwyzka-vat-tylko-do-konca-2013-r-,6845,1#,
[dostęp: 18.06.2016].
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http://www.worldwide-tax.com/estonia/est_econonews.asp, [dostęp: 18.06.2016].
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L. Kalina, M. Lewandowska-Kalina, Reformy w czasach kryzysu – Polska na tle Łotwy i Estonii,
Analiza Forum Obywatelskiego Rozwoju, nr 18/2013, s. 3.
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się na kompleksowe reformy liberalne i fiskalne – dokładnie odwrotnie niż większość krajów,
które dotknęła recesja. Dyscyplinę budżetową utrzymano głównie przez cięcia w wydatkach
– zreformowano system opieki zdrowotnej, ograniczono finansowanie obrony oraz rolnictwa.
Czasowo podniesiono także VAT z 18 do 21% i zrezygnowano z planowanej obniżki podatku
dochodowego. 184 Niezwykle ważnym czynnikiem, który wpłynął na powodzenie reform
i szybkie wyjście Estonii z kryzysu był bardzo mały dług publiczny. Co prawda jego poziom
wzrósł nieznacznie w latach 2008-2009, ale nadał był bardzo niski w porównaniu do innych
państw europejskich. Dzięki temu konsolidacja fiskalna nie była aż tak radykalna i miała
na celu raczej wyrównanie różnic w budżecie niż redukcję długu. Dodatkowo stosunkowo
niski poziom zadłużenia zwiększa wiarygodność i implikuje lepsze perspektywy
na przyszłość, gdyż wymaga mniejszych oszczędności w stosunku do krajów bardziej
zadłużonych.185
W ostatnich latach Estonia ponownie zaczęła kroczyć ścieżką zrównoważonego
rozwoju. Jej wzrost PKB utrzymuje się na dodatnim poziomie, a bezrobocie spada
sukcesywnie od 2010 roku. Szybkie odrodzenie gospodarcze spowodowało dołączenie tego
małego kraju do strefy euro. W ten sposób Estonia stała się pierwszym, postradzieckim
krajem, który wszedł na najwyższy dotychczas poziom integracji z Unią Europejską. Opisane
powyżej sukcesy ostatnich 25 lat spowodowały, że wiele organizacji międzynarodowych
uważa Estonię za jeden z najlepszych przykładów transformacji systemowej. Jedno
z najbardziej znanych pism polityczno-biznesowych „The Economist” określiło Estonię jako
Europę Wschodnią, ale tylko pod względem geograficznym. 186 Jest to zdeterminowane
jej niezwykłym rozwojem gospodarczym, który pozwolił na dorównanie, a nawet
prześcignięcie niektórych państw zachodnich. Można stwierdzić, że reformacyjna strategia
Estonii zadziałała niezwykle dobrze: dziś ten bałtycki tygrys wydobywa z siebie silny i głośny
ryk.

L. Kalina, M. Lewandowska-Kalina, Reformy…, s. 6.
K. Maslauskaite, L. Zorgenfreija, Economic miracle in the baltic states: an exemplary way to
growth? [W:] The Baltic states in the EU: yesterday, today and tomorrow, Studies & Reports No 98,
Notre Europe – Jacques Delors Institute, Lipiec 2013. s. 51.
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http://www.economist.com/blogs/theworldin2011/2010/12/baltic_states_will_show_their_differences_
2011, [dostęp: 18.06.2016].
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4.4 Transformacja Estonii w porównaniu do pozostałych państw bałtyckich
W celu ostatecznej weryfikacji powodzenia estońskich reform posłużę się paroma
niestandardowymi wskaźnikami. Wskaźniki te przygotowywane są przez ekspertów
międzynarodowych jako alternatywa do typowych wskaźników ekonomicznych i społecznych
np. poziomu PKB, bezrobocia czy inflacji. Wyniki zostaną porównane do dwóch,
najpodobniejszych do Estonii państw – Litwy i Łotwy. Te trzy kraje określane są wspólnie
jako kraje bałtyckie, gdyż pod względem geograficznym są sąsiadami i łączy je wiele
podobieństw kulturowych, historycznych oraz politycznych. Litwini i Łotysze należą
do grupy ludów określanej jako Bałtowie, Estończycy to Ugrofinowie. Zarówno Łotwa jak
i Estonia charakteryzują się silnymi wpływami kultury skandynawskiej i niemieckiej.
Dodatkowo wszystkie kraje bałtyckie w przeszłości były uzależnione od sąsiednich państw,
a następnie zostały wcielone do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Odzyskały
niepodległość w latach 90-tych, prowadziły podobne, liberalne reformy, przy czym estońskie
były najbardziej radykalne. Obecnie te 3 kraje należą razem do NATO, Unii Europejskiej oraz
Strefy Euro i są swoimi największymi partnerami handlowymi. Wstępną analizę przedstawia
Tabela 19, zgodnie z którą wszystkie państwa bałtyckie charakteryzują się gospodarką
rynkową oraz wolnym ustrojem demokratycznym. Pozostałe wskaźniki przemawiają nieco
na korzyść Estonii, posiada ona najwyższe PKB per capita oraz najlepiej radzi sobie
z bezrobociem. Udział importu i eksportu w PKB jest bardzo podobny w Estonii i na Litwie,
lecz jest znacznie mniejszy na Łotwie.
Tabela 19 Wstępna analiza państw bałtyckich – dane na rok 2015.
Estonia

