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Austria

U m acnianie w spółpracy
T \ OLSK.O-AUSTRIACK.IE stosunki stanowią przykuta solidr 4* nie zbudowani go mostu między Wschodem i Zachodem.
•*
L/statnio umacniają go ożywione kontakty polityczne mię
dzy Warszawą i Wiedniem. O pomyślnym rozwoju wzajemnej
współpracy gospodarczej świadczy fakt, ze Austria awansowała
tui pozycję ntiszego trzeciego zachodniego partnera handlowego
z 8,5-proc. udziałem w wymianie z krajami kapitalistycznymi.
W obecnym roku obserwuje się wysoką dynamikę obrotów,
które po trzech kwartałach wzrosły o 8,9 proc. do 7,6 mld szyi.
Można zatem oczekiwać przełamania notowanego od dwóch lat
regresu wymianu, uwar unliownaego głównie słabnącą wówczas
austriacką koniunkturą oraz spadkiem cen surowców w polskim
eksporcie. Nie zanosi się jednak na wyeliminowanie ujemnego
dla Polski salda handlowego, które w minionym roku zbliżyło
się do pół miliarda szyi., a po trzech kwartałach br. wynio
sło 329 min. szył.
Czynnikiem utrwalającym dotychczasowe powiązania ekono
miczne była z pewnością komplementarność naszych gospoda
rek. Znajduje to odzwierciedlenie w tradycyjnej strukturze to
warowej wymiany. Dostarczamy do Austrii przede wszystkim
węgiel i energię elektryczną, stanowiące blialio połowę wywo
zu, a także wyroby chemiczne i artykuły rolno-spożywcze. Im 
portujemy natomiast szeroki asortyment wyrobów przetworzo
nych: maszynę/, urządzenia, środki transportu oruz chemikalia.
Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że bez istotniejszej zmia
ny tradycyjnej struktury polskiego wywozu trudno będzie trwa
le zdynamizować obroty. Istotną przeszkodę stanowi preferują
ca surowce i półfabrykaty austriacka taryfa celna. Polska na
leży do tych nielicznych partnerów Austrii, których dostawy
obłożone są pełną stawką celną, dochodzącą do 35 proc. w przy
padku wielu towarów wysoko przetworzonych. Niektóre z licz
nie zgłaszanych przez Polskę propozycji wzajemnych ułatwień
celnych zostały pozytywnie uregulowane, dalsze jednak nego
cjacje Austria proponuje prowadzić w ramach rundy urugwaj
skiej GATT.
Otwarte możliwości poprawy struktury i zdynamizowania
obrotów kryją się u> kooperacji przemysłowe). Współpraca w
tym zakresie ma bogatą tradycję, lecz znacznie uboższą teraź
niejszość. W najlepszym okresie dostawy kooperacyjne stano
wiły 10 proc. polskiego eksportu, powiązania te zostały jednak
przerwane na początku lat 80. i to wcale nie z winy austria
ckich partnerów. Odbudować udało się jedynie współpracę kon
cernu Steyr-Daimler-Puch z polskim przemysłem motoryzacyj
nym. Firmy austriackie są znane z przychylnego nastawienia
do związków kooperacyjnych, podstawowym warunkiem podjęcia
takiej współpracy jest jednak sprostanie wymogom jakościowym.
Do utrzymania wysokiej pozycji Austrii wśród zachodnich
partnerów Polski przyczynia się handlowa operatywność oraz
duża elastyczność firm austriackich w zakresie finansowania
transakcji kredytem kupieckim. O otwartości na nnwe formy
współpracy świadczy ponadto fakt, te to właśnie firmy austria
ckie były pierwszymi, które wykorzystały możliwość zakłada
nia w naszym kraju joint ventures o~az zawierania transakcji
leasingowych. Zawarte porozumienia przewidują zaangażowa
nie finansowe firm austriackich w zakończenie realizacji term i
nalu LO T-u oraz budowę w centrum Warszawy kompleksu hotilowo-kongresowego, a powstałe do tej pory spółki produk
cyjne będą wytwarzały materiały budowlane i wyroby ścierne.
Dużą operatywność wykazują również nasze spółki w Austrii,
■za pośrednictwem których trafia na ten rynek ponad połowa
ipolskiego eksportu.
Firmy austriackie i instytucje finansowe zainteresowane są
rudziałem w modernizacji polskiego przemysłu. Dotyczy to prze
de wszystkim inwestycji w przemyśle rolno-spożywczym, che
micznym, celulozowo-papierniczym oraz w zakresie ochrony śro
dowiska. Proponowane warunki przewidują finansowanie czę
ści projektów na zasadzie samosplaty. Szerszą realizację tego
rodzaju zamierzeń utrudnia jedruik brak gwarancji kredyto
wych ze stronry austriackiej.
Unormowanie stosunków finansowo-kredytowych to bez wąt
pienia najtrudniejsza obecnie kwestia w polsko-austriackiej
współpracy gospodarczej. Na Austrię przypada 11,5 proc. na
szego zadłużenia wolncdewizowego, w zdecydowanej większości
objętego gwarancjami rządowymi. Na początku obecnego roku
zdołano wprawdzie uzgodnić i parafować umowę refinansową,
jednakże wobec braku podobnych uregulowań wielostronnych
w ramach Klubu Paryskiego nie została podpisana. W efekcie
od lipca br nastąpiło wstrzymanie gwarancji eksportowych.
Na zdecydowane impulsy czeka współpraca naukowo-tech
niczna. Jej obecny poziom nie może satysfakcjonować żadnej
ze stron. Obowiązują tu wprawdzie umowy ramowe, ponadto
•przed rokiem uzgodniono, że przedmiotem współpracy będzie
technika w dziedzinie ochrany środowiska, inżynieria materia
łowa oraz biotechnologia «* towana w rolnictwie, lecz nadal
btak jest programu wykom.... czego
Do rozszerzenia i ułatwienia współpracy między firmami obu
krajów przyczyniłoby się z pewnością zawarcie umowy o wza
je m n i} ochronie wkładów kapitałowych. Szersze zaangażowa
nie firm austriackich w naszej gospodarce hamuje bowiem nie
t& ko obserwowane wyczekiwanie na nowelizację polskiej usta
wy w joint centures. lecz przede wszystkim brak porozumienia
gwarantującego trwałość lokat kapitałowych.
Nie są to z pewnością problemy niemożliwe do przezwycię
żenia. Odpowiednie wysiłki w tym kierunku podejmuje nie tyl
ko strona polska, w wielu wypadkach wychodzi im naprzeciw
również partner austriacki. Można zatem oczekiwać, że zbliża
jące sżę rozmowy premiera Mieczysława F. Rakowskiego w Aus
trii przybliżą ich rozwiązanie.
JOACHIM K O NIE CZNY

