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PRZYTĘPIONE
MOTYWACJE
IRENA DRYLL
Jeśli reforma ma piętę, oczywiście mowa o pięcie Achillesa a
nie profesora Baki, to jest niq niewątpliwie system motywa
cji, w tym — systemy płac. W sferze płac mamy w zasadzie
do czynienia ze stanem sprzed reformy: z jednej strony ogromny pęd do podwyżek wynagrodzeń i często udane próby
ich „załatwiania” , czyli tworzenia - w nowych warunkach
ekonomicznych — ładu płacowego starymi metodami, z dru
giej — narastającą krytykę istniejącego stanu rzeczy. Zaos
trzają ją ceny; już nie telewizora koloroweąo, a żółtego sera,
maślanej bułeczki albo zwykłej pietruszki.
czasie dyskusji na posiedzeniu
Komisji Reformy Gospodar
czej i Polityki Ekonomicznej
oraz Komisji Polityki Społecznej KC
Ticmri
---- .J-i----•- i------------
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— Dziś na gwałt potrzebuję 100
ludzi i mogę lecieć z produkcją: mam
surowce, mam maszyny, mam zamó
wienia. Jednego nie mam — robotni-

to mało, a profesor wyższej uczelni
ma 10 500 zł.
Przytaczam te trzy głosy — spo
śród wielu interesujących — nie tyl
ko i nie głównie z tej racji, iż są on?
wymownym potwierdzeniem tezy o
„aehillesowej pięcie” reformy. Przy
taczam je dlatego, że ilustrują pro
blemy, które trzeba przynajmniej
próbować rozwiązać, jeśli chcemy, by
reforma zaczęła się bardziej wartko
toczyć. W tej chwili przypomina ona
łódź bez żagli — :est wiatr, ale t *
ma go w co złapać. Jest, i.iosywaV*
do pracy — chęć zarobku, ale brak
godnego reformy i zgodnego z refor
mą systemu materialnej motywacji.
Tymczasem, w aktualnej sytuacji
właśnie na tę materialną sferę spa
da podstawowy ciężar.

pensaty, wiele rodzin ruszyło osz
czędności „na czarną godzinę” i łata
budżety przy pomocy książeczki
PKO. Według oficjalnych GUS-owskich danych, dochody realne ro
dzin pracowniczych i emeryckich
spadły w I kwartale br. w porów
naniu z analogicznym okresem roku
ubiegłego o ok. 20—25 proc. Z tym,
że rozkład tego spadku jest bardzo
zróżnicowany. Wszelkie wnioski do
tyczące poziomu życia wyciągane na
podstawie danych za I kw artał br.
muszą być jednak bardzo ostrożne,
gdyż jest to okres z wielu, także staty
stycznych względów nietypowy. W
tym wypadku nie chodzi mi jednak
o wskaźnikową precyzję, lecz o oczy
wiste, skądinąd stwierdzenie, że sy
tuacja m aterialna niejako „wymu
sza” zainteresowanie płacami. (Prze
prowadzenie głębokiej i zgodnej z oczekiwanlami załóg reformy płac jest
więc równie niezbędne, co w aktual
nych warunkach — szczególnie tru d 
ne).
Równocześnie nie wydaje się
prawdziwe uspokajające skądinąd
twierdzenie o spłaszczeniu docho
dów.
„Spłaszczenie" sugeruje,
spada
my równo, wszyscy razem. Tymcza
sem jedni mimo tego spadku żyją
bardzo dobrze albo całkiem ■znośnie,
u innych natomiast poziom życia ob
niża się „na łeb na szyję”, O wiele

