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Por muitos anos, nosso país esteve atrás de uma espécie de cortina, cujo nome é "o
sistema de comando administrativo", cobrindo todas as esferas da vida da sociedade,
incluindo todas as pessoas. O reflexo mais vívido desse fenômeno foi encontrado na
economia do estado, pois, juntamente com a política e a lei, determina os fundamentos
do estado e da vida pública, é nessa tríade que as contradições e padrões de
desenvolvimento da sociedade se manifestam mais claramente. Atualmente, a Rússia
entrou em um novo período de desenvolvimento associado à transição para as relações
com o mercado.

Para muitas empresas, a transição para uma economia de mercado não foi um passo
fácil em seu trabalho. Pelo fato de terem realizado suas atividades de acordo com os
planos estabelecidos acima, os empreendimentos não pensaram na necessidade de
seus produtos para o consumidor final, nem na qualidade dos produtos. Esses
problemas levaram ao fato de que, em condições modernas, muitas organizações se
tornaram não competitivas.

No entanto, apesar das deficiências que se manifestaram, é necessário avaliar as
possíveis vantagens de gerenciar com um planejamento cuidadoso. A atual crise
mostrou que, sem o apoio do Estado, até empresas poderosas podem se tornar falidas.

Nesse sentido, é necessário considerar os tipos de sistemas econômicos, bem como a
transição de um tipo planejado para um tipo de mercado para a Rússia moderna.

Os principais tipos de sistemas econômicos

O sistema de relações econômicas possui vários tipos de sistemas econômicos:
tradicional, comando e mercado. O tradicional é caracterizado por características como
agricultura de subsistência fechada, uniformidade e estabilidade de produtos
manufaturados ao longo de muitos anos, igualitária, como regra, distribuição do produto
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produzido pela sociedade ou agricultura de subsistência e subdesenvolvimento de seu
intercâmbio. Agora, esse sistema é encontrado no mundo muito menos do que nos
séculos passados. Na Rússia, existia até os anos 60. Século XIX

O sistema de comando e administrativo foi usado em nosso país nas décadas de 30 a
80. Século XX O estado controlava completamente a atividade da economia.

Todas as tarefas planejadas para empresas e fazendas coletivas, fazendas estatais
foram enviadas do centro, de ministérios. Uma troca de mercadorias também foi
planejada no centro e passou por um sistema de empresas de comércio público para o
consumidor. Nessa economia, não havia concorrência, o que significa que não havia
feedback entre o produtor e o consumidor. Isso levou ao fato de que o fabricante poderia
trabalhar, independentemente da qualidade dos produtos, e o estado precisava tomar
medidas para fazer as empresas pensarem sobre isso.

O plano diretivo sempre foi adotado no congresso do partido, depois tomou a forma de
uma decisão do congresso dos deputados do Conselho Supremo como órgão legislativo
e foi enviado às localidades por meio de ministérios. O monitoramento da implementação
do plano foi realizado com base na responsabilidade penal administrativa e das partes.

Os defensores do sistema de comando-administrativo argumentam que ele garante o
desenvolvimento sustentável sem crises econômicas (que são refutadas pelo estado da
economia soviética dos anos 70-80), preços baixos, ausência de desemprego, ganhos
garantidos (embora baixos).

Seus críticos distinguem os seguintes aspectos negativos: a falta de incentivos
econômicos para uma pessoa trabalhar (o salário não serve como incentivo ao trabalho);
a formação da maioria da população dessa sociedade de dependência social; escassez
constante de mercadorias; baixa qualidade de produção; atitude desperdiçadora em
relação aos recursos; projetos utópicos que prejudicam a natureza e a sociedade como
um todo.

Uma economia de mercado é caracterizada por características como oferta não
regulamentada, ou seja, os fabricantes decidem independentemente quais produtos e
em que quantidade produzir; demanda não regulamentada (o comprador, dependendo
da disponibilidade de seus próprios fundos, determina quanto e o que deve comprar);
equilíbrio de preços não regulamentado entre oferta e demanda. Sob tais condições,
auto-ajuste ou regulação de mercado da atividade econômica.