Cena 40 zl

Kręta droga do integracji finansowej EWG
Mimo wyraźnej dezaprobaty premier Margaret Thatcher wo
bec idei zachodnioeuropejskiego banku centralnego i wspólnej
waluty EWG, dyskusje na ten temat stale przybierają na sile.
Coraz więcej polityków i ekonomistów utwierdza się w przeko
naniu, że brak jednej waluty poważnie ograniczy sukces gospo
darczy zintegrowanego, wolnego od barier handlowych Wspól
nego Rynku.

Wspólnoty wskazuje bowiem na
fakt, że Bundesbank, kontrolu
jąc najsilniejszą walutę w ESW,
narzuca jednocześnie swoją po
litykę pieniężną innym. Nie
wszyscy są jednak zwolennika
mi działań władz finansowych
RFN, skierowanych głównie na
ny od początku, a nie dopiero zapobieganie
inflacji.
Dlatego
po uzyskaniu przez ecu większe też państwa o słabszych walu
go znaczenia
tach, m. in. Francja, opowiada
Ponieważ powołanie takiego ją się raczej za utworzeniem eu
organu wydaje się w najbliż ropejskiego banku centralnego,
szym okresie niemożliwe, opo w którym wpływy polityki zanenci upowszechniania ecu pro chodnioniemieckiej
zostałyby
ponują inną drogę dochodzenia ograniczone.
do unii monetarnej. Uważają
oni, że trzeba zintensyfikować
Tak więc przywiązanie społe
współdziałanie w ramach Euro czeństw do własnych znaków
pejskiego Systemu Walutowego, pieniężnych, a także obawy przed
w celu ujednolicenia polityki fi utratą suwerenności narodowej
nansowej krajów członkowskich, w wyniku przekazania polityki
co automatycznie zlikwiduje ko gospodarczej wspólnemu organo
nieczność tworzenia wspólnego wi, będą jeszcze przez wiele lat
pieniądza.
ciążyły nad integracją finanso
Również ta koncepcja natra wą EWG.
(SoM)
fia na krytykę. Wiele państw

