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BALAST
CZY
INSTRUMENT
Rozmowa z I zastępcą przewodniczącego Komisji Planowania 

przy Radzie Ministrów — dr. inź. WŁADYSŁAWEM JABŁOŃSKIM

TERESA GÓRNICKA'. — Wyży
wienie, mieszkanie i aieposzerzanie 
strefy ubóstwa to trzy dziedziny, 
które określają zasadnicze cele pla
nu trzyletniego. Mamy w tym czasie 
— inaczej mówiąc — zrobić krok do 
przodu w kierunku samowystarczal
ności polskiego rolnictwa, zatrzymać 
regres mieszkaniowy, a jednocześnie 
nie dopuścić do dalszego obniżenia 
życia grup społecznych najgorzej *y-

WŁADYSŁAW JABŁOŃSKI: —
Preferencjo inwestycyjne aostały w 
planie określone bardzo wyraźnie. 
Na komplek* żywnościowy i miesz
kaniowy łącznie przeznacza się 60 
proc. nakładów inwestycyjnych. Nie 
znaczy to przecież, że rozwiążemy 
dzięki tym nakładom problemy go
spodarki żywnościowej czy uzyska
my liczący się postąp w rozwiązy
waniu kwestii mieszkaniowei. Ahst-

inwestycje 0 dochodu narodowego 
podzielonego przeznaczyć nie można, 
jeśli chronić chcemy poziom kon
sumpcji i stopę życiową.

Przewiduje się, że paziom dochodu 
narodowego wzrośnie do roku 1983
0 10 proc. Szybszy jego 'wzrost nie 
jest realny z wielu względów. Jed
nym x istotnych hamulców są ist
niejące w gospodarce nierównowagi
1 dysmoDoicie strukturalne, które

zatrzymanych, praktycznie nie ma
my możliwości rozpoczynania żad
nych nowych inwestycji. Nierozpo- 
czymamie nowych inwestycji pozba
wia nas możliwości zdecydowanego 
działania. Musimy się od tego ba
lastu wysokiego zaangażowania u- 
wolnić, wyselekcjonowując do dal
szej realizacji te inwestycje, których 
zakończenie z punktu widzenia obe
cnych warunków jest uzasadnione.

— Te decyzje podejmowane są 
Jednak z oporami. A przecież im 
później się je podejmie lym większe 
będą straty. Koszty zabezpieczania 
zatrzymanych inwestycji idą dziś już 
w setki milionów złotych.

— Mamy za sobą Już pierwszy 
etap selekcji, w którym wyelimino
wane zostały inwestycje, które nie 
mają żadnych szans realizacji. Były 
to przeważnie przedsięwzięcia o nie
wielkim zaawansowaniu robót, lub 
takie, które w obecnych warunkach 
straciły w ogóle sens. Wytypowane 
z-ostały również inwestycje, które 
mogą być kontynuowane po zmianie 
przeznaczenia. Wiele z nich już na 
Inn* cele zostało zagospodarowa
nych* Stajemy teraz przed proble
mem noastrz; iiiięcia o losie Jnwesiy- 
cji czasowo wstrzymanych, co do 
których decyzja miały być podjęte 
po roku 1983.

Przygotowując się do tej operacji 
opracowaliśmy metodę dokonywania 
weryfikacji, formułując kryteria
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pracownicy na kartki?
Ludzie to nasz podstawowy kapitał -  jak go uruchomić i mą
drze wykorzystać?
Pytanie to skierowaliśmy do dyrektorów i samorządów przed
siębiorstw — producentów rynkowych, do urzędów zatrudnie
nia, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, resortu pracy i 
wszystkich zainteresowanych sprawą, rozpoczynając w po
przednim numerze naszą akcję: ,,Pracownicy na kartki?” . Po 
relacji z Kalisza, dziś publikujemy reporterską sondę Urszuli 
Zatorskiej z Piły. Liczymy również na to, że dziennikarskie 
penetracje wzbogacą wypowiedzi naszych Czytelników.