Litwa

Łotwa

Gospodarka rynkowa

Tak

Tak

Tak

Demokracja

Wolna

Wolna

Wolna

PKB per capita

20147,8

16489,7

15692,2

bezrobocie

7,4

10,7

10,8

Export (%PKB)

83,9

81,2

59,5

Import (%PKB)

80,5

79,3

61,8

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Åslund A., Jak budowano kapitalizm.
Transformacja Europy Środkowej i Wschodniej, Rosji i Azji Środkowej, Książka i Wiedza,
Warszawa 2010, s. 374 oraz danych Eurostat.
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Ocena procesu transformacji jest dość trudna ze względu na różnorodność jej metod
i celów. Wymaga to konstrukcji wielu wskaźników, które są zazwyczaj wynikiem badań
ekspertów lub instytucji międzynarodowych. Jedną z organizacji, która powstała w celu
wsparcia i oceny postępów państw reformujących się jest Europejski Bank Odbudowy
i Rozwoju. Instytucja ta stworzyła jeden z najbardziej kompleksowych mierników
transformacji składający się z sześciu elementów. Poszczególne kategorie są oceniane w skali
od 1 do 4+, gdzie 1 definiuje brak poprawy w reformowaniu gospodarki, a 4+ oznacza wynik
porównywalny do krajów z zaawansowaną gospodarką rynkową. Osiągnięcia państw
bałtyckich za 2014 rok przedstawia Tabela 20. Zgodnie z danymi EBRD Estonia, Litwa
i Łotwa mają identyczne wyniki pod względem małej prywatyzacji, liberalizacji cen, polityki
konkurencji oraz handlu i wymiany międzynarodowej. Trzy z tych wskaźników znajdują
się na najwyższym poziomie – 4,3 – i nie wymagają już żadnych zmian. Nieco gorsza,
ale nadal bardzo dobra sytuacja rysuje się w przypadku dużej prywatyzacji, Litwa i Estonia
zostały ocenione na 4, a Łotwa na 3,7. Najgorzej oceniona została restrukturyzacja
przedsiębiorstw – tutaj zdecydowanie wybija się Estonia z wynikiem 3,7. Litwa i Łotwa
zostały ocenione niżej – odpowiednio 3,0 i 3,3.
Tabela 20 Wskaźniki transformacji EBRD dla państw bałtyckich (2014 rok).
Estonia