Poza Wielką Brytanią, wszyst
kie pozostałe państwa członkow
skie wyraziły już zgodę na sfor
mowanie unii monetarnej. Jako
ostatnia z opornych podjęła tę
decyzję Dania. Podczas czerwco
wego szczytu w Hanowerze zde
cydowano się powołać specjalny
komitet. Wyznaczono mu 12 mie
sięcy na rozpoznanie możliwo
ści utworzenia wspólnego rynku
finansowego i sformułowanie od
powiednich propozycji.
Upowszechniająca się zgodność
co do konieczności zintegrowania
stosunków finansowych, nie sta
nowi bowiem jeszcze odpowie
dzi, jak tego dokonać. Zaryso
wują się w tym zakresie dwie
koncepcje. Pierwsza z nich to
stopniowe przekształcenie ecu
w e wspólną walutę. Ponieważ
jest ono oparte na koszyku 10
walut, cechuje się dość znaczną
stabilnością. Poza tym, ecu od
Największy koncern aeronaunosi kolejne sukcesy na rynkach
świata,
amerykański
finansowych. Jest ono obecnie tyczny
piątą pod względem znaczenia |Boeing, z pewnością zaliczy biewalutą na rynku euroobligacji. |żący rok do niezwykle udanych.
rosną obroty
Jesienią br. Wielka Brytania ! Systematycznie
firmy,
zwiększa
się
wyemitowała
także
pierwsze ! i zyski
zamówień. Szczeweksle skarbowe denominowane też portfel
j gólnie dobry
okazał się trzeci
w ecu.
którym
wartość
Początkowo ecu mogłaby po kwartał , w
zostawać w obiegu krajów człon sprzedaży wyniosła 3,72 mld dókowskich jako druga, równorzęd larów, a zysk netto — 144 min
na waluta. Wraz ze wzrostem ! dolarów, w porównaniu z odpojego znaczenia, trzeba by powo i wiednio 3,56 mld dolarów 1 104
łać bank centralny Europy Za min dolarów w analogicznym ochodniej w celu nadzorowania kresie ubiegłego roku.
tej cyrkulacji.
Przeciwnicy tej koncepcji do
Dobra passa koncernu zSeattle
wodzą, że aby skutecznie kon trwa praktycznie od począt
kurować z pieniądzem narodo ku roku. W ciągu
pierwszych
wym, ecu musi nabrać realnego dziewięciu miesięcy, od stycznia
kształtu, co pozbawi go głównej do września, sprzedaż wyniosła
zalety — stabilności, wynikają 12.09 mld dolarów, o 11 nroc.
cej ze sztucznego koszyka walut. więcej niż rok wcześniej, kiedy
Ponadto bezpośrednio po włą osiągnęła 10.87 mld dolarów, a
czeniu ecu do obiegu powstanie zysk netto zwiększył się odpo
ryzyko inflacji. Nadzorujący bank wiednio z 339 min
dolarów do
centralny będzie więc koniecz 440 min dolarów.