KTO DA
WIĘCEJ



PRODUCENT -  EKSPORTER
MARIAN GORYNIA

J EDNYM i  najczęściej krytyko
wanych elementów systemu za
rządzania handlem zagranicz

nym w latach siedemdziesiątych 
były rozwiązania organizacyjne. Wy
nikały one ze swoistej interpretacji, 
zasady państwowego monopolu han
dlu zagranicznego utożsamiającej 
monopol — z wyłącznym prawem do 
działania w tej sferze określonej 
grupy wyspecjalizowanych przedsię
biorstw handlu zagranicznego.

Próbę ograniczenia negatywnych
następstw takiego rozumienia zasady 
monopolu handlu zagranicznego sta
nowiły przeprowadzone zmiany w 
podporządkowaniu przedsiębiorstw 
handlu zagranicznego. Nie były one 
jednak zharmonizowane z przyjęty
mi rozwiązaniami w zakresie syste
mu ekonomiczno-finansowego.

Obawa
przed niewypłacalnościq

W licznych dyskusjach dotyczą
cych usprawnienia funkcjonowania 
handlu zagranicznego jako warunek 
wstępny stawiano przeprowadzenie" 
daleko idących zmian organizacyj
nych. Na przeciw tym postulatom 
zdaje się wychodzić ustawowo ure
gulowana możliwość ubiegania się 
producentów o nadanie im upraw
nień do prowadzenia handlu zagra
nicznego oraz możliwość wyboru 
przez producenta pośredniczącego 
przedsiębiorstwa handlu zagranicz
nego.

Wydawać by się mogło, że do
świadczenia z przeszłości — a przede 
wszystkim wprowadzone obecnie 
zmiany systemowe — doprowadzą do 
głębokich przeobrażeń organizacyj
nych. W 1982 roku ilościowe kryteria 
upoważniające do uzyskania konce
sji (wartość eksportu ponad 1 mld

zł lub ponad 25 proc. udziału eks
portu w produkcji ogółem) spełniała 
pokaźna liczba producentów będą
cych dostarczycielem około 36—40 
proc. towarów i usług w polskim 
eksporcie. Tymczasem ilość przed
siębiorstw, jakie dotychczas wystą
piły o nadanie uprawnień do pro
wadzenia handlu zagranicznego jest 
bardzo mała. Podstawową przyczyną 
zachowawczej postawy przedsię
biorstw przemysłowych jest, jak się 
wydaje, nieopłacalność — przy obo
wiązującym kursie — znacznej czę
ści eksportu towarów przetworzo
nych. Obawy przed „samodzielnością 
w nieopłacalności”  są zupełnie zro
zumiałe, tym bardziej, że umiejsco
wienie rachunków wyrównawczych 
w przedsiębiorstwach handlu zagra
nicznego oraz nieprzejrzysty, prze- 
targowo-administracyjny system do
płat w eksporcie są dla nieefektyw
nych producentów rozwiązaniem 
wygodnym, zwalniającym od odpo
wiedzialności za opłacalność.

Powyższe, zasygnalizowane w 
skrócie problemy oraz rozwiązania, 
jakie w zakresie organizacji ekspor
tu funkcjonują w przedsiębiorst
wach przemysłowych stanowiły 
przedmiot ankiety przeprowadzonej 
przez Zakład Organizacji i Techniki 
Handlu Zagranicznego Instytutu 
Międzynarodowych Stosunków Go
spodarczych Akademii Ekonomicznej 
w Poznaniu. Ankietę rozesłano do 
135 przedsiębiorstw produkcyjnych z 
całego kraju. Otrzymano 81 odpo
wiedzi. Większość pytań zamieszczo
nych w ankiecie miała charakter za
mknięty, tzn. w kwestionariuszu 
sformułowano gotowe możliwości 
odpowiedzi. Wśród respondentów, 
którzy nadesłali pełne odpowiedzi 54 
przedsiębiorstwa należą do Minister
stwa Hutnictwa i Przemysłu Maszy
nowego, 20 do Ministerstwa Przemy
słu Chemicznego i Lekkiego. 6 do 
Ministerstwa Leśnictwa i Przemysłu