Litwa

Łotwa

Duża prywatyzacja

4,0

4,0

3,7

Mała prywatyzacja

4,3

4,3

4,3

Restrukturyzacja przedsiębiorstw

3,7

3,0

3,3

Liberalizacja cen

4,3

4,3

4,3

Handel i wymiana międzynarodowa

4,3

4,3

4,3

Polityka konkurencji

3,7

3,7

3,7

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.ebrd.com.
Analizując państwa bałtyckie należy pamiętać, że ich reformy miały głównie charakter
liberalny. Zatem dobrym wskaźnikiem ich postępów jest wskaźnik wolności gospodarczej
(ang. Index of Economic Freedom) publikowany w formie rankingu przez The Wall Street
Journal oraz Heritage Foundation. Na jego całkowitą ocenę składa się 50 zmiennych
z 10 kategorii: praw własności, poziomu korupcji, fiskalizmu, wydatków publicznych,
warunków dla biznesu, polityki monetarnej, rynku pracy, handlu, inwestycji oraz finansów.
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Im wyższy jest wynik danego państwa tym większą wolnością gospodarczą się ono
charakteryzuje. W rankingu Index of Economic Freedom 2016 najlepszą pozycję spośród
państw bałtyckich zajęła Estonia – znajduje się na 9 miejscu z wynikiem 77,2, przy czym
najwyższy wynik (90,0) otrzymała w dwóch kategoriach – prawa własności i inwestycjach,
a najniższy (57,2) w kategorii rynek pracy. Kolejne państwo – Litwa – znalazło się niewiele
dalej, bo na 13 miejscu z oceną 75,2. Jej cząstkowa analiza zdecydowanie różni
się od Estonii. Litwa za swoje niskie podatki otrzymała bardzo wysoką notę – 92,9. Natomiast
najniższą ocenę (60,0) otrzymała w tej samej kategorii – rynek pracy. Łotwa znalazła
się na dość niskiej pozycji – 36 z punktacją 70,4. W tym kraju również najniżej
sklasyfikowano rynek pracy (59,5), ale najwyższy wynik przyznano wolnemu handlowi
– 88,0.187
Tabela 21 Wskaźnik wolności gospodarczej dla państw bałtyckich na 2016 rok
Estonia

Litwa

Łotwa

Wskaźnik wolności gospodarczej

77,2

75,2

70,4

Pozycja w rankingu

9

13

36

Źródło: 2016 Index of Economic Freedom, http://www.heritage.org/index/ranking,
[dostęp: 19.06.2016].

Miernikiem łączącym wolność gospodarczą z wolnością osobistą jest Indeks Wolności
(ang. Human Freedom Index) opublikowany przy współpracy wielu wolnościowych
organizacji - CATO Institute, Fraser Institute, Liberales Institut oraz Friedrich Naumann
Foundation for Freedom. W tworzeniu rankingu branych jest pod uwagę aż 12 kategorii
dotyczących bardzo szerokiego spektrum m.in. prawa, bezpieczeństwa, religii, społeczeństwa
obywatelskiego, wielkości rządu, wolności handlu i innych.188 Co ciekawe nie jest tu brana
pod uwagę demokracja. Zdaniem autorów ten ustrój polityczny może być formą rządów
najlepiej chroniących wolność, lecz demokracja sama w sobie jest w stanie zarówno
zwiększać jak i redukować zakres wolności.189 Państwa oceniane są w skali od 0 (najmniej
wolne) do 10 (najbardziej wolne). Według rankingu z 2012 roku wszystkie kraje bałtyckie
charakteryzuje podobny trend – wolność osobista jest oceniana wyżej niż gospodarcza.

2016 Index of Economic Freedom, http://www.heritage.org/index/ranking, [dostęp: 19.06.2016]
Vásquez I., Porčnik T., Prelimentary Report. The Human Development Index, a global
measurement of personal, civil and economic freedom, Fraser Institute, USA 2015, s. 5.
189
Vásquez I., Porčnik T., Prelimentary…, s. 7.
187
188
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Ogólny poziom wskaźnika klasyfikuje te państwa bardzo wysoko, na oceniane 152 państwa
Estonia jest 22, Litwa 26, a Łotwa 29. Pod każdym względem Estonia otrzymała wyższe
notowania niż pozostałe dwa państwa.
Tabela 22 Indeks Wolności dla krajów bałtyckich na 2012 rok.
Estonia

Litwa

Łotwa

Ranking

22

26

29

Personal Freedom

8,85

8,80

8,83

Economic Freedom

7,61

7,56

7,36

Freedom Index

8,23

8,18

8,10

Źródło: Vásquez I., Porčnik T., Prelimentary Report. The Human Development Index, a global
measurement of personal, civil and economic freedom, Fraser Institute, USA 2015.

Badając proces transformacji należy pamiętać nie tylko o wynikach ekonomicznych,
ale także społecznych. W celu oceny tych drugich posłużę się Wskaźnikiem Rozwoju
Społecznego (ang. Human Development Index) tworzonym przez agendę Organizacji
Narodów Zjednoczonych związaną z Programem Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju.
HDI korzysta z czterech innych mierników, którymi są: oczekiwana długość życia, średnia
liczba lat edukacji odbytej przez mieszkańców w wieku co najmniej 25 lat, oczekiwana liczba
lat edukacji dla dzieci, które rozpoczynają proces kształcenia oraz dochód narodowy
per capita. Według rankingu wskaźnika rozwoju społecznego najwyższą pozycję wśród
państw bałtyckich ponownie zajęła Estonia. 30 miejsce spośród 188 klasyfikowanych państw
zapewniła jej ocena wynosząca 0,861. Niewiele niżej znalazła się Litwa z wynikiem 0,839
i 37 miejscem. Najsłabiej sklasyfikowana jest Łotwa – 46 miejsce i punktacja 0,819. Mimo
tych różnic wszystkie opisane kraje kwalifikują się do najwyższej grupy, czyli bardzo
wysokiego rozwoju społecznego.190
Tabela 23 Wskaźnik rozwoju społecznego dla państw bałtyckich za 2015 rok