ŻYĆ
Z REFORMĄ
EFORMA jest
już faktem.
Wprowadzenie stanu wojennego
otworzyło proces
jej wpro
wadzania, chociaż prawdą jest,
że niektóre elementy reformy są w
tej chwili ograniczone, a nawet za
wieszone. Wytworzyła się jednak sy
tuacja, która zahamowała negatyw
ne procesy związane ze spadkiem
dyscypliny prący i produkcji, a tym
samym przyniosła niezbędne mini
mum dla przeprowadzenia ryzykow
nej próby wdrażania reformy w wa
runkach nierównowagi gospodarczej,
osłabienia więzi Zaopatrzeniowych,
rachitycznego rynku wewnętrznego,
bardzo poważnego obciążenia płat
niczego, restrykcji kredytowych ze
strony niektórych państw zachod
nich itp. zjawisk.
Nigdy dotąd w powojennej histo
rii naszego kraju nie podjęto tak
zdecydowanego kursu na zmianę me
tod
funkcjonowania
gospodarki.
I nigdy dotąd nie odbywało się to
tak lege ąrfcis. Dotychczas- próby do
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wie funkcjonowania gospodarki w
stanie wojennym.
W lutym Sejm uchwalił akty usta
wowe regulujące podstawowe obsza
ry. funkcjonowania gospodarki, na
których znaczenie zwracano szczegól
ną uwagę w „Kierunkach reformy
gospodarczej". Uregulowano m. in.
zasady planowania, stanowienia cen,
gospodarki
finansowej
przedsię
biorstw, uprawnień do prowadzenia
handlu zagranicznego, a także prawo
bankowe.
Określono również tryb tworzenia
urzędów wielu ministerstw, co wraz
z likwidacją zjednoczeń i tworze
niem zrzeszeń ma prowadzić do prze
budowy struktur zarządzania w cen
trum i do likwidacji ogniw pośred
nich, 'zgodnie z literą założeń doce
lowych. Podstawowe segmenty reformy są więc już wyregulowane,
a znaczną ich część zacznie obowią
zywać już od połowy bieżącego roku.
Szereg aktów normatywnych o za
sa dni cz e! w a d z e — i n n
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mógłby poprawić dramatyczną sy
tuację zaopatrzeniową kraju.
celu „wzrostueks
portu” napotyka jednakże na sze
reg trudności. Nie chodzi tu tylko
o powszechnie znane bariery ma
terialne. Równie ważne są słabości
i niekonsekwencje systemu kiero
wania handlem zagranicznym, który
nie stwarza wystarczająco silnych
bodźców ao rozwijania eksportu,
a zwłaszcza poprawy jego efektyw
ności. Dlatego też w naszych kołach
gospodarczych raz po raz rozlegają
się donośne głosy postulujące wzmo
cnienie motywacji na rzecz ekspor
tu. Najczęściej reprezentowane są
w tej kwestii dwa skrajne stanowi
ska.
Pogrobowcy starych nakazowo-rozdzielczych metod zarządzania
gospodarką widzą panaceum w pow
rocie do dyrektyw eksportowych,
które oczywiście są sprzeczne z du
chem I rozwiązaniami reformy. Co
więcej — nigdy nie zapewniały do
statecznego 1 opłacalnego eksportu.
Drugie stanowisko pozornie na
wiązuje do wdrażanego obecnie no
wego mechanizmu gospodarczego,
domagając się zapewnienia wysokiej
opłacalności wywozu poprzez odpo
wiednią regulację kursową. Sposób
rozumowania jego zwolenników jest