Rosną obroty i zyski Boeinga

O poprawie sytuacji finanso
wej Boeinga zdecydował przede
wszystkim utrzymujący się od
kilkunastu miesięcy duży popyt
na samoloty pasażerskie, a tak
że obniżka
kosztów produkcji,
będąca rezultatem realizowanego
w firmie programu restruktury
zacji. Przed koncernem
rysują
się niezłe perspektywy; portfel
zamówień na
koniec września
wynosił 44,3 mld dolarów, z cze
go 84 proc. przypada na zamó
wienia cywilne. W ciągu trzech
pierwszych kwartałów nowe za
mówienia (497 odrzutowców i
45
maszyn
turbośmigłowych)
zamknęły się kwotą 23,1 mld do
larów ; niewiele mniejszą niż war
tość całego ubiegłorocznego port
fela zamówień — 27 mld dola
rów. Zdanem ekspertów,
przy
szły rok przyniesie nowe zamó
wienia, bowiem wiele towarzystw
lotniczych odłożyło decyzje
do
pierwszych lotów nowego „Jumbo” B-747-400.
Podczas wizyty Michaiła Gorbaczowa w Delhi uzgodniono, że
(Sław)
Związek Radziecki udzieli Indiom kredytów handlowych na su
mę 3,2 mld rubli. Jest to największa pożyczka w historii radziecko-indyjskich stosunków gospodarczych. Kredyty będą prze
znaczone przede wszystkim na finansowanie budowy dwóch
elektrowni atomowych, zaprojektowanych przez specjalistów z
ZSRR. Przewiduje się współpracę przy wznoszeniu tych obiek
tów, a także wspólne działania w innych dziedzinach energe
tyki. Podpisano również porozumienie o współpracy w bada
niach kosmosu oraz umowę, dotyczącą zwiększenia rozmiarów
handlu.

Radziecki kredyt dla Indii

W NUMERZE

Zakłada się, że w 1989 r. war
tość wymiany towarowej między
ZSRR i Indiami wyniesie 70 mld
rupii. Byłby to znaczny wzrost,
bowiem tegoroczne obroty oce
nia się na około 52 mld rupii
(3,5 mld dól.), z czego 32 mld
rupii stanowić mają dostawy in
dyjskich towarów. W przyszłym
roku przedsiębiorstwa indyjskie
zamierzają zwiększyć eksport na
rynek radziecki do 38 mld rupii.
Dodatkowe dostawy mają obej
mować
baterie
samochodowe,
wyroby odlewnicze z żelaza i
stali oraz herbatę i kawę, ponad
to przewidziano wzrost sprzeda
ży tradycyjnie najważniejszych w
eksporcie indyjskim towarów,
tzn. płodów rolnych oraz teksty
liów. Indyjskie zakupy w ZSRR
— w kończącym się. roku, war
tości 20 mld rupii — to głównie
ropa naftowa, maszyny, urządze

nia, węgiel, masy plastyczne a
także paliwo dla odrzutowców.
W przyszłym roku planuje się
ponadto import radzieckich ma
szyn włókienniczych i sprzętu
górniczego oraz wynajęcie samo
lotów. Wartość przywozu ma w
1989 r. wzrosnąć do 32 mld ru
pii.
Związek Radziecki jest jednym
z
najważniejszych
partnerów
handlowych
In dii:
zajmuje
pierwsze lub drugie (wymiennie
ze
Stanami
Zjednoczonymi)
miejsce pod względem wartości
obrotów. Dla strony indyjskiej
bardzo korzystna jest możliwość
płacenia
za
importowane
ż
ZSRR towary w rupiach, co przy
częstych trudnościach dewizo
wych stwarza możliwość wyko
rzystania zasobów walut obcych
na innych rynkach.
(Ha.be)
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zagranicznych

polski handel zagraniczny

Co przeszkadza w konkurowaniu na rynkach zagranicznych?
, YTUACJA w eksporcie zależy w sposób oczywisty od kotl
ik
kurcncyjności przedsiębiorstw sprzedających za granicą
O
i konkurencyjności ich wyrobów. Najskuteczniejszym spo
sobem zwiększenia wpływów z eksportu jest realizacja przez na
sze przedsiębiorstwa strategii pozwalających im na uzyskanie
przewagi konkurencyjnej nad rywalami.
ogólnie panuje opinia, że na
sza gospodarka jako caiosc i w
związku z tym zdecydowana
wtęnszosć dostawców towarow
na eksport me jest konkurencyj
na w zestawieniu z zagraniczny
mi rywalami. „Sukcesy1' jakie
ounosimy w konkurowaniu ceną
nie są najczęściej związane z
przewagą w dziedzinie wydaj
ności i kosztów, lecz są możliwe
dzięki istnieniu rachunku wy
równawczego. W potocznej opi
nii również w konkurowaniu po
przez różnicowanie polskie przed
siębiorstwa na tle ich zagranicz
nych rywali nie wyglądają naj
lepiej.
Problematyka konkurencyjnoś
ci przedsiębiorstw była jednym
z przedmiotów badań ankieto
wych przeprowadzonych przez
Zakład Organizacji i Techniki
Handlu Zagranicznego Akademii
Ekonomicznej w Poznaniu. Ba
daniom poddano przedsiębior
stwa eksportujące z regionu po
morskiego (województwa: byd
goskie, toruńskie i włocławskie).
Wysłano 200 ankiet. Otrzymano
138 odpowiedzi. Do opracowania
zakwalifikowano 135.
Uzyskana próbka zawiera zna
komitą większość eksporterów z
regionu pomorskiego. Trudno ją
uznać za reprezentatywną dla
całego grona polskich eksporte
rów. Wydaje się jednak, że jej
stosunkowo duże rozmiary po
zwalają wysunąć
interesujące
wnioski praktyczne i teoretyczne.

druga połowa do II obszaru płat
niczego.
Pod względem asortymento
wym najliczniej reprezentowani
byli eksporterzy przetworzonych
artykułów inwestycyjnych — 54
pizedsiębiorstwa (40 proc. prób
ki) oraz przetworzonych nieżywnościowych artykułów konsump
cyjnych — 35 przedsiębiorstw
(26 proc. próbki). Surowce rolne
i leśne oraz artykuły żywnościo
we wywozi 21 przedsiębiorstw
(16 proc. próbki), a surowce nie
rolnicze i nisko przetworzone
materiały — 10 przedsiębiorstw
(7 proc. próbki). Tak więc do
minantę stanowią przedsiębiorstawa wytwarzające i sprzedają
ce przetworzone wyroby dla ce
lów inwestycyjnych.
C Z YN N IK I NEGATYW NE
przedsta
wiono 11 czynników mogą
cych
pogorszyć
pozycję
konkurencyjną przedsiębiorstwa
na rynkach zagranicznych. Jed
nocześnie poproszono ich o oce
nę znaczenia poszczególnych z
nich na skali czterostopniowej,
gdzie O oznaczało, że dany czyn
nik jest nieistotny, 1 — mały
wpływ danego czynnika, 2 —
średni oraz 3 — duże znaczenie
danego czynnika dla pogorszenia
pozycji konkurencyjnej przedsię
biorstwa.
Otrzymane
wyniki
przedstawia tab. 1.

R

espond entom

sugerująca potrzebę przeprowa
dzenia dalszych badań, które po
zwoliłyby ustalić zależności mię
dzy sposobem oceny a przedmio
tem eksportu, kierunkami geo
graficznymi sprzedaży, stopniem
zaangażowania się przedsiębior
stwa w działalność eksportową
itp.
Przeciętnie za najpoważniejsze
bariery konkurencyjności zostały
uznane: niska jakość materiałów
i komponentów (średnia M =
= 2,1), brak starań ze strony po
średników handlowych (M = 2,0)
oraz wysokie koszty i cena (M =
= 1,9). We wszystkich tych przy
padkach występuje jednak duże
rozproszenie ocen. Jako średnio
i bardzo ważne ocenia te bariery
około 2/s respondentów, a jako
mało ważne i bez znaczenia —
około Vs. Można sądzić, że w y
twórcy wyrobów wyżej przetwo
rzonych, jako bardziej uzależnie
ni od dostaw materiałów i kom
ponentów, brali pod uwagę ich
rosnące ceny i niską jakość. Pro
blemy te dotyczą w znacznie
mniejszym stopniu producentów-eksporterów surowców i mate
riałów. Ciekawe wydaje się zróż
nicowanie oceny starań aparatu
handlu zagranicznego przez pro
ducentów, w świetle powszech
nych narzekań na jego działal
ność. Interesujące będzie stwier
dzenie czy
to
zróżnicowanie
związane jest z przedmiotem
eksportu, jego kierunkiem geo
graficznym, wielkością producenta-eksportera i jego eksportu,
czy może z innymi jeszcze czyn
nikami.
Przeciętnie za mało ważne uz
nawano takie czynniki, jak: nie
konkurencyjne warunki płatnoś-

Niższa natomiast była przeciętna
ocena braków, na które przed
siębiorstwo może wywierać zna
czny wpływ, np. przestarzała kon
strukcja i technologia, nieatrak
cyjne wzornictwo.
M 02LIW OŚCI POPRAW Y
OPEŁNIENIEM pytania o
bariery
konkurencyjności
była ocena szans poprawy,
możliwości usunięcia lub złago
dzenia tych barier. Dokonano jej
również na skali czterostopnio
wej — od 0 oznaczającego brak
możliwości, przez 1 — małe, 2 —
średnie, do 3 — dużych możli
wości poprawy pozycji konku
rencyjnej. Wyniki przedstawia
tabela 2.
Na pytanie o możliwości po
prawy odpowiedziało ogółem 125
respondentów. Dość duża liczba
spośród nich uchyliła się jednak
od oceny możliwości poprawy w
zakresie tych czynników, których
stosunkowo często nie oceniano
w poprzednim pytaniu, zapewne
z tych samych powodów.

D

Mniej niż jako średnie, ale
więcej niż jako nikłe, przedsię
biorstwa oceniają szanse popra
wy konkurencyjności swego eks
portu w odniesieniu do kon
strukcji wyrobów (M = 1,5), ob
sługi
przez
przedsiębiorstwa
handlu zagranicznego i agentów
zagranicznych (M = 1,5), wzor
nictwo wyrobów (M = 1,4) oraz
kosztów produkcji i oceny (M =>
—-1,4). Jednakże i w przypadku
tych czynników wartości odchy
lenia standardowego są względ
nie wysokie.
Zaobserwowane rozbieżności w
ocenach sugerują, że sposób oce
ny może zależeć od takich cech
działalności eksportowej przed
siębiorstw, jak przedmiot, kie
runki geograficzne i wielkość
wywozu, stopień zaangażowania
się przedsiębiorstw w działalność
eksportową Itp. Będzie to przed
miotem dalszych analiz.
Można też stwierdzić, że przed
siębiorstwa relatywnie wyżej oceniają możliwości poprawy kon
kurencyjności w zakresie tych
Tabl. >

M ożliwości p opraw y

konkurencyjności
Ocena możliwości

Czynnik
Konstrukcja
W zornictw o
Technologia produkcji
Term iny dostawy
Koszty produkcji i cena
S erw is i części
W aru n k i płatności
Reklam a i prom ocja
Jakość m ateriałów
O pakow anie
O bsługa handlow a

0
25
24
13
11
16
30
41
28
37
22
19

1 2
24
27
36
32
50
18
37
43
43
45
30

3
45
37
48
53
46
20
21
32
16
30
38

16
15
22
27
9
5
4
10
16
10
26

Brak
oceny

Średnia
M

16
22
6

1,5
1,4

a
4

1,8
1,4
1.0
0,9
1.2
1,1
1,3
1,5

52
22
12
13
18
12

1,1
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RESPONDENCI
SROD
przedsiębiorstw,
które odpowiedziały na
ankietę oominują śred
nie i duże. W kategoriach za
trudnienia od 501 do 5000 pra
cowników nueści się oa proc.
respondentów. Przeosięuioisiwa
wielkie — zatrudniające przeszło
5000 pracowników — to tylko 4
proc. prooki. iteszta zas — z jed
nym wyjątkiem — to producenci
zatruumający od 101 oo 500 pra
cowników.
inną zastosowaną miarą wiel
kości przedsiębiorstwa oyia war
tość sprzeuazy eksportowej w cenaen reanzacji. ż-arysowaia się
tu wyraźnie dominacja przedsię
biorstw, których eksport wyniósł
oa 1U0 do 4a9 min zł (30 proc.
ogółu respondentów). Stosunko
wo liczne okazały się kategorie
eksporterów
sprzedających
za
granicę towary o wartości 500—
—999 min zł (19 proc.) oraz
lOOo—4999 min zł (21 proc.).
Jeśli chodzi o znaczenie eks
portu
w
całości
działalności
przedsiębiorstwa,
to
sytuacja
wśród respondentów przedsta
wiała się następująco: dla 4
przedsiębiorstw (3 proc. próbki)
eksport stanowi więcej niż 75
proc. sprzedaży ogółem, a w 17
przedsiębiorstwach
(13
proc.
próbki) «d 50 do 75 proc. Z dru
giej strony aż dla 45 przedsię
biorstw (33 proc. próbki) eksport
stanowi mniej niż 10 proc. sprze
daży ogółem. Zależność przedsię
biorstw od eksportu jest więc
na ogół mała.
Dla dopełnienia obrazu przed
stawimy jeszcze charakterystykę
geograficznych kierunków ekś •
portu oraz jego strukturę towa
rową. Okazało się, że połowa re
spondentów sprzedaje swe w y
roby głównie do I obszaru, a