Wskaźnik rozwoju społecznego

Estonia

Litwa

Łotwa

0,861

0,839

0,819

Źródło: 2015 Human Development Report,
http://hdr.undp.org/sites/default/files/2015_human_development_report.pdf, [dostęp: 19.06.2016].
190

2015 Human Development Report,
http://hdr.undp.org/sites/default/files/2015_human_development_report.pdf, [dostęp: 19.06.2016]
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Podsumowując porównanie efektów transformacji państw bałtyckich należy
podkreślić, że opisywane kraje przeszły bardzo trudną drogą od gospodarki planowanej
do wolnorynkowej. Wszystkie stosowały liberalne reformy, lecz Estonia była w nich
najbardziej radykalna i bezkompromisowa. W analizowanych wskaźnikach społecznych
i ekonomicznych Estonia, Litwa i Łotwa klasyfikowały się zazwyczaj w najwyżej ocenianych
grupach. Oznacza to, że ich wyniki dorównują krajom, które nie działały w ustroju
komunistycznym, a zatem ich transformacja dobiegła już końca. Jednocześnie trzeba
zaznaczyć, że na tle Litwy i Łotwy za każdym razem bezkonkurencyjnie wybijała się Estonia
osiągając bardzo wysokie pozycje w rankingach. Świadczy to o tym, że estońska koncepcja
reform okazała się najskuteczniejszą spośród badanych państw i może być przykładem
dla krajów pragnących osiągnąć podobne wyniki gospodarcze i społeczne.
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Zakończenie
Sukces Estonii jest wielopłaszczyznowy. Bardzo dobrze poradzono sobie pod wieloma
względami: stabilizacji finansowej, deregulacji, prywatyzacji, wzrostu gospodarczego,
rozwoju społecznego, tworzenia demokratycznego państwa prawa. W ten sposób
udowodniono, że reformy powinny być implementowane na każdej płaszczyźnie,
a nie, jak wielu twierdziło na początku okresu transformacji, być przedmiotem kompromisu.
Doświadczenie Estonii pokazuje, że należało celować w tak radykalne i szybkie zerwanie
ze starym systemem sowieckim, jak to tylko możliwe. Pierwszym krokiem była ucieczka
ze strefy rubla, a tym samym uniknięcie hiperinflacji. Kolejnym etapem stała
się zdecydowana lustracja, która usunęła z państwowej administracji pozostałości po systemie
socjalistycznym. Następne zmiany wprowadzały coraz więcej wolności gospodarczej
i społecznej. Trudno powiedzieć dokładnie jak doniosłe znaczenie miała każda
z zastosowanych reform, ponieważ większość z nich było wprowadzanych równolegle.
Należy jednak stwierdzić, że całościowy plan transformacji okazał się niezwykle skuteczny.
Analiza wyników ekonomicznych Estonii lat 90-tych udowadnia, że była to jedna
z najlepiej rozwijających się w tamtym okresie gospodarek. Dopiero rok 1998 przyniósł
kryzys, który był spowodowany rosyjską recesją. Wejście w nowe milenium to okres
kolejnych, liberalnych reform i powrotu do dynamicznego wzrostu gospodarczego. W tamtym
czasie nazwano Estonię bałtyckim tygrysem gospodarczym. Dowodem na słuszność tego
określenia była nie tylko przeszłość, ale także kolejne lata. W 2008 roku nastąpił kryzys
światowy, który dotknął niemal wszystkie kraje europejskie, także Estonię. Jednak nawet
globalne załamanie nie było w stanie zachwiać na długo estońską gospodarką. Restrykcyjna
polityka fiskalna i niewielki dług publiczny zadecydowały o ponownym, szybkim wyjściu
z recesji. Oprócz zrównoważonego budżetu należy także zwrócić uwagę na stworzone
w okresie reform warunki rozwoju. Każdy pokryzysowy wzrost gospodarczy był wsparty
przez wolnorynkowe posunięcia – brak protekcjonizmu w handlu zewnętrznym, niskie, proste
podatki, a także sprawną administrację. Warto także wspomnieć o pozostałych państwach
bałtyckich. Chociaż Litwa i Łotwa także były określane tygrysami gospodarczymi, to obecnie
stało się jasne, że pozostały one nieco w tyle za Estonią. Ich brak zdecydowania w niektórych
aspektach oraz chęć załagodzenia refom spowodowały obniżenie koniunktury i wzrost
zadłużenia. Jak przyznaje premier Estonii Maart Laar, w pierwszych latach estońskiej
transformacji było wiele źródeł, które pomogły ukształtować podejście pierwszego,
niekomunistycznego rządu do potrzebnych reform. Zespoły ekspertów zza granicy, takie
jak Heritage Foundation, International Republican Institute oraz Adam Smith Institute wraz
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z nowo utworzonymi lokalnymi think-tankami, organizowały spotkania i konferencje,
na których przedstawiano i omawiano większość zaplanowanych reform. W ten sposób
ukształtował się w Estonii wolnorynkowy tor myślenia, który przełożył się na strategię
transformacyjną oraz późniejsze pozytywne efekty.
Podsumowując, należy stwierdzić, że historia Estonii to doskonały przykład na dobrze
przeprowadzony proces transformacji, a także dowód na to, że podstawą każdego państwa
powinien być zrównoważony budżet oraz jak najmniejsza ingerencja państwa w gospodarkę.
Co więcej, krótka historia estońskiej niepodległości zdaje się przeczyć często powtarzanej
tezie o tym, że za trudne reformy powinni zabierać się ludzie o wielkim doświadczeniu. Mart
Laar nie tylko nie mógł pochwalić się znaczącym dorobkiem, ale faktycznie nie posiadał
nawet akademickiego przygotowania w dziedzinie ekonomii. Premier Estonii posiadał jednak
to, czego brakowało większości przywódców państw postsocjalistycznych tamtego czasu:
spójną wizję przejścia od gospodarki kolektywistycznej do wolnego rynku połączoną
ze zrozumieniem braku możliwości pogodzenia dynamicznego rozwoju z instytucjami
państwa opiekuńczego. Dzięki temu wiele rozwiązań przyjętych na początku lat 90-tych
cechuje urzekająca wręcz prostota. Premier Laar konsekwentnie dążąc do głębokich cięć
budżetowych i wieloaspektowego uwolnienia gospodarki forsował reformy, które w innych
krajach uznane zostałyby za co najmniej ekstrawaganckie. Zdawał się działać zgodnie
z powiedzeniem ukutym przez Alberta Einsteina, wedle której „wszyscy wiedzą, że czegoś nie
da się zrobić, aż znajduje się jeden, który nie wie, że się nie da, i on to robi”. Niesłychanie
ważne było również