Drzewnego, 1 do Ministerstwa Gór
nictwa i Energetyki oraz 1 do Mi
nisterstwa Budownictwa i Przemy
słu Materiałów Budowlanych. Re
spondentów zakwalifikowano do 
trzech grup wielkości według war
tości produkcji ogółem: wartość pro
dukcji mniejsza od 1 mld zł — 30 
przedsiębiostw; wartość produkcji w 
przedziale od 1 do 3 mld zł — 26 
przedsiębiorstw; wartość produkcji 
ponad 3 mld zł — 25 przedsię
biorstw. Struktura badanych przed
siębiorstw przy uwzględnieniu kry
terium wartości produkcji ekspor
towej przedstawia się następują
co: wartość produkcji eksportowej 
mniejsza od 250 min zł — 37 przed
siębiorstw; wartość produkcji eks
portowej w przedziale od 0,25 do 
1 mld zł — 27 przedsiębiorstw; war
tość produkcji eksportowej ponad
I mld zł — 17 przedsiębiorstw. Ba
dając stopień specjalizacji eksporto
wej poprzez określenie stosunku 
wartości produkcji eksportowej do 
wartości produkcji, ogółem uzys
kano następujące wielkości: stosu
nek mniejszy od 0,1 — 22 przedsię
biorstwa; stosunek w przedziale od 
0,1 do 0,25 — 19 przedsiębiorstw; 
stosunek w przedziale od 0,25 do 0,5 
— 26 przedsiębiorstw; stosunek
większy od 0,5 — 14 przedsiębiorstw.

Stabilizacja kontaktów

Stwierdzono też, że 56 ankietowa
nych przedsiębiorstw eksportuje 
swoje wyroby korzystając ze współ
pracy jednego przedsiębiorstwa han
dlu zagranicznego, natomiast 24 
przedsiębiorstwa prowadzą sprzedaż 
eksportową za pośrednictwem dwóch 
i więcej jednostek handlu zagranicz
nego. Jeden producent od niedawna 
samodzielnie prowadzi działalność 
handlu zagranicznego. W 1982 roku
II respondentów dokonało zmiany

pośredniczące przedsiębiorstwa han
dlu zagranicznego, zaś w pozostałych 
przypadkach producenci kontynuują 
współpracę z tymi samymi jedno
stkami, co w latach obowiązywania 
administracyjnego przypisania okre
ślonych przedsiębiorstw przemysło
wych do poszczególnych przedsię
biorstw handlu zagranicznego. Nie 
nastąpiły więc daleko idące zmiany 
w tym zakresie. Nie można tego tłu
maczyć barierami formalnymi, gdyż 
w odniesieniu do zdecydowanej 
większości produktów wytwarzanych 
przez respondentów istnieje swoboda 
wyboru pośrednika handlowego, z 
tym ograniczeniem, że wybór może 
być dokonany jedynie wśród przed
siębiorstw handlu zagranicznego o 
zbliżonej do danego producenta spe
cjalizacji towarowej. Można więc 
przypuszczać, że ostatecznie w oce
nie większości producentów przewa
żyły plusy wynikające z ciągłości 
współpracy z określonymi przedsię
biorstwami handlu zagranicznego 
nad nieprawidłowościami, jakie w 
stosunkach handel zagraniczny — 
przemysł nie należały do rzadko
ści.

Mała liczba ankietowanych pro
ducentów (siedmiu) zamierza w naj
bliższej przyszłości ubiegać się o 
uzyskanie uprawnień do prowadze
nia handlu zagranicznego, przy czym 
sześciu z nich są to przedsiębiorstwa, 
w których dotychczas istniała wy
dzielona komórka eksportowa, nato
miast w jednym z nich działalność 
eksportowa nie była dotąd instytu
cjonalnie wyodrębniona — połączo
na była ze sprzedażą krajową w 
dziale zbytu i eksportu. Wśród re
spondentów mających wystąpić o 
koncesję cztery przedsiębiorstwa le
gitymują się wartością produkcji po
wyżej 3 mld zł (w każdym z nich 
wartość produkcji eksportowe] prze
kracza 1 mld zł), natomiast trzy

— powyżej 1 mld zł (produkcja eks
portowa ponad 0,5 mld ił).

Interesująco przedstawia się zesta
wienie opinii przedsiębiorstw zamie
rzających wystąpić o koncesję na te
mat oceny ich dotychczasowego 
udziału w realizacji funkcji ekspor
towych. Pozytywnie oceniono zaan
gażowanie producentów w realizację 
następujących czynności związanych 
z wywozem: opracowanie konstruk
cji, wzoru, technologii produkcji wy
robu eksportowego; opracowanie o- 
ferty eksportowej; załatwianie rek
lamacji; planowanie sprzedaży eks
portowej.

Wyniki badania wskazują, że pew
ne obawy budzić może sytuacja kad
rowa producentów pragnących sa
modzielnie występować na rynkach 
zagranicznych. Oczywiście dotych
czasowy stan zatrudnienia w komór
kach eksportowych nie może być 
właściwym miernikiem — zawsze 
istnieje możliwość zatrudnienia no
wych pracowników, reorganizacja w 
ramach przedsiębiorstwa itp. — ale 
jeśli go uwzględnić, to okaże się, że 
liczba pracowników komórek eks
portowych wynosiła po kilka osób 
i w żadnym przypadku nie przekra
czała dziesięciu. Komórki eksporto
we zlokalizowane są w pionie eko
nomicznym, handlowym, ekonomicz
no-handlowym, w pionie zastępcy 
dyrektora ds. administracyjno-han- 
dlowych, w pionie zastępcy dyrek
tora ds. produkcji. Uderza znaczna 
przypadkowość w rozwiązaniu prob
lemu podległości organizacyjnej ko
mórek eksportowych.

Nie będzie ich więcej?

Na uwagę zasługują także opinie 
producentów na temat ich roli w re
alizacji funkcji eksportowych. Nie 
można zapominać, że są to zapatry
wania w pewnym sensie jednostron

ne, uwzględniające interes tylko jed
nej ze stron układu handel zagra
niczny—przemysł. Niemiej jednak 
wydaje się, że mogą one stanowić 
ważny głos w dyskusji na temat 
zmian w rozdziale zadań między jed
nostki handlu zagranicznego i pro
ducentów, które to zmiany są tyle 
nieuniknione, co pożądane.

Pozytywnie, zdaniem producen
tów, ocenić należy ich aktywność 
przejawianą w realizacji następują
cych-zadań eksportowych: opraco
wanie konstrukcji, wzoru, technolo
gii produkcji wyrobu eksportowego; 
opracowanie ofery eksportowej; za
łatwianie reklamacji; planowanie 
sprzedaży eksportowej; prowadzenie 
rachunku efektywności eksportu.

Większość producentów uważa 
swój udział za zbyt mały w: pro
wadzeniu kampanii reklamowej; 
prowadzeniu akcji akwizycyjnej; u- 
dziale w targach i wystawach mię
dzynarodowych; zbieraniu ^forma
cji dotyczącej postępu technicznego 
i technologicznego.

Zastanawiająca może być interp
retacja tych opinii, zgodnie z któ
rymi wkład producenta w realizację 
określonej funkcji jest jego zd3niem 
zbyt duży. Prawdopodobne jest, że 
występuje to w sytuacji, gdy wyob
rażenia i oczekiwania przedsiębior
stwa przemysłowego na temat za
kresu usług, jakie powinny być 
świadczone przez przedsiębiorstwo 
handlu zagranicznego rozmijają się 
z faktycznie spełnionymi i wówczas 
producent sam podejmuje określone 
działania, pozostając jednak w prze
konaniu, że należy to do zakresu 
jego obowiązków.

Wydaje się, że wyniki przeprowa
dzonych badań ankietowych posia
dają również pewną wartość prog
nostyczną. Spodziewać się należy, że 
w najbliżsżym czasie zmiany w or
ganizacji handlu zagranicznego nie 
doprowadzą do znaczących przeob
rażeń instytucjonalnych — liczba 
podmiotów samodzielnie prowadzą
cych działalność handlu zagraniczne
go nie zwiększy się istotnie. Prze
widywać, a jednocześnie życzyć so
bie można, aby taka stabilizacja nie 
odnosiła się do aspektu funkcjonal
nego. Pożądane byłyby niekiedy da
leko idące przeobrażenia i przewar
tościowania w podziale funkcji mię
dzy producentów i pośredników 
handlowych w kierunku zwiększenia 
udziału tych pierwszych.

ZE SW ATA 
NAUKI 

I TECHNIKI
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W ZSRR bogaty wybór 
telewizorów

f garskl komputer „Is ot-0310”, komputer 
z NRD „Robo-tron” , a także mikrokom- 

I putery.
i

Bułgarski mikrokomputer 
16-bitowy

W Bułgarii opracowano rodzinę mini
komputerów 16-bitowych „BK 1300” zbu
dowanych r„a radzieckim systemie „Eljk- 
tro.nika-6»M” I bułgarskich urządzeniach 
peryferyjnych* System ma konstrukcję 
modułowa, a maksymalna pojemność jego 
pamięci -wynosi 64 kilobajty. (PAI)

ZSRR należy do czołówki produ
centów. Kupujący mają do wyboru ok. 
50 typów aparatów, w tym 19 czarno- 
-białych i 31 kolorowych. Spośród czar
no-białych największym powodzeniem 
cieszą się odbiorniki Szłlelis, Junost,

Plastikowy elektrobus
W Bułgarii wyprodukowano miejski 

elektrobus o karoserii z tworzyw sztucz
nych. naDedzany baterią akumulatorową

producenta, firmy „Melex”  w Raleigh 
(Południowa Karolina — USA) dla prze
prowadzenia tam prób eksploatacyjnych 
na polach golfowych i zapoznania z ni
mi tamtejszych odbiorców. Część proto
typów natomiast rozpocznie próby w 
WSK. (PAP)

ZSRR

ROZSZERZENIE — oceny sprawozdań 2 działalno
ści administracji;

Lepsza pasza
Zespół naukowców z Akademii Rolni

czo-Technicznej w Olsztynie (prof. Ha
lina Kozłowska, doc. Andrzej Faruga 
i doc-. Marian Kozłowski) wyróżniony zo
stał nagrodą PAN za cykl prac poświę
conych badaniom nad dyfuzyjnymi i fer
mentacyjnymi metodami podwyższenia 
wartości paszowej śruty rzepakowej. 
Badania polegały na odgoryczanlu po
ekstrakcyjnej śruty w procesie kiszenia 
z paszami węglowodanowymi, takimi jak 
ziemniaki, buraki pastewne i zielonka
lr n lr n * v < łT t T  M n f  n r 1 o  I l : d  r n ł n v i  1  T f t s t a ł a  W7

P R A W  K O L E K T Y W Ó W
PRACOW NICZYCH

w zakładach pracy Związku Ra-
rizipckipitfn t r w a  H vslr i]« ia  n a d

1 kontroli miernika pracy i spożycia.
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— zatwierdzania, na wniosek ad
ministracji i komitetu związkowego, 
regulaminów wewnętrznych;

— uczestniczenia, poprzez organi
zacje społeczne, w wyznaczaniu pra
cowników na stanowiska kierowni
cze;

— podejmowania decyzji- w spra
wie umów zbiorowych;

— podejmowania decyzji w kwe-
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