Existem duas leis no mecanismo de mercado: a lei do valor e a lei da oferta e demanda,
das quais a primeira forma o nível dos preços médios e a segunda determina a
proporção dos fluxos de caixa e mercadorias gerados no mercado.
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A essência da lei do valor é que as mercadorias no mercado são trocadas de acordo
com seu valor, ou seja, tempo socialmente necessário gasto em sua produção, bem
como seu valor de mercado, que é determinado pela demanda do mercado. Com base
nisso, fica clara a lei da oferta e demanda, sob a influência da qual o produto adquire um
preço de mercado que possui um valor monetário do valor dos bens.

O colapso do campo socialista no final dos anos 80 e início dos anos 90. e a transição
dos povos desses países para a reconstrução dos mecanismos de mercado outrora
destruídos aqui tornou-se evidência da vitória histórica do sistema de mercado (ou
melhor, misto) sobre o sistema de comando e controle. Além disso, essa vitória foi
alcançada pacificamente, como resultado da competição econômica dos sistemas
planejado e de mercado. Quais são as vantagens de um sistema misto sobre um sistema
de comando planejado?

A resposta a essa pergunta será mais fácil de encontrar se compararmos como os
sistemas acima resolvem os principais problemas da economia: O QUE PRODUZIR?
COMO PRODUZIR? PARA QUEM PRODUZIR?

Sistema de planejamento e comando. A essência desse sistema é que as respostas às
principais questões da economia devem ser dadas com base em um plano econômico
nacional diretivo desenvolvido pelos órgãos centrais do país.

Um plano econômico nacional diretivo é uma maneira de distribuir recursos limitados
com base em tarefas governamentais vinculativas para todas as empresas do país.

A própria idéia de planejamento na economia é bastante razoável, mas, como regra,
desde que seja implementada na empresa, empresa ou fazenda - onde o plano é:

elaborado sob as instruções do proprietário privado, assumindo total
responsabilidade financeira (até a ruína) pelo sucesso do plano;

implementado nas condições da lei, garantia da liberdade de escolha dos parceiros
da transação e coordenação do preço de venda com eles;

todas as informações econômicas significativas podem ser coletadas e
compreendidas precisamente por aqueles que tomam decisões e são responsáveis
por elas;

verificado pela demanda dos clientes, ou seja, seu comportamento determina em
última análise o quão razoável esse plano era.

Às vezes, o planejamento em todo o país pode ser útil em condições de guerra, quando
os mecanismos de mercado não permitem concentrar rapidamente todos os recursos do
país para proteção contra um inimigo externo. Muito pior é obtido usando planos
uniformes para todo o país em tempos de paz - especialmente se o Estado não
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transformar o plano em uma recomendação para os participantes da vida econômica,
mas tentar alcançar sua implementação rigorosa, forçando pessoas e organizações
empresariais a agir estritamente de acordo com as tarefas planejadas.

Ao longo do século XX. cientistas e políticos de todo o mundo estudaram
cuidadosamente a experiência de planejamento nos países socialistas: os sucessos que,
como parecia a princípio, garantiu e os fracassos a que acabou levando. Esses estudos
mostraram que uma tentativa de alcançar uma implementação estrita de um único plano
de políticas para um país inteiro, via de regra, leva a conseqüências negativas, como o
atraso na tomada de decisões na esfera econômica. Nem um único diretor de uma
fábrica ou loja em um país socialista é livre para mudar de forma independente a
estrutura da produção ou da venda, ou seu preço - mesmo que considere necessário. No
entanto, apenas os mais altos órgãos de gestão econômica tiveram o direito de tomar
tais decisões: o Comitê Estadual de Planejamento, o Comitê Estadual de Preços, o
Comitê Estadual de Logística,