Czynniki obniżające konkurencyjność

W

Czynnik
Przestarzała konstrukcją
Słabe wzornictwo
Przestarzała technologia
D łu gie term iny dostaw
W ysokie koszty i cena
S łaby serwis
N ieatrakcyjn e w arun ki
płatności
Słaba reklam a
N isk a jakość m ateriałów i komp.
N ieodpow iednie opakow anie
B rak starań ze strony phz
i agenta

Respondenci podeszli do oceny
poszczególnych czynników w spo
sób zróżnicowany. Szczególnie w
przypadku
takich
czynników,
jak: przestarzała konstrukcja w y
robu, nienowoczesne wzornictwo,
słaby serwis i dostawy części
zamiennych, nieatrakcyjne wa
runki płatności (np. brak możli
wości sprzedaży w kredycie) oraz
nieodpowiednie opakowania, res
pondenci często uchylali się od
oceny. Związane jest to naj
prawdopodobniej z ich zakresem
eksportu. W sprzedaży materia
łów i nisko przetworzonych w y
robów konstrukcja, wzornictwo,
serwis czy opakowania nie od
grywają zazwyczaj istotnej roli.
Pomijanie warunków płatności
zdaje się wynikać z małego jesz
cze wpływu producentów-ekspor
terów na decyzje w tej dziedzi
nie. Weilu z nich po prostu nie
orientuje się w zagadnieniach
płatniczych.
Charakterystyczną cechą odpo
wiedzi jest wysokie zróżnicowa
nie oceny znaczenia wpływu po
szczególnych czynników na po
gorszenie konkurencyjności przed
siębiorstwa. Jest to wskazówka

rynki 2tjęiram c*ne

Ocena znaczenia
0
1 2
3

B rak Średnia
M
oceny

33
46
28
26
21
38

20
19
23
22
17
11

30
12
30
22
22
15

20
21
26
41
49
14

16
22
12
8
10
41

1,1
1,4
1,7
1,9

1,4

38
26
20
31

23
22
10
18

11
33
26
27

11
26
55
28

36
12
8
15

0.9
1,6
2,1
1,5

20

8

30

50

11

2,0

1,1

cl (M = 0,9), nieatrakcyjne wzor
nictwo (M = 1,1) oraz słaby ser
wis (M = 1,1). Jeśliby zakwalifi
kować uchylenia się od oceny
jako przypisanie tym czynnikom
braku znaczenia, to średnie by
łyby jeszcze niższe. Również w
tych przypadkach wystąpiło zna
czne rozproszenie ocen.
W pewnej niezgodzie z po
wszechnymi
wyobrażeniami
o
słabościach polskiego eksportu
stoi przeciętnie niska ocena bra
ków w zaopatrzeniu w odpowie
dnie opakowania. Ta niska śred
nia wynika jednak przede wszy
stkim ze znacznego rozproszenia
ocen — mniej więcej połowa re
spondentów przypisywała tym
brakom małe znaczenie a pozo
stała część zbiorowości uważała,
że jest to czynnik średnio lub
silnie odddziaływujący na po
gorszenie pozycji konkurencyjnej
Jest charakterystyczne, że na
ogół wyżej oceniano znaczenie
barier całkowic;e niezależnych
od przedsiębiorstwa, takich jak
niska jakość materiałów i kom
ponentów, niż częściowo od nie
go zależnych (wysokie koszty i
cena, długie terminy dostaw).