następujący. Zainteresowanie ekspor
tem musi być oparte na wysokiej
zyskowności produkcji eksportowej,
najlepiej wyższej niż w przypadku
produkcji dla odbiorców krajowych.
Od 1 stycznia br. w związku s re-
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IETRUDNO wykazać słabości
czy wręcz niebezpieczeństwa
automatycznego obniżania kur
su złotego dla poprawy opłacalności
eksportu,
l'o pierwsze, tylko pozornie zwięk
sza się wtedy zakręs opłacalności na
szego eksportu. Nie jest bowiem tak,
że działa już w pełni mechanizm
ekonomiczny uzależniający od siebie
ruch i natężenie strumieni finanso
wych (pieniężnych) i rzeczowych.
Stąd
operowanie
instrumentami
ekonomicznymi, jakimi są kursy ob
cych walut, wobec utrzymywania
sztywnych cen urzędowych dodatko
wo poważnie zniekształci strukturę
naszych cen wewnętrznych i niepo
trzebnie zawyży ich poziom, uderza
jąc w najczulszy punkt reformy —
nowe zasady cenotwórstwa. Prak
tycznemu zawieszeniu ulega bowiem
■wtedy realizacja postulatu wiązania
cen krajowych z cenami handlu za
granicznego.
Po drugie, skuteczność dewaluacji
złotego w obecnych warunkach pow
szechnych deficytów jest mocno pro
blematyczna. Pomijając już brak
efektywnie działającego mechanizmu
ekonomicznego, istniejące niedobo
ry surowców, materiałów, części za
miennych i elementów kooperacyj
nych każą wątpić, czy zwykły za
bieg dewaluacji jest w stanie wywo
łać pożądane strumienie rzeczowe
— wzrost eksportu.
Po trzecie, zwolennicy obniżania
kursu złotego zdają się zapominać, że
oddziałuje ono nie tylko na ceny
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obniżania krajowych kosztów pro
dukcji. Powoduje mianowicie pow
stanie svtuącji. w której eksporterzy
akceptują każdy poziom kos.rtów
jeśli nie zagrażają one bieżącej op
łacalności eksportu. Inaczej mówiąc,
producent-eksporter łatwo
godzi
się nawet na nieuzasadnione ceny
swyeh dostawców i kooperantów
licząc na to, że jego zwiększone wy
datki pokryje rosnąca cena transak
cyjna. W ten sposób swoisty dyk
tat kooperanta mający , swe źródła
w trudnej sytuacji zaopatrzeniowej
zyskuje sankcję w systemie rozliczeń
wewnętrznych.
Dlatego też znaczną regulację kur
sową należy w obecnych warunkach
uznać za środek mało skuteczny
i w dodatku rozsadzający od wew-'
nątrz nowo wprowadzany mecha
nizm ekonomiczny. Droga do rzeczy
wistej poprawy efektywności eks
portu wiedzie bowiem nie poprzez
pozorne ruchy cenowe, ale poprzez
konsekwentne
obniżanie kosztów
własnych produkcji i osiąganie jak
najwyższych cen dewizowych. By to
osiągnąć, # trzeba
konsekwentnie
przestrzegać zasad samofinansowa
nia i twardego kredytowania na
szych przedsiębiorstw. Nie możemy
sobie w żaden sposób pozwolić na
stwarzanie nowych fikcji finanso
wych w postaci rozbudowanych do
płat i obciążeń, które dystrybując
środki według kryteriów pozaefektywnościowych zabijają odpowie
dzialność i chęć do lepszej, wydaj
niejszej pracy.

£LE ZA DOLARA?
MARIAN GORYNIA
dyskusji na temat wysokości
kursu walutowego podstawo
we wydają się dwa problemy:
czy przy kursie 80 złotych za dolara
złotówka powinna zostać zdewaluowana i czy kurs w eksporcie i im
porcie powinien być jednolity?
Zwolennicy obecnego kursu uwa
żają, że jego podwyższenie dopro
wadzi co prawda do opłacalności
większej części eksportu, ale będzie
to eksport rentowny dla przedsię
biorstw, a nie dla gospodarki naro
dowej. Oponenci twierdzą, że jeśli
kurs walutowy ma być podstawo
wym parametrem wymiany handlo
wej z zagranicą, to jego wysokość
musi być tak ustalona, aby więk
szości eksporterów opłacało się
sprzedawać ich wyroby za granicą.
W drugiej kwestii jedni uważają, że
zróżnicowany kurs w eksporcie
i imporcie zamazuje rachunek eko
nomiczny w handlu zagranicznym,
drudzy zaś przestrzegają przed kon
sekwencjami
podniesienia kursu
w imporcie, gdyż spowoduje to
wprost poziomu kosztów krajowych
i płac.
Istnieje kilka konkurencyjnych
metod wyznaczania poziomu kursu
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■walutowego. Ładna z nich nie jest
wolna od wad. Jedna z nich polega
na szacowaniu tego poziomu na pod
stawie relacji cen w krajach uczest
niczących w wymianie. Stosując tę
metodę, J. Górski (Polityka — Eksport
— Import nr 4/82) otrzymał wynik
80—90 zł za dolara, który to kurs
uważa za zbliżony do realnego (kur
su równowagi).
dłuższym okresie władza go
spodarcza powinna dążyć do
ustalenia kursu oficjalnego na
poziomie zbliżonym do kursu rów
nowagi. Dochodzenie doń może się
odbywać różnymi drogami. Zawsze
jednak potrzebny jest na to czas.
W przypadku takiego jak nasz defi
cytu bilansu płatniczego warte roz
ważenia jest rozwiązanie polegające
na niedowartościowaniu złotówki
(kurs oficjalny dolara wyższy od
kursu równowagi), które czyni praw
dopodobnym
wzrost
akumulacji
w produkcji eksportowej. Akumula
cja ta mogłaby stanowić podstawę
działalności/rozwojowej nastawionej
proeksportowo, mogłaby zwiększyć
skłonność do innowacji, a także słu
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żyć zwiększeniu funduszy akwizy
cyjnych, reklamowych itp. Zdoby
cie jednostki waluty obcej kosztuje
w tej sytuacji co prawda więcej nii
■wynosi kurs równowagi, propozycja
ta wydaje się jednak zachęcająca ze
■względu na możliwość poprawy bi
lansu handlowego.
Niedowartościowanie waluty sty
mulować będzie m.in. rozwój produ
kcji eksportowej, która po zbliżeniu
się do kursu równowagi stanie się
nieefektywna. Innym negatywnym
efektem Jest podrożenie importu
w cenach krajowych. Jeśli przyjąć
za J. Górskim, że kurs równowagi
wynosi około 80—90 zł za dolara,
to przyjęcie wyższego od tego pozio
mu kursu w eksporcie uruchomi
mechanizm transferu części docho
du narodowego wytworzonego w na
szym kraju na rzees zagranicy. Jest
to Jednak cena, jaką trzeba zapłacić
chcąc zacząć uwalniać się od zadłu
żenia zagranicznego.
Oprócz dążenia do poprawy bilan
su płatniczego z niedowartościowa
niem złotówki można wiązać osiąg
nięcie innego celu, o charakterze
doraźnym: zdobycie środków na Im
port, bei którego gospodarka aśa
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nie na Zachodzie większych kredy
tów transakcyjnych. Tym samym
rozmiary naszych zakupów impor
towych mogłyby
zostać
ściśle
związane z wielkością eksporty do
krajów II obszaru płatniczego, gdy
by udało się nam wynegocjować
uzależnienie płatności z tytułu na
szego zadłużenia nie od kwoty nale
żnych w danym roku rat i odsetek,
lecz od wpływów z woinodewizowego eksportu. Oznaczałoby to, że np.
23 proc. wpływów eksportowych do
krajów kapitalistycznych jest bez
względnie odprowadzane na spec
jalny rachunek w Narodowym Ban
ku Polskim czy Banku Handlowym
i następnie sukcesywnie przekazy
wane pełnomocnikowi naszych wie
rzycieli a conto płatności z tytułu
zadłużenia. Pozostałe 75 proc. wpły
wów służyłyby zaspokajaniu potrzeb
importowych Polski. Ten prosty
i znany z praktyki finansów mię
dzynarodowych mechanizm z je
dnej strony mocno stymulowałby
wzrost naszego eksportu, a z drugiej
aktywizowałby całą naszą gospodar
kę umożliwiając przezwyciężenie
kryzysu. Będąc ułatwieniem dla pol
skiej gospodarki, uwzględniałby tak
że interesy naszych wierzycieli.
W przeciwieństwie bowiem do postu
lowanego tu i ówdzie moratorium,
gwarantuje im z roku na rok coraz
większe pieniądze.

8?,*.

\

9 1 ,9

81,3

82,1 '

an«jzce notow ania: Chicaga — pszenica, kukurydza, skóry ciężkie; Winnlpeg —
jęczm ień; Nowy Jo rk — cukier, złom stall; Bradford — w ełna; Llverpool — b a 
wełna; Londyn — kakao, miedź elektrolityczna, cyna, cynk, ołów, srebro, kauczuk;
k4wa — Średnia cena podawana przez MOK.
jednostki przeliczeniowe: i busze! pszenicy «• 274 kg; 1 busze! kukurydzy — 25,4 kg;
ł SS» (funt) — 0,«4 leg.

może funkcjonować. Samodzielne
przedsiębiorstwa,
uwzględniające
w swych decyzjach m in. wysokość
kursu walutowego, będą rozwijać
eksport jedynie przy "kursie zapew
niającym pokrycie kosztów produk
cji podstawowych wyrobów. Takie
postawienie sprawy rodzi zarzut, te
ustalając wysoki kurs akceptuje się
' wszystkie, w części nieuzasadnione
koszty produkcji eksportowej. Ale
przecież nasza gospodarka w chwili
obecnej charakteryzuje się nie tylko
niską wydajnością pracy, wysoką
materiałochłonnością jtd. Istotnym
elementem rzutującym na poziom
kosztów jest niepełne wykorzysta
nie zdolności wytwórczych, którego
główną przyczyna jest brak. surow
ców i materiałów. Przełamanie tych
trudności wiąże się z pewnością
z obniżeniem zużycia surowców
i materiałów, substytucją komponen
tów
importowanych
produktami
krajowymi, zmniejszeniem norm
pracochłonności, lepszą organizacją
i dyscypliną pracy itd. Ale czynni
ków tych nie można zmieniać z dnia
na dzień. Środki dewizowe na nie
zbędny import potrzebne są jednak
od zaras. Wydaje się więc, że wyso
ki kurs mógłby doraźnie i częścio
wo rozładować, trudności materiało
wo-* urowcow*.
URS walutowy nie zapewniają
cy opłacalności eksportu podsta
wowej masy towarów (przy za
łożeniu, że eksport musi być realizo
wany! przestaje bać dobrym para
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metrem, gdyż przestaje spełniać
funkcję informacyjną dla producen
ta. W obecnej sytuacji nie jest chy
ba najważniejsze to, czy kurs ofic
jalny będzie ustalony na podstawie
kosztu średniego w eksporcie z na
rzutem procentowym w odpowied
niej wysokości, czy też będzie to
kurs zbliżony do granicznego kosz
tu uzyskania jednostki waluty obcej
w eksporcie. Jego wysokość powin
na zapewniać opłacalność zdecydo
wanej większości obecnie realizowa
nego eksportu. Ta część eksporte
rów, której efektywność byłaby
mniejsza od wymaganej przez po
ziom kursu powinna otrzymać pe
wien (realny) czas na podjęcie pró
by poprawy swych wyników.
W związku z tym, że wyjściowy
kurs oficjalny byłby znacznie wyż
szy od kursu równowagi należałoby
założyć obniżani* Jego poziomu co
pewien czas. Każdorazowa obniżka
kursu oficjalnego oznaczałaby pod
wyższeni* progu efektywności dla
eksporterów 1 na wyżej przedstawio
nej zasadzie wymuszałaby poprawą
wyników
finansowych
eksportu.
Stymulowanie efektywności za po
mocą kursu walutowego traktować
więc należy jako długotrwały proces,
* nie jako jednorazowy akt zmiany
kursu, eliminujący znaczną część
eksportu, a w związku * tym i im
portu. __

Niezbędnym warunkiem wstępnym
dla optymalizacji wymiany handlo
wej z zagranicą jest jednolity kurs
w eksporcie i imporcie. Stosowanie
niższego kursu w imporcie niż
w eksporcie, czyli sztuczne potanie
nie importu, nie uruchamia mecha
nizmu substytucji. Niektóre ostatnio
spotykane próby substytuowania
dóbr importowanych nie mają pod
łoża ekonomicznego, lecz są wymu
szone wstrzymaniem importu. Z wy
stępującą jednolitością kursu w eks
porcie i imporcie związana jest da
leko posunięta reglamentacja dewiz,
która pociąga za sobą nie zawsze
efektywne zastosowanie produktów
importowanych. Różne wyceny eks
portu i importu powodować mogą
także nieuzasadniony wzrost docho
dów producentów z tytułem zaniżo
nych kosztów towarów importowa
nych.
Ustalenie kursu w Imporcie na po
ziomie niższym niż w eksporcie by
ło zatem poważnym błędem, które
go naprawienie będzie tym trudniej
sze, że obecnie zrównanie tych
kursów nawet bez postulowanego
zwiększenia kursu w eksporcie oz
naczałoby kolejną rewolucję cenową
z wszystkimi jej uciążliwościami.
Taki jest jednak jeden z wymogów
konstruowania logicznego i zorien
towanego na efektywność mechaniz
mu gospodarczego.
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