Naturalmente, nesse sistema, as decisões sempre eram tomadas muito lentamente:

uma diminuição do interesse pessoal das pessoas na economia e,
consequentemente, baixa produtividade e qualidade do trabalho. Isso foi
consequência do fato de que, em primeiro lugar, o Estado proibiu a propriedade
privada, o que significa que a iniciativa privada também desapareceu. Em segundo
lugar, a rígida regulamentação estatal dos salários criou uma situação em que não
valia a pena fazer esforços especiais e, além disso, foi condenada por outros. É por
isso que, por exemplo, na URSS eles não gostam de nenhum tipo de inventor e
racionalizador - suas atividades levaram a um aumento da produtividade do trabalho
e, pessoalmente, essas pessoas começaram a receber muito mais do que outros
trabalhadores. Mas o estado imediatamente ajustou os padrões de produção, ou seja,
aumentou o volume de produção que cada trabalhador (e não apenas o
racionalizador) tinha que fabricar. Como resultado, o salário voltou a nivelar no
mesmo nível, mas os colegas de racionalização agora tinham que trabalhar muito
mais pelo mesmo dinheiro, o que os levou a odiar "esses novatos". Por esse motivo,
por exemplo, o extraordinário inventor e racionalizador de São Petersburgo Mikhail
Alekseev foi regularmente expulso das empresas em que tentava introduzir algo para
aumentar a produtividade do trabalho. No final, nem uma única empresa na cidade
simplesmente queria contratá-lo e, para não ficar desempregada, ele teve que se
afastar de um trabalhador como sociólogo; onde ele tentou introduzir algo para
aumentar a produtividade do trabalho. No final, nem uma única empresa na cidade
simplesmente queria contratá-lo e, para não ficar desempregada, ele teve que se
afastar de um trabalhador como sociólogo; onde ele tentou introduzir algo para
aumentar a produtividade do trabalho. No final, nem uma única empresa na cidade
simplesmente queria contratá-lo e, para não ficar desempregada, ele teve que se
afastar de um trabalhador como sociólogo;
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enfraquecendo a suscetibilidade da economia ao progresso científico e tecnológico.
As empresas estatais na economia de comando não estão interessadas em usar os
desenvolvimentos de cientistas e designers - afinal, seus produtos já têm vendas
garantidas de acordo com os planos. Então, por que perder tempo, esforço e
nervosismo no desenvolvimento de novas tecnologias e produtos?

supressão das liberdades dos cidadãos e o fim da democracia. A baixa
produtividade da economia de comando gera insatisfação dos cidadãos com o baixo
padrão de vida. Para que esse descontentamento não se traduza em um protesto
aberto dos cidadãos, é criado um sistema de intimidação da população e terror contra
aqueles que não podem ser intimidados. Na URSS, durante o reinado de Stalin, isso
levou ao envio de milhões de pessoas inocentes para campos de concentração
stalinistas e à execução em massa de cidadãos sob acusações completamente falsas.
Mas a mesma abordagem permaneceu por muito tempo no sistema de comando da
URSS, mesmo após a morte de Stalin. Por exemplo, em 1962, em Novocherkassk,
uma demonstração espontânea de cidadãos insatisfeitos com o aumento dos preços
de varejo do estado para carnes e laticínios foi brutalmente fuzilada por soldados do
Exército Soviético na praça em frente ao comitê da cidade da CPSU - mais de cem
pessoas morreram de balas explosivas

Mas nenhum terror é capaz de forçar as pessoas a trabalharem de maneira produtiva e
inventiva, trabalhando por si mesmas ou recebendo remuneração formada em condições
de mercado. Devido a essas características e defeitos do sistema de comando, mesmo
um país rico em recursos naturais e humanos como a Rússia até o final do século XX.
veio com um padrão de vida dos cidadãos muito mais baixo do que o dos países
vizinhos europeus e de alguns países asiáticos (vamos comparar, digamos, o padrão de
vida na Rússia e na Finlândia - que já foi uma das províncias mais pobres do império
czarista).

Mas esses países não foram dotados de recursos como a URSS (no Japão, digamos,
não há minerais). Mas então eles viveram no século XX. na estrutura de outro sistema
econômico - um mercado, isto é, em condições de livre escolha econômica. E acabou
sendo melhor do que possuir recursos naturais, mas usá-los no sistema de comando.

Qual é a falha na idéia de um plano único de diretiva, por que não permite encontrar
respostas para as principais questões econômicas melhor do que com uma organização
de mercado da vida econômica?

O fato é que o sistema de comando não começa acidentalmente com a destruição da
propriedade privada. O Estado pode comandar o uso de recursos econômicos somente
se a lei não proteger o direito do proprietário privado de dispor independentemente dos
recursos que pertencem a ele.
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Mas se ninguém é dono de nada, se todos os recursos (fatores de produção) são
declarados propriedade pública e, na realidade, funcionários estatais e partidários os
controlam completamente, isso implica conseqüências econômicas muito perigosas. A
renda de pessoas e empresas não depende mais de quão bem eles usam recursos
limitados, de quanto o resultado de seu trabalho é realmente necessário para a
sociedade. Outros critérios se tornam muito mais importantes: a) para empresas - o grau
em que as metas planejadas para a produção de bens são atingidas e superadas. É por
isso que os diretores das empresas recebem ordens e são nomeados ministros. E não
importa de modo algum que esses produtos, tanto no âmbito das tarefas planejadas
quanto principalmente - além deles - possam ser completamente desinteressantes para
compradores que, se tivessem liberdade de escolha, prefeririam benefícios
completamente diferentes. Da mesma forma ninguém se importava que a manufatura
desses bens usasse geralmente uma quantidade exorbitante de recursos, e os próprios
bens se mostrassem muito caros. De qualquer forma, o comprador, no final, foi forçado a
comprar esse conjunto de móveis feio ou essa máquina incrivelmente pesada. As
pessoas não tinham alternativa - era simplesmente impossível encontrar outros móveis.
E para as empresas, a aquisição, por exemplo, de uma máquina desse tipo foi
diretamente prescrita pelo plano e o dinheiro foi alocado para isso; b) para as pessoas -
a natureza do relacionamento com as autoridades, que distribui os bens mais escassos
(carros, apartamentos, móveis, viagens turísticas ao exterior etc.), ou ocupação de uma
posição em que você pode ir a "distribuidores fechados", onde tais bens escassos
podem ser comprados livremente. e o produto em si era muito caro. De qualquer forma,
o comprador, no final, foi forçado a comprar esse conjunto de móveis feio ou essa
máquina incrivelmente pesada. As pessoas não tinham alternativa - era simplesmente
impossível encontrar outros móveis. E para as empresas, a aquisição, por exemplo, de
uma máquina desse tipo foi diretamente prescrita pelo plano e o dinheiro foi alocado
para isso; b) para as pessoas - a natureza do relacionamento com as autoridades, que
distribui os bens mais escassos (carros, apartamentos, móveis, viagens turísticas ao
exterior etc.), ou ocupação de uma posição em que você pode ir a "distribuidores
fechados", onde tais bens escassos podem ser comprados livremente. e o produto em si
era muito caro. De qualquer forma, o comprador, no final, foi forçado a comprar esse
conjunto de móveis feio ou essa máquina incrivelmente pesada. As pessoas não tinham
alternativa - era simplesmente impossível encontrar outros móveis. E para as empresas,
a aquisição, por exemplo, de uma máquina desse tipo foi diretamente prescrita pelo
plano e o dinheiro foi alocado para isso; b) para as pessoas - a natureza do
relacionamento com as autoridades, que distribui os bens mais escassos (carros,
apartamentos, móveis, viagens turísticas ao exterior etc.), ou ocupação de uma posição
em que você pode ir a "distribuidores fechados", onde tais bens escassos podem ser
comprados livremente. As pessoas não tinham alternativa - era simplesmente impossível
encontrar outros móveis. E para as empresas, a aquisição, por exemplo, de uma
máquina desse tipo foi diretamente prescrita pelo plano e o dinheiro foi alocado para
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isso; b) para as pessoas - a natureza do relacionamento com as autoridades, que
distribui os bens mais escassos (carros, apartamentos, móveis, viagens turísticas ao
exterior etc.), ou ocupação de uma posição em que você pode ir a "distribuidores
fechados", onde tais bens escassos podem ser comprados livremente. As pessoas não
tinham alternativa - era simplesmente impossível encontrar outros móveis. E para as
empresas, a aquisição, por exemplo, de uma máquina desse tipo foi diretamente
prescrita pelo plano e o dinheiro foi alocado para isso; b) para as pessoas - a natureza
do relacionamento com as autoridades, que distribui os bens mais escassos (carros,
apartamentos, móveis, viagens turísticas ao exterior etc.), ou ocupação de uma posição
em que você pode ir a "distribuidores fechados", onde tais bens escassos podem ser
comprados livremente.

Como resultado, uma situação se desenvolveu nos países do sistema de comando
quando:

1) até o mais simples dos bens necessários para as pessoas era impossível comprar
livremente, pois eram um "déficit". Por exemplo, nos anos 80, nas maiores cidades da
Rússia, os paraquedistas se tornaram uma visão familiar. Esse é o nome dado aos
moradores de pequenas cidades e vilarejos que chegaram às grandes cidades com
grandes mochilas (semelhantes às mochilas com para-quedas) nas costas para comprar
comida por várias semanas. Afinal, simplesmente não havia nada em seus
assentamentos nas lojas de alimentos. Efeitos semelhantes do déficit foram
característicos das economias de todos os países socialistas. É por isso que o famoso
economista húngaro Janos Kornai, em seu livro intitulado Deficit, escreveu: húngaros e
soviéticos, chineses e romenos, cubanos e poloneses sabem igualmente o que significa
ficar na fila para carne ou sapatos,

2) a massa de empresas incorria constantemente em perdas, e muitas delas foram
oficialmente designadas para uma categoria tão marcante como “empresas não
lucrativas”. Além disso, os funcionários dessas empresas ainda recebiam regularmente
salários e bônus;

3) o maior sucesso para os cidadãos e para as empresas foi “obter” (puxando ou
favorecendo as autoridades) alguns bens ou equipamentos importados. Na Rússia, os
compradores fizeram fila para comprar botas femininas iugoslavas à noite, e os
iugoslavos, por sua vez, pagaram subornos para comprar sapatos da Itália nas lojas de
seu país.

É por isso que, no início dos anos 90, quando a URSS e os países da Europa Oriental
começaram a fazer um balanço de décadas de "desenvolvimento planejado", o quadro
emergiu extremamente triste.
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Verificou-se que a grande maioria dos produtos fabricados nesses países não são
apenas de baixa qualidade e design desatualizado, mas também produzidos a custos
proibitivos. Portanto, ele não é procurado nem no mercado doméstico nem no mundo. E
os processos tecnológicos mais recentes (por exemplo, fundição contínua de aço) que
foram criados por cientistas da URSS e que poderiam melhorar a situação não foram
usados por décadas, enquanto em estados com economia de mercado eles eram
dominados muito rapidamente e em grande escala.

As fraquezas do sistema de comando e controle são especialmente evidentes ao
resolver a questão PARA QUEM produzir bens, isto é, ao determinar os cidadãos que
têm direito a receber determinados bens produzidos pelo país.

Começando com a implementação das idéias utópicas sobre a distribuição da
equalização “na medida de necessidades razoáveis e de mão-de-obra”, a economia de
comando e controle finalmente chegou ao ponto em que os principais critérios de
distribuição aqui eram obediência ao sistema de poder e posição oficial. Ao mesmo
tempo, os benefícios mais valiosos foram recebidos, em primeiro lugar, por vários chefes
(na Rússia, isso foi chamado de "sistema de distribuidores fechados").

A esmagadora maioria da população deveria “servir” bens escassos por anos de trabalho
obediente, independentemente de quão produtivo e realmente útil esse trabalho fosse.
Por exemplo, para obter um cupom pelo direito de comprar um conjunto de móveis, era
necessário elaborar sem conflito com as autoridades por 5 anos e um cupom para a
compra de um carro ou um mandado para um apartamento gratuito - de 15 a 20 anos.

Portanto, as garantias dos ideólogos do socialismo de que a administração planejada da
economia seria muito mais racional do que o "elemento de mercado" e proporcionariam
um crescimento sem precedentes no bem-estar dos cidadãos na história eram
completamente falsas. Os países com economia de comando e controle no século XX
perderam completamente a competição econômica com países com economia de
mercado. É por isso que, no final dos anos 80 e início dos 90, neste século, quase todos
os países socialistas iniciaram uma transformação radical de seus sistemas econômicos,
recriando a propriedade privada e os mecanismos de mercado.

Sistema de mercado (capitalismo). Como são resolvidas as principais questões
econômicas em uma economia de mercado?

As respostas são dadas com a ajuda de um único mecanismo - preços, formados no
mercado de recursos e bens (serviços). São os preços que dão sinais ao comprador - o
que é rentável comprar e ao fabricante - o que é rentável produzir para venda. São os
preços que informam ao fabricante qual o método de produção a ser escolhido e a todos
os atores da economia, que parte de seus recursos gastará hoje e que reservará para o
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futuro.

Naturalmente, os preços podem desempenhar o papel de tais sinais universais somente
sob certas condições de sua formação e em um determinado ambiente econômico. Um
conhecimento detalhado dessas condições e do ambiente econômico em que os preços
de mercado são formados e operam nos espera.

Aqui, observamos que a solução dos principais problemas da economia usando
mecanismos de mercado é possível porque o comportamento das pessoas no campo da
atividade econômica tem três características:

as pessoas buscam lucro (e como entender isso é uma conversa especial);
as pessoas geralmente agem racionalmente, ou seja, buscam maneiras de garantir

que recebam o maior benefício;
as pessoas aprenderam a trocar mercadorias para aumentar seus lucros.

O mercado cria as melhores oportunidades para as pessoas operarem com base nessa
lógica, em virtude de sua própria natureza: você pode obter os bens de que precisa aqui
apenas de uma maneira - para oferecer em troca algo que é desejável para os outros.
Em outras palavras, o mercado faz com que todos, mesmo os egoístas mais inveterados,
pensem nos interesses dos outros: caso contrário, seu produto pode ser desnecessário
e, em vez de ganhar, a pessoa receberá apenas perdas. Além disso, todos - todos os
vendedores e compradores - todos os dias procuram a melhor opção para um
compromisso entre seus interesses.

Infelizmente, o mercado como mecanismo de distribuição de recursos limitados na
produção de bens econômicos também não é perfeito - ele não fornece a solução ideal
para todos os problemas. O método de trabalho do mercado é tentativa e erro.

No entanto, o mecanismo de mercado comete muito menos erros e corrige os erros
cometidos mais rapidamente do que os especialistas mais experientes em planejamento.

A razão é simples - o mercado em plena capacidade "inclui" os interesses pessoais de
cada um de seus participantes, e esses interesses são uma alavanca mais poderosa do
que as ordens mais formidáveis dos órgãos centrais de planejamento.

Isso não significa que os mecanismos atualmente conhecidos de organização do
mercado sejam ideais, e a sociedade, na pessoa do estado, nunca deve interferir em seu
trabalho sob nenhuma circunstância. Pelo contrário, o mundo inteiro está
constantemente procurando maneiras de melhorar esses mecanismos. E mesmo nos
países do mundo que tiveram a sorte de evitar revoluções socialistas e experimentos
subsequentes com o planejamento, o mercado do final do século XX. muito diferente das
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formas de gerenciar o início do século.

Em muitos países, os processos de mercado são ativamente controlados pelo Estado,
buscando evitar todo tipo de crise e choque.

Uma parte considerável dos recursos econômicos é redistribuída por órgãos estatais.

E, no entanto, não importa quão simplificada, embora regulada pelo estado, a vida
econômica nos países desenvolvidos do mundo, sua fundação permanece os mesmos
três elementos: propriedade privada, iniciativa privada e distribuição no mercado de
recursos limitados. É nos mercados que se verifica a correção das decisões econômicas
dos produtores de bens e seu direito ao lucro como recompensa por seus esforços. O
mecanismo real para a formação dessa avaliação é comparar os custos de produção de
bens e os preços de mercado pelos quais é realmente possível vender os bens
produzidos.
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