Rozproszenie ocen jest wpraw
dzie mniejsze niż w poprzednim
pytaniu, ale nadal wysokie. Ogól
nie rzecz biorąc, oceny szans po
prawy konkurencyjności są ra
czej pesymistyczne. Tylko w
przypadku
dwóch
czynników
uznano, że istnieje prawie śred
nia możliwość poprawy konku
rencyjności. Chodzi tu o unowocześnienie technologii produkcji
(M = 1,7) oraz skrócenia termi
nów dostawy (M = 1,81. Ciekawe
jest też stosunkowo mniejsze
rozproszenie odpowiedzi w tych
przypadkach.
Nikłe możliwości poprawy po
zycji konkurencyjnej przedsię
biorstwa widzą w odniesieniu do
warunków płatności (M = 0,9),
serwisu i dostaw części zamien
nych (M = 1,0), jakości materia
łów i komponentów (M = 1,1),
reklamy i promocji (M = 1.2)
oraz opakowań (M = 1,3). Trze
ba jednak zaznaczyć, że oceny
są zróżnicowane.

czynników, na których kształto
wanie mają decydujący wpływ.
Eardziej pesymistycznie oceniane
są możliwości poprawy w odnie
sieniu do czynników, które w
dużej mierze znajdują się poza
kontrolą przedsiębiorstwa.
Na zakończenie należy jeszcze
dodać, ze analiza barier konku
rencyjności i możliwości
ich
zniesienia stanowi tylko część
zagadnień konkurowania na ryn
kach zagranicznych poruszonych
w omawianej ankiecie. Inne py
tania z tego zakresu dotyczą
zmiany pozycji konkurencyjnej w
czasie, mocnych i słabych stron
tej pozycji, oraz sposobów kon
kurowania cenami i przez inno
wacje techniczne.
M ARIAN GORYNIA
WIESŁAW J. OTTA
Akademia Ekonomiczna
w Poznaniu

BCIP INVESTEXPORT zawiadamia jednostki gospodarki
uspołecznionej, które korzystały z centralnego zaopatrzenia
w imporcie wyrobów hutniczych w 1987 r., że w dniu
29 listopada 1988 r. o godz. 11 00 w siedzibie PHZ STALEXPORT-u Katowice, ul. Mickiewicza 29, odbędzie się prze
targ celowy na uprawnienia do importu wyrobów hutni
czych z drugiego obszaru płatniczego w I kwartale 1989 r.
Zgłoszenia do udziału w przetargu należy dokonywać
telexem nr 817234 adal lub telegraficznie na adres BCIP
INVESTEXPORT, Warszawa, ul. Lektykarska 9/5, podając:
© nazwę jednostki,
© imię i nazwisko, stanowisko, nr dowodu

osobistego

osoby reprezentującej jednostkę.
Regulamin udziału w przetargu jest do otrzymania
w BCIP INVESTEXPORT lub na miejscu przed rozpoczę
ciem przetargu. Ewentualne informacje: tel. 33-23-18 lub
33-04-72 Warszawa.

R E D A G U J E K O L E G IU M : Halina Bińczak (kier. dz. produktów górn ictw a, hutnictwa 1 chemii), Janusz Brzozowski (kier. dz gosp. świato
w e j i finansów ). A n drzej Kalicki (kier
dz produktów rolnictwa,
przem. spożywczego, i lekkiego), Joachim Konieczny (kier., dz krajów
socjalistycznych). Janina Lenart (sekretrz
redakcji),
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Lam ac 2
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krajów
kapitalistycznych),
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VKI P R E N U M E R A T Y : Przedsiębiorstw a i instytucje w m iastach w ojew ódzkich i pozostałych w których są O ddziały RSW „Prasa-K siążka-R uch ” zam aw iaja prenum eratę w tych oddziałach (zakłady pracy w miejscowościach bez oddziałów R SW opłacają prenumeratę
w urzędach pocztowych) U w ag a : w cennikach pi asy „ R Z ” figu ru ją w dziale dzienników. T E R M IN Y : do 10 listopada
na
15Ó» rok
C E N A : miesięcznie 1000 żł, k w artalnie 3QQ0 zł, półrocznie 6000 zł, rocznie 12 000 zł.

\

