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MARCIN MAKOWIECKI: — Cof
nijmy się do dni, kiedy Towarzysz 
był wyłącznie dyrektorem kombina
tu PGR. w Głubczycach n* Opol- 
szczyżnie. W jakim stanie było wó
wczas przedsiębiorstwo?

ZBIGNIEW MICHAŁEK: — W 
dobrym. W roku gospodarczym 
1980/81 osiągnęliśmy. 170 min zł zy
sku (na 13,5 tys. hektarów). Dla za
łogi była to podstawa do wypłaty 
dorocznych premii, które niemało 
znaczą w dochodach pracowników 
PGR, a dla całego przedsiębiorstwa 
— korzystna pozycja startową do 
reformy, która weszła w życie od 
1 lipca.

— Czy od tego czasu sprawy w 
Głubczycach biegną swoim torem, 
jo i  bez Waszego udziału?

jak przydatne to' jest w mojej par
tyjnej pracy.

— Jak na tym „poligonie” spraw
dza się reforma w PGR?

— W Głubczycach akurat nie ma 
większych nowości, bo dotychczaso
we wyniki odpowiadają podstawo
wemu kryterium oceny przedsię
biorstwa. jakim jest osiągnięcie zy
sku z działalności produkcyjnej. Je
śliby przyjąć ten punkt widzenia, 
można stwierdzić, że zawsze praco
waliśmy dobrze.

— Kryterium zysku może okazać 
się miażdżące w przypadku gospo
darstw deficytowych, pokrywają
cych swoje zawinione i niezawinio
ne straty dotacjami z budżetu pań
stwa. Było i tak, że załoga praco
wała dobrze, a przedsiębiorstwo
—  J . .  ł  _  _ l _  - 1___________ - ______

zadecydowały dwa czynniki: przez 
10 lat nie było tu reorganizacji i po 
drugie udało się osiągnąć dużą sta
bilizację kadry. Toteż i dzisiaj, w 
warunkach reformy mówi się tam: 
me psujmy tego co było dobre.

eja żywności, musimy w miarę mo
żliwości szybko reagować na po
trzeby rynku. Uważam, że takimi 
zasadami powinni kierować się dy
rektorzy wszystkich przedsiębiorstw 
rolnych.

Wracając do spraw reformy w 
PGR-ach w całym kraju. Nikt je
szcze, po zaledwie półrocznych do
świadczeniach, nie mógłby ocenić 
jej gospodarczych skutków. Nato
miast ni# ulega wątpliwości, że jest 
to system dla ludzi gospodarnych. 
Samodzielność organizacyjna • f i 
nansowa przedsiