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Kirgisko-polskie stosunki ekonomiczne  

– wczoraj, dziś, jutro

W 1991 roku, już od pierwszych dni po uzyskaniu suwerenności, Kir-
giska Republika (Kirgistan) podjęła działania na rzecz przyswojenia 

demokratycznego systemu zarządzania państwem i jednocześnie zbudo-
wania modelu ekonomicznego wolnego rynku. Rozpoczął się proces re-
form ekonomicznych: liberalizacja cen, określono wolnorynkowe zasady 
produkcji przemysłowej, prywatyzowane były w przyśpieszonym tempie 
obiekty handlowe, przyjrzano się możliwościom handlu zewnętrznego, 
a 10 maja 1993 roku wprowadzono narodową walutę – som. W maju tegoż 
roku Narodowy Bank Kirgiskiej Republiki (dalej: NBKR) ustanowił kurs 
wymiany suma w stosunku do dolara USA na poziomie 3.98, w 2010 roku 
dany wskaźnik został przekroczony – 46. 

Jednocześnie zostały wprowadzone zasady i taryfy celne. Wprowadzo-
no kurs waluty i zasady zagranicznych regulacji walutowych, ustalone zo-
stały zasady korespondencyjnych stosunków z partnerami w handlu ze-
wnętrznym. 

W założeniach cel ostateczny handlu zewnętrznego powinien przewi-
dywać zabezpieczenie podstawowego salda w bilansie handlowym, które 
stwarza podstawę dla polepszenia bilansu płatniczego, zwiększenie wzro-
stu PKB kraju, a także tworzenia odpowiednich warunków dla podwyż-
szenia części dochodowej budżetu państwa. Dla osiągnięcia tych warun-
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ków, jako zasada, powinna być tworzona solidna podstawa dla aktualnego 
zabezpieczenia terminowej obsługi zewnętrznego zadłużenia państwa. 

W strukturze obrotu zewnętrznego wśród krajów dalekiej zagranicy 
określoną rolę odrywa handel między Kirgistanem i Polską. W okresie su-
werenności Kirgistanu dynamika handlu między naszymi państwami ma 
tendencję corocznego wzrostu.

Kirgistan aktywnie eksportował towary (do 5 mln dol. USA) do Polski. 
W  strukturze eksportu znajdowały się: surowce tytoniowe, suszone wa-
rzywa i owoce, narzędzia ręczne i inne towary. W tym samym czasie Kir-
giska Republika w rosnącym tempie importowała towary z Polski (rzędu 
do 20 mln dol. USA), a wśród nich: meble, windy, kolejki linowe, maszyny 
drogowe, płyty z drewna, leki, opony i felgi, cukier trzcinowy, kosmetyki 
i mydło – środki czystości, towary przemysłowe i inne. 

W następstwie Kirgistan osiągnął niski współczynnik pokrycia impor-
tu eksportem. A to świadczy o tym, że co roku zachodziło zjawisko eks-
portu kapitału z Kirgistanu do Polski. W tym samym okresie w strukturze 
importu Kirgistanu do krajów spoza WNP rola Polski wykazuje tenden-
cje zniżkowe. W przybliżeniu, ten sam obraz zarysowuje się w Polsce także 
w strukturze eksportu Kirgiskiej Republiki do krajów spoza WNP. W przy-
bliżeniu w Kirgistanie zarysowuje się zbliżony obraz w handlu zewnętrz-
nym z wieloma krajami.

Zauważalny wzrost poziomu całego importu towarów do Kirgistanu 
świadczy o niezadowalającej realizacji programu produkcji własnej zastę-
pującej import i odpowiednio niskim poziomie potencjału eksportowego 
republiki, co wpływa na zaniżenie efektywności handlu zagranicznego.

Tym bardziej, że w strukturze całkowitego importu do Kirgistanu 
udział towarów podstawowych wynosi:
 • zasoby paliwowo-energetyczne – do 30%;
 • wyroby przemysłu maszynowego – ponad 20%;
 • wyroby przemysłu chemicznego (farmaceutyczne, chemii nieorga-

nicznej, masy plastyczne i ich pochodne, kauczuk i guma) – po-
nad 10%;

 • metale żelazne i kolorowe oraz wyroby z nich – ponad 5% itd.
Chociaż w ostatnich latach zauważalnie wzrósł poziom eksportu nastę-

pujących towarów:
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 • energia elektryczna – prawie 50%;
 • fasola – ponad 50%;
 • zwierzęta żywe – ponad 40 razy;
 • różne napoje – ok. 70% i in.

Jednocześnie daje się zauważyć spadek poziomu eksportu w poszcze-
gólnych grupach towarów, który został spowodowany spadkiem pro-
dukcji przemysłowej i zmniejszeniem zapotrzebowania na rynkach ze-
wnętrznych:
 • szkła płaskiego – blisko 90% (wstrzymanie produkcji w związku 

z planowanym na początek roku remontem „Интергласс”);
 • cementu – ponad 90% (spadek produkcji związany z kryzysem finan-

sowym w Kazachstanie, głównym użytkownika cementu i zmniej-
szeniem budownictwa mieszkaniowego w republice);

 • żarówek – ponad 10% (finansowe problemy АО „МЭЛЗ”);
 • wyrobów odzieżowych – ponad ¼ (zmniejszenie zamówień z Rosji, 

Kazachstanu i Uzbekistanu); itd.
Oprócz tego spadł poziom przeznaczonych na eksport towarów trady-

cyjnych:
 • złomu i odpadów metali żelaznych – ponad 70%;
 • surowców nieprzetworzonych – ok. 70%;
 • produktów mlecznych – ponad 60%;
 • tytoniu – ok. 10% i in.

Chociaż w ostatnich pięciu latach poziom obrotu zewnętrznego Kirgi-
stanu wzrósł z 2,8 mld dol. USA w 2006 r. do 5 mld dol. USA, czyli tempo 
wzrostu wyniosło 178,6%, w tym poziom eksportu odpowiednio z 0,9 do 
1,7 mld dol. USA, czyli wzrost równy 188,9%; import wynosił 1,9 i 3,2 mld 
dol. USA, czyli 168,4%. W rezultacie wskaźnik pokrycia importu ekspor-
tem wzrósł z 0,46 w 2006 r. do 0,54 w 2010 r.

W tym samym okresie wciąż jeszcze nie zmniejsza się saldo ujemne 
bilansu handlowego Kirgiskiej Republiki. Jeśli w 2006 r. wynosiło ono 
1,0 mld dol. USA, to w 2010 r. wzrosło do 1,5 mld dol. USA, czyli 150%. 
To w rezultacie wpłynęło ujemnie na rachunek bieżący bilansu płatnicze-
go Kirgistanu.

W rozpatrywanym okresie (lata 2006–2010) ma tendencję wzrostu po-
ziom produktu krajowego brutto Kirgistanu. Rejestruje się pewien wzrost 
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poziomu inflacji (w 2010 r. do 19,2%). Daje się jednak zauważyć dynamicz-
ny wzrost budżetu państwa. W tymże czasie udział dochodów podatko-
wych spadł z 79,7% do 63,4%. W następstwie w 2009–2010 r. deficyt budże-
tu państwa wzrósł z 1,5% do 5,1% produktu krajowego brutto. Jednocześnie 
państwowe zadłużenie zewnętrzne wzrosło z 1,9 mld. dol. do 2,6 mld dol. 
USA. Przy czym, przez ostatnie pięć lat plan obsługi zadłużenia zewnętrz-
nego państwa nie był w pełni realizowany. W 2010 r. zewnętrzne zadłuże-
nie państwa w stosunku do produktu krajowego brutto stanowiło 57,5%, 
do eksportu towarów i usług – 109,9%. Chociaż średnia płaca nominal-
na wzrosła z 3,3 tys. soma do 7,1 tys. soma, czyli – 2,2 razy. Wydajność 
pracy wzrosła 1,8 razy. Poziom bezrobocia pozostaje w granicach 3%. Od-
pływ migracyjny wzrósł z 26,9 tys. osób w 2006 r. do 50,6 tys. osób w 2010 
r., czyli: 1,9 razy. W rzeczywistości taki proces migracyjny charakteryzuje 
poziom rozwoju socjalno-ekonomicznego Republiki Kirgiskiej.

Według danych ONZ1 w 2008 r. produkt krajowy brutto Kirgistanu na 
obywatela stanowił 958 dol. USA (w krajach sąsiednich: w Tadżykistanie 
– 751, w Uzbekistanie – 1023), a w Polsce (Europa, UE) – 13845 dol. USA. 
Wskaźniki te wyrażają wyniki, nakierowanie na tworzenie realnego bo-
gactwa narodów i wskazują drogi rozwoju kapitału ludzkiego. Uogólniając, 
wszystko dla rozwoju kapitału ludzkiego, człowieka – zarządzanie, zapew-
nienie bezpieczeństwa osobistego, społecznego, bezpieczeństwo i niepod-
ległość państwa w ramach przestrzegania prawa i zasad demokratycznych 
w warunkach rozwoju gospodarki rynkowej.

Rzeczywiście, w warunkach rozwojowych stosunków rynkowych, glo-
balizacji światowej gospodarki, niektóre przesunięcia w rozwoju socjalno-
-ekonomicznym Kirgistanu wiążą się przede wszystkim z uwzględnieniem 
zapotrzebowań krajów zagranicznych, dostarczeniem potrzebnych im to-
warów i surowców. W tym przypadku nabywców interesuje jakość propo-
nowanych towarów i surowców, cena hurtowa realizacji i najważniejsze – 
opłacalność transakcji.

Jednocześnie, w ramach gospodarki przejściowej (transition economy) 
i w celu wzmocnienia potencjału gospodarki narodowej, Republika Kir-

1 Opracowanie dla Programu Rozwoju ONZ. Wyd. „Весь Мир”, Moskwa 2010. 
Wniosek 16.
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giska, szukając dróg rozwoju dla handlu zewnętrznego, w grudniu 1998 r. 
weszła do Światowej Organizacji Handlu (WTO). 

Eksperci ONZ w związku z tym podkreślali, że rozwój handlu mię-
dzynarodowego rzeczywiście stwarza dla ludzkości ogromne możliwości. 
Przy spełnieniu określonych warunków może ona ukrócić biedę i nierów-
ności, pokonać niesprawiedliwości ekonomiczne. Jednakże dla uboższych 
krajów świata, dla milionów nędzarzy, wspomniane warunki jeszcze nie 
zaistniały2.

Dlatego w republice, po uzyskaniu niepodległości i wejściu w skład 
WTO, przede wszystkim zajęto się tworzeniem nowoczesnych, konku-
rencyjnych mocy produkcyjnych na bazie powstawania przedsiębiorstw 
z udziałem kapitału zagranicznego. Tym bardziej, że w tekście oświadcze-
nia Konferencji Ministerialnej WTO czerwoną nicią przewijają się tema-
ty polityki rozwoju: tworzenie mocy produkcyjnych (Capacity Building) 
w krajach rozwijających się, w szczególności w państwach słabo rozwinię-
tych (LDCs)3.

Jednocześnie, w rzeczywistości, wytyczone kierunki generalnie od-
biegają od założonych wskaźników handlu zewnętrznego w danych pań-
stwach przy uwzględnieniu warunków dla krajów gospodarki przejściowej 
w drodze przetwarzania zasobów naturalnych. Tym bardziej efektywny 
wewnętrzny i  zewnętrzny handel sprzyja przyciągnięciu inwestycji, roz-
wojowi gospodarki, polepszeniu sfery socjalnej, umocnieniu współpracy 
w niemal wszystkich dziedzinach życia.

Przy czym, przyśpieszone tworzenie strefy wolnego handlu, najpeł-
niej odpowiadającej na obecnym etapie ogólnym interesom gospodarczym 
krajów świata, pozwoli na prawdziwe umocnienie ich związków gospodar-
czych, by bardziej efektywnie wykorzystywać potencjał gospodarczy4. 

W następstwie tego, zamierzone wcześniej w Kurdystanie programy 
roczne, nakierowane na dalszy wzrost potencjału eksportowego i organi-
zację przemysłu zastępującego eksport, nie zostały w pełni zrealizowane.

2 Wykład o rozwoju człowieka 2005. Współpraca międzynarodowa na rozdrożu. Pu-
blikacja dla UNPD – ONZ. Wyd. „Весь мир” 2005, s. 127.

3 International politic. Ж., Германского общества внешней политики. Мировая 
торговля. № 6, czerwiec 2002, Wydawnictwo МГУ, s. 52.

4 W. Tieriechow, Aktualne problemy gospodarki Rosji i WNP, „Экономист”, paź-
dziernik 1999, s. 5.
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W związku z tym należy zaznaczyć, że stosowne czynniki w republice 
przede wszystkim nakierowane były na realizację przedsięwzięć firm za-
granicznych, które eksportowały głównie towary konsumpcyjne.

Przy tym, podmioty gospodarcze równocześnie zaczęły zwiększać ilo-
ści towarów importowanych do republiki. To świadczy o tym, że także 
mieszkańcy Kirgistanu dobrowolnie finansowali i podtrzymywali działal-
ność firm zagranicznych. I tym samym corocznie wywożone były zasoby 
finansowe i następował dobrowolny eksport kapitału.

Najważniejsze jednak, że ze strony organów centralnych Kirgistanu 
nie zostały stworzone niezbędne warunki dla podmiotów gospodarczych 
zajmujących się produkcją towarów eksportowych w ramach prowadzo-
nej przez te organy polityki podatkowo-budżetowej i pieniężno-kredyto-
wej, a także nie były efektywnie wykorzystywane podstawowe mechani-
zmy ochrony rodzimych producentów z zachowaniem warunków i zasad 
WTO.

W związku z powyższym należy zauważyć, że handel zewnętrzny ko-
rzysta jeszcze z podwójnych standardów, które przeczą zasadom WTO 
i  oczywiście powstają warunki nierówności, co zmniejsza wskaźniki fi-
nansowe w krajach o gospodarce przejściowej.

Wysokorozwinięte przemysłowo państwa świata, wykorzystując po-
dwójne standardy dla otrzymywania tanich zasobów surowcowych, wy-
szły naprzeciw krajom WNP. Podmioty gospodarze krajów rozwiniętych 
przemysłowo, otrzymując surowce, przetwarzały je na gotowe wyroby. 
Następnie eksportowały je za granicę, w tym – do państw o gospodarce 
przejściowej. Dlatego państwa wysokorozwinięte przemysłowo bogacą się 
kosztem pogorszenia gospodarki krajów etapu przejściowego i stabilizacji 
biedniejszych krajów świata. 

Stąd przebieg rozmów pn. „Runda rozwoju” WTO w Doha (zostały roz-
poczęte jeszcze w 2001 r.) daje możliwość zmiany zasad gry. Niestety, jak 
dotąd tej możliwości nie wykorzystano5.

Efekty przeprowadzonych rozmów sprowadzają się do następujących 
kierunków: konieczne jest wypracowanie zasad dla pokonania dawnej 
nieuczciwej i niezrównoważonej praktyki prowadzenia handlu kosztem 

5 Wykład o rozwoju człowieka 2005. Międzynarodowa współpraca na rozdrożu. Pu-
blikacja dla PROON-ONZ. Wyd. „Весь мир”, s. 127.
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ułatwienia biedniejszym krajom dostępu do rynków; należy zwrócić uwa-
gę na handel towarami produkcji rolnej i zmniejszyć subsydiowanie tych 
towarów; należy przyjrzeć się tym porozumieniom i projektom rozmów, 
które ograniczają przestrzeń polityczną krajom rozwijającym się, zagra-
żają rozwojowi człowieka i tworzą przechył w wykorzystywaniu dobro-
dziejstw integracji na korzyść państw bogatych6.

Powyższe dane świadczą o tym, że w omawianym przedziale czasu 
w naszej republice wzrósł import towarów. W związku z tym wzrósł zysk 
z handlu (gains from trade) – efekt ekonomiczny, który uzyskuje każda ze 
stron uczestniczących, gdy specjalizuje się w handlu towarem, w produkcji 
którego ma względną przewagę7.

Dane statystyczne świadczą o tym, że wiele krajów o gospodarce przej-
ściowej nadal funkcjonuje jako dostawcy surowców na eksport i ma w nich 
miejsce pogorszenie podstawowych dokonań gospodarczych, w następ-
stwie czego nadal trwa odpływ kapitału i niesatysfakcjonujący wzrost PKB 
republiki. W swoim czasie odnotował to w raporcie na temat światowego 
rozwoju Bank Światowy. Po rozpadzie Związku Radzieckiego w 1991 roku 
radziecki potencjał przemysłowy pozostał, a zniknęły liczne cenowe i han-
dlowe dysproporcje starego systemu. Jednak w 10 z 15 państw wchodzą-
cych w skład byłego Związku Radzieckiego PKB zmniejszył się prawie 
o połowę8.

Taka sytuacja gospodarcza krajów o gospodarce przejściowej satys-
fakcjonowała wysoko rozwinięte państwa świata. I możliwe, że ten pro-
ces będzie trwał nadal, jeśli towarzyszące struktury pochodne nie będą 
z wyprzedzeniem zmieniać i uzupełniać niezbędnych mechanizmów go-
spodarki handlowej w ramach dalszego rozwoju w dziedzinie tworzenia 
przedsięwzięć wspólnych. Tym bardziej, wywóz produktów w postaci su-
rowców jest niekorzystny dla republiki nie tylko z punktu widzenia jej za-
leżności jako zaplecza surowcowego, ale także z tego powodu, że jej zaso-
by surowcowe nie są tak wielkie i niewyczerpalne, by na ogromnym rynku 

6 Ibidem, s. 141.
7 A.P. Kiriejew, Международная экономика, cz. II, Международная микроэконо-

мика: движение товаров и факторов производства, posłowie naukowe dla uczelni 
wyższych, s. 91.

8 Знания на службе развития. Отчет о мировом развитии. 1998/99. Wyd. «Весь 
мир», Bank Światowy, 1999, s. 202.



 O m u r b e k  k a r a t a ł O w  98

zapotrzebowania Zachodu przerób naszego surowca mógł osiągnąć zna-
czący udział9.

Praktyka rozwoju światowego kapitalizmu potwierdza jeszcze raz, że 
w swoim czasie w ukrytej formie powstawały zakazy wytwarzania w kolo-
niach wyrobów gotowych, czyniąc je tym samym dostawcami surowców10. 
To samo zjawisko ma również miejsce w dzisiejszych czasach. Tym bar-
dziej, że strukturalne finansowanie handlu i towarów surowcowych od-
bywa się pod zastaw płatności, które powinien realizować kupujący przy 
zakupie towarów eksportowych. Pozwala to eksporterom wykorzystywać 
wstecznie przepływy handlowe dla otrzymania kredytów automatycznie 
zabezpieczonych wpływami z eksportu, przy lepszym oprocentowaniu 
i na lepszych warunkach11. Kirgistanowi pozostaje więc korzystanie z ta-
kich sposobów finansowania handlu. Ale jedynie pod warunkiem ekspor-
tu gotowych wyrobów, a nie zasobów surowcowych, by na długie lata nie 
pozostał wyłącznie dostawcą surowców. 

Taki warunek został wypracowany tym, że w szeregu opinii na te-
mat finansowania państwowego handlu, przeprowadzonych przez Ko-
misję Gospodarczo-Społeczną Narodów Zjednoczonych ds. Azji i Pacyfi-
ku (UNESCAP, ESCAP) banki żądają częstokroć w krajach o gospodarce 
przejściowej, by jako zabezpieczenie dostarczano aktywa materialne o war-
tości szacunkowej 150% od sumy kredytu12.

 Jednocześnie gwoli sprawiedliwości należy podkreślić, że w 1997 r. 
szczyt deficytu bilansu handlowego USA był rzędu 110,0 mld. dolarów. 
W  zawiązku z tym oceniano różnie działania rządu. Niektórym polity-
kom wytknięto wówczas, że tanie towary z importu spowodowały nadej-
ście możliwej do przewidzenia inflacji w USA w 1990 r. Jednocześnie, nie 
bacząc na to, eksperci tego kraju wyrazili niepokój i oceniali, że nowa fala 
towarów importowanych może przynieść uszczerbek przemysłowi krajo-

9 T. Kojczujew, Избранные сочинения, [w:] Советская экономика: закономерно-
сти развития и теория воспроизводства, 2007, s. 458.

10 A.P. Kiriejew, Международная экономика, cz. I. Международная микроэкономи-
ка: движение товаров и факторов производства, s. 80.

11 Руководство по развитию инфраструктуры финансирования торговли для 
стран с переходной экономикой, International Trade Centre UNCTAD / WTO (ITC) 
ONZ, Nowy Jork, 2005, s. 48–49.

12 Ibidem, s. 47.
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wemu. Władze państwowe również zaniepokoiła taka tendencja, która mo-
głaby spowolnić rozwój przemysłowy USA. Te tendencje z kolei powodują 
obniżenie kursu waluty narodowej państwa, jednocześnie mogą wpłynąć 
na podniesienie poziomu stawek procentowych i spowodować nieodwra-
calny wpływ na rezultaty przedsiębiorczości kraju13.

Należy jednocześnie zauważyć, że w strukturze eksportu i impor-
tu produkcji przemysłu wytwórczego wiodące miejsce zajmują maszyny, 
oprzyrządowanie i środki transportu, wśród których dominują towary 
o wysokich technologiach. Na nie przypada ponad połowa całego ekspor-
tu i prawie połowa importu USA14.

To uwarunkowanie można w pełni przełożyć na gospodarkę Kirgista-
nu. W związku z tym powinny się skutecznie zastanowić odpowiednie 
władze centralnych organów państwa, a przede wszystkim – jego kierow-
nictwo.

Uwzględniając wyżej przedstawione uwarunkowania i z udziałem sys-
temu państwowych regulacji handlu zewnętrznego USA oraz w ramach 
ochrony bezpieczeństwa narodowego Republiki Kirgistanu, a także w celu 
zabezpieczenia pozytywnego salda bilansu handlowego i znaczącego po-
lepszenia stanu bilansu płatniczego, w ramach warunków i zasad WTO, 
Kirgistanu musi zastosować rygorystyczne mechanizmy w operacjach eks-
portowo-importowych. Przy czym potencjał eksportowy republiki nie jest 
jeszcze w pełni wykorzystywany. Tym bardziej, że w strukturze eksportu 
ciągle jeszcze nie spada udział towarów surowcowych. W zauważalnym 
tempie zwiększa się corocznie poziom importu, szczególnie wzrósł przy-
wóz tanich towarów powszechnego użytku. To zjawisko zauważalne jest 
niemal we wszystkich byłych republikach ZSRR (poza republikami nad-
bałtyckimi) i Rosja też nie jest tu wyjątkiem. 

Rzeczywiście, w strukturze rosyjskiego eksportu dominują surowce, 
ale w planach jest rozwój działań handlu zewnętrznego nakierowany na 
wzrost rynku wewnętrznego i dywersyfikację przemysłu15. Jednocześnie 

13 Distributed by Public Affairs Section Embassy States of America. Produced by Re-
gional Program Office, Vienna PRO, 2002–446 Kyrgyz (Outline of the U.S Economy). 
Экономика США. АКШнын экономикасы. s. 161–162.

14 Экономика США: Учебник для вузов, Pед. В.Б. Супяна, СПб.: Petersburg 2003, 
s. 527.

15 „Финансовый директор”, maj 2005, nr 5 (35), s. 7.
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udział USA w światowym eksporcie wzrósł z 11,4% w 1990 r. do ponad 13% 
w 2000 r.16 

W tej sytuacji kraje rozwinięte przemysłowo, wykorzystując podwójne 
standardy, ustanawiają liczne bariery protekcyjne w warunkach wolnego 
handlu. Dlatego zarządy największych światowych firm handlowych nie 
przepuszczają okazji, by podkreślać korzyści z wolnego rynku, równych 
możliwości dla wszystkich i wolnego handlu, szczególnie gdy udzielają re-
komendacji biednym krajom. W tym samym czasie te same zarządy wpro-
wadzają mnóstwo protekcyjnych barier nakierowanych na kraje rozwija-
jące się17.

Zwiększenie udziału eksportu USA w handlu światowym jest przede 
wszystkim związane z tym, że kraj ten z żelazną konsekwencją wprowadza 
regulacje importu towarów. Oprócz stawek celnych w Taryfie Ceł wydawa-
ne są liczne akty prawne i normy regulacji USA. Przy czym, taryfa zakłada 
trzy reżimy jej stosowania. 

W obecnym okresie, jako podstawowy środek dla ograniczenia wwozu 
tych czy innych towarów do USA służą antydumpingowe i kompensacyj-
ne środki. Specjalny system ochrony rynku narodowego przed obcą kon-
kurencją występuje także w dziedzinie produkcji rolnej (protekcjonizm 
agrarny).

Najważniejsze, że w przypadku powstania poważnej nierównowagi 
w bilansie płatniczym państwa i niebezpieczeństwa ostrej zmiany kursu 
dolara prezydent USA posiada prawo zarówno umacniać, jak i osłabiać 
ograniczenia importowe (kwoty i taryfy) w stosunku zarówno do całego 
importu, jak i w jego poszczególnych częściach18. 

W związku z tym globalizacja doprowadziła do bardzo prostych wy-
gód: wewnątrz globalnej sieci handlowej rozkwit jednego państwa we 
wszystkich stopniach zależy od dobrobytu innych19.

Przytoczone uwarunkowania jeszcze raz dowodzą, że ciągle jeszcze wy-
stępują podwójne standardy w handlu międzynarodowym, które spotyka-

16 Экономика США, op.cit., s. 525.
17 Wykład o rozwoju człowieka 2005. Współpraca międzynarodowa na rozdrożu. Pu-

blikacja dla UNPD – ONZ. Wyd. «Весь мир», 2005, s. 127.
18 Экономика США, op.cit., s. 530–532.
19 Доклад о развитии человека 2005. Международное сотрудничество на пере-

путье. Опубликовано для ПРООН – ООН. М.: Изд-во «Весь мир», 2005, s. 129.
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my w światowym rozwoju kapitalizmu w warunkach globalizacji handlu 
światowego i ich rezultaty są wyraźnie widoczne. 

Prócz tego, administracja USA posiada państwowy nadzór nad eks-
portem towarów. Przy czym regulacji eksportu przyświecają trzy cele 
podstawowe: ochrona bezpieczeństwa narodowego, wspólnota interesów 
zewnętrznych i  ograniczenie wywozu towarów będących deficytowymi 
na rynku wewnętrznym. 

Jednym słowem, rząd USA, wynosząc na pierwszy plan hasło „wolne-
go rynku”, przejawia znaczny pragmatyzm, nie wahając się w obecnej pię-
ciolatce w przypadkach koniecznych stosować miar czysto protekcyjnych. 
Przy tym pozostaje jedno – zachowanie priorytetu interesów narodowych 
przed każdym zagrożeniem, w tym także ideologicznego rodzaju.

W dziedzinie polityki eksportowej akcent postawiono na okazanie 
pomocy amerykańskim kompaniom w ich działalności na rynkach ze-
wnętrznych, budowanie barier handlowych i obronie własnych przedsię-
biorstw. Tym bardziej priorytet interesów narodowych – to wybór przez 
władze amerykańskie środków, metod i ukierunkowania polityki handlo-
wej w tych czy innych konkretnych uwarunkowaniach20.

Wyżej wymienione uwarunkowania związane z handlem zewnętrz-
nym USA jeszcze raz świadczą o tym, że w danym kraju rzeczywiście wy-
stępują podwójne standardy. I te standardy związane są przede wszystkim 
z ochroną interesów przedsiębiorstw rodzimych w ramach obrony bezpie-
czeństwa narodowego państwa. Jednym słowem, Amerykanie głoszą zasa-
dę wolnego rynku w warunkach demokracji, a w rzeczywistości nastawie-
ni są tylko na interesy własne.

W tym samym okresie wielkość „szarej strefy” handlu, korupcja i jej 
pochodne, kontrabanda towarów i inne przestępstwa ekonomiczne w wie-
lu krajach WNP są poważną skazą na ruchu operacji eksportowo-impor-
towych pomiędzy republikami.

Jednak do teraz występują poważne problemy w statystyce bilansu 
płatniczego. Wśród nich – przemyt, zaniżanie cen eksportu i szereg in-
nych metod skażania przepływu realnych strumieni zewnętrznego handlu 

20 Экономика США, op.cit., s. 533–534.
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przez podmioty gospodarcze21. Tym samym należy podkreślić, że rzeczy-
wiście skażone są liczne makroekonomiczne wskaźniki państw uczestni-
czących w handlu międzynarodowym.

W związku z tym należy zauważyć, że gdy od słów o konieczności wal-
ki z korupcją przyjdzie przejść do zwrotu rosyjskich dóbr, wynikną bar-
dzo poważne problemy. Ale wtedy pojawi się też możliwość sprawdzenia 
szczerości zamiarów Zachodu. Wśród rosyjskiego społeczeństwa nasilają 
się nastroje, że pieriestrojka i reformy ekonomiczno-społeczne lat 90. sty-
mulowane były przez Zachód, by osłabić ekonomiczną i obronną siłę Rosji 
i należy wrócić do autarkii dla ratowania narodowej gospodarki22. 

Takie okoliczności w pełni można odnieść także do gospodarki Kir-
gistanu w okresie wprowadzania ekonomicznych i politycznych reform, 
w  pierwszych latach wprowadzania suwerenności. W całości program 
MFW okazał się „nieczynny” wobec tego, że polegał na błędnej koncepcji, 
na tezie, że w warunkach strefy rubla republiki są w stanie przeprowadzić 
antyinflacyjne działania. Jego wymogi w polityce pieniężnej praktycznie 
nie były spełnione23.

W swoim czasie były prezydent Republiki Kirgistanu, A. Akajew, pod-
kreślił, że obecnie mafia, poprzez skorumpowane służby państwowe, 
wpływa na wszystkie podejmowane decyzje, aż do siódmego piętra Białe-
go Domu Rządu. Nagminnie zdarzały się korupcja, nadużycia finansowe, 
łapówki, preferencyjne kredyty24. Dlatego z „wygód korupcji” korzystali 
głównie odpowiedzialni pracownicy służby celnej. Oznacza to, że do bu-
dżetu państwowego na skutek „lewych operacji” nie trafiały pełne dochody. 

W związku z tym Stałe Przedstawicielstwo Banku Światowego w Repu-
blice Kirgiskiej w raporcie „Państwowe Zarządzanie i Świadczenie Usług 
w Kirgiskiej Republice – Rezultaty Badań Diagnostycznych” odnotowało 
szerzące zjawisko korupcji w państwie (w 2002 r.).

21 G.I. Chanin, Альтернативные методы определения объема вывоза капитала 
из России, „Мировая экономика и международные отношения” listopad 2000, s. 75.

22 Ibidem, s. 78.
23 Экономическая реформа в Кыргызстане: позитивы и негативы. Институт 

экономических исследований Минэкономфина КР. Bisztek, 1993, s. 18.
24 Политические и экономические реформы в Кыргызстане (1991–1995  г.). Opr. 

F.A. Nijazow, Bisztek, s. 85.
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W punkcie 72 tego raportu25 odnotowano, że „służby celne zajmu-
ją pierwsze miejsce wśród organów sektora państwowego pod względem 
wielkości i rozprzestrzenienia łapownictwa pośród swoich pracowników” 
(podkreślenie autora). To tylko w kwestii łapownictwa. Przy tym śred-
nia wysokość łapówki pracownika celnego wynosiła powyżej 4,2 tys. so-
mów. A gdy przekraczający granice celne chociażby tylko dwóch republik 
nie wykazuje lub zmniejsza ilość przywożonych towarów (w mln dolarów 
USA) celnicy, wówczas tylko oni przejmują „na czarno” pieniądze. Nie 
trudno podliczyć straty poniesione przez budżet państwa. Dlatego w oma-
wianej dziedzinie w Kirgistanie „uprawomocniły się zbiórki” pn. „czapka”. 
Owa „czapka” zbierała „na czarno” pieniądze i „rozdzielała” je do miejsc 
przeznaczenia – ustalonym osobom i w ustalonych terminach.

W związku z tym przy przeprowadzaniu eksportowo-importowych 
operacji konieczne jest wykluczenie możliwości dostępu pracowników 
służb celnych do gotówkowych środków pieniężnych, należy otwierać filie 
kas komercyjnych banków akcyjnych na ustalonych zasadach.

Równolegle należałoby pomyśleć o utworzeniu Centrum Stosunków 
Eksportowo-Importowych. W przyszłym Centrum byłyby rejestrowane 
umowy międzynarodowe. Wraz z rejestrem podpisanych umów wcześniej 
byłyby zgłaszane niezbędne dokumenty o planowanych operacjach w ra-
mach handlu międzynarodowego.

Z „lewą operacją celną” powiązane były także niektóre zagraniczne 
podmioty gospodarcze. Posiadły one „uprawomocnione prawa” o  zwol-
nieniu od podatków i opłat. Wśród nich była m.in. Baza BBC USA, baza 
lotnicza „Kant”, „Kumtor Gold Company”, Operating Company Kumtor”, 
SA „Kyrgys Petroleum Company” i inne.

W warunkach gospodarki przejściowej w republice, jej niedostateczne-
go poziomu gospodarczego i znaczącego zadłużenia zewnętrznego, nasza 
republika powinna okresowo powstrzymać się od wykonywania „szczo-
drych gestów” przy obsłudze eksportu-importu, zwolnień i ulg z uszczerb-
kiem dla budżetu i narodowych interesów kraju. Wraz z tym przedsię-
biorstwa zagraniczne powinny być zrównane w prawach gospodarczych 

25 Отчет Постоянного Представительства в Кыргызской Республике Всемир-
ного Банка от 29.07.2002, s. 31, 33.
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z przedsiębiorstwami rodzimymi w wysokości podatków i innych obcią-
żeń finansowych26. 

 Jednocześnie winę tu ponosi niedostateczna i nieprzejrzysta praca 
służb celnych, dopuszczenie nieuczciwości i ukrywania przed opłatami 
celnymi wwożonych i wywożonych towarów, co powoduje mniejsze wpły-
wy określonych środków do budżetu państwa. 

Prócz tego, poszczególne, nader złożone mechanizmy, niepraktyczne 
i  skomplikowane, nie są w stanie odpowiednio chronić interesów rodzi-
mych producentów, a nie zapowiedziano funkcji produkcyjno-stymulu-
jących polegających na zróżnicowaniu ulg podatkowo-budżetowych dla 
podmiotów gospodarczych republiki.

Dla systematycznego zabezpieczenia wzrostu wpływu środków do bu-
dżetu republiki niezbędne jest usprawnienie pracy służb celnych. W tym 
celu konieczne jest organizowanie z częstotliwością co kwartał zesta-
wień danych o operacjach towarowych eksportowo-importowych zarów-
no w zbiorczych, jak i jakościowych zestawieniach, wynikających z umów 
międzyresortowych, w ramach normatywnych aktów prawnych mię-
dzy dwiema republikami. Realizowane stosunki eksportowo-importowe 
przede wszystkim powinny być nakierowane na zwiększenie efektywności 
finansowych zasobów republiki. Aby zewnętrzne stosunki handlowe były 
efektywne i właściwe, konieczne jest podchodzenie na bazie ekonomiki do 
ustalania struktury eksportu i importu. W strukturze eksportu przeważa-
ją towary pośrednie i surowce, a w imporcie – towary konsumpcyjne. To 
także charakterystyczny, ekonomicznie niedogodny, surowcowy kierunek 
eksportu w produkcji republiki27. 

Fundamentalnym źródłem uzupełnienia zasobów finansowych repu-
bliki i zabezpieczenia zwrotu długu zewnętrznego jest dalszy wzrost po-
tencjału eksportowego Kirgistanu. By tego dokonać, należy zadbać o eks-
port produkcji. Musimy dojść do corocznego wzrostu eksportu o 20%. A to 
można osiągnąć na drodze przejścia od eksportu surowców do eksportu 

26 T. Kojczujew, Избранное собрание сочинений, t. III, Экономика Кыргызстана 
на переломном этапе, Bisztek, Экономисты за реформу, 2007, s. 231. 

27 A. Rachmanowa, Интеграция Кыргызстана в международное экономическое 
сообщество, Bisztek, Dom Wydawniczy „Кыргызстан”, s. 165.
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wyrobów gotowych, takich jak wyroby tekstylne, produkty rolne, prze-
twory i wyroby przemysłowe.

Gdy na tym zagadnieniu został już postawiony akcent ustami pierw-
szej osoby w państwie, gdzie mocno zaznaczony został problem handlu ze-
wnętrznego, można mieć nadzieję, że problem ten będzie stopniowo roz-
wiązywany w praktyce.

Wszystko to wiąże się z rozwojem zewnętrznej polityki republiki, która 
musi być prowadzona zgodnie z interesem narodowym. Pojawia się zada-
nie doprowadzenia do konkretnych umów z partnerami przede wszystkim 
w sprawach o charakterze handlowo-ekonomicznym przy wzięciu pod 
uwagę praw i interesów obywateli republiki. W związku z tym należy two-
rzyć odpowiednie mechanizmy dla mobilizacji zewnętrznych i wewnętrz-
nych inwestycji kraju. Konieczne jest usprawnienie systemu zarządzania 
państwem pod względem usprawnienia jego przejrzystości i konkretnego 
określenia jego funkcji, a jednocześnie zwiększenie odpowiedzialności kie-
rownictwa za podejmowane przez nie decyzje i za realizację ich efektów na 
poziomie makroekonomicznym. I na tej podstawie stworzą się niezbędne 
warunki dla poskromnienia, a więc ukrócenia wielkości korupcji, zawęże-
nia granic „szarej strefy” handlu, co jest szczególnie ważne dla przyciągnię-
cia zagranicznych inwestorów.

Niemal we wszystkich sferach życia powinno zostać osiągnięte rady-
kalne polepszenie w realizacji prawidłowych mechanizmów regulujących. 
Często oznacza to, że przez rząd, ministerstwa i instytucje powinny być 
opracowane (dopełniające, wykonawcze) regulacje. Jeszcze bardziej po-
trzebne jest usprawnienie pracy organów administracyjnych i wykonaw-
czych, włącznie z bezwarunkową walką z przejawami korupcji.

Efekty przeprowadzonego oglądu wskazują na to, że wyżej przedsta-
wione problemy, podwójne standardy napotykane w handlu międzynaro-
dowym przez Kirgistan, w ramach regulacji WTO i w warunkach globa-
lizacji światowego handlu dają niedostateczne wyniki w przypadku naszej 
republiki. W następstwie tego działalność prowadzona przez odpowied-
nie organy kierownictwa państwowego w danych kierunkach nie była do-
statecznie efektywna. Dla zwiększenia efektywności handlu zewnętrznego 
powinny zostać opracowane programy rozwoju strategicznego w określo-
nych kierunkach. Należałoby zatem przyjąć niezbędne normatywno-praw-
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ne dokumenty dotyczące tych problemów, wychodząc od wewnętrznych 
potrzeb Republiki Kirgiskiej w celu polepszenia rozwoju socjalno-ekono-
micznego, by jej obywatele żyli w sposób godny, a całość i  suwerenność 
państwa została zachowana od dnia jego utworzenia.

W związku z powyższym, chciałoby się widzieć praktyczne działania 
odpowiednich organów z polskiej strony w dziedzinie aktywizacji działań 
handlu zewnętrznego w stosunku do Kirgistanu, w drodze prostego inwe-
stowania w kluczowych dziedzinach handlu na bazie wspólnych przedsię-
wzięć i w celu modernizacji kluczowych dziedzin ekonomii. Dzięki temu 
na nowy poziom wzniosłaby się współpraca handlowa w ramach nowe-
go programu zarysowanego podczas wizyty polskiej delegacji w Republice 
Kirgistanu, co procentowałoby dalszą dynamiką rozwoju wzajemnych sto-
sunków handlowych między naszymi państwami dla tworzenia realnego 
bogactwa narodów, co może zapewnić dalszy rozwój potencjału ludzkiego 
obu krajów.