to, że w dobie estońskiej transformacji pozwolono na kompletną

przebudowę elit państwa, oczyszczając je z aparatczyków poprzedniego reżimu i nie
dopuszczając tym samym do uwłaszczenia nomenklatury, co stało się udziałem wielu innych
krajów regionu. Estonia w istocie budowała od zera, nie czując ani trochę respektu przed
spuścizną epoki komunizmu. Najbardziej istotną rolę odegrało tu nowe prawo, pisane w
duchu poszanowania wolności osobistej i własności prywatnej, oparte o najlepsze wzorce
zachodnie. Odważne reformy prawdopodobnie nigdy nie udałyby się bez radykalnego
zerwania z niemal każdym aspektem funkcjonowania w formacie republiki radzieckiej.
Należy pamiętać, że nie mogłoby to się udać, gdyby nie wielka determinacja i mądrość
genetycznie pro-zachodniego narodu estońskiego. Estończycy mając w pamięci historię
niepodległej republiki okresu międzywojennego oraz wielką krzywdę i biedę przyniesione
przez komunizm, wykazali wielką mobilizację ku radykalnym zmianom. Mentalność
socjalistyczna została szybko wyparta, co ułatwiło realizację reform, a także szybkie
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osiągnięcie transformacyjnych celów. Doświadczenie to powinno być drogowskazem dla
wszystkich krajów, które do dziś nie mogą poradzić sobie z sowiecką przeszłością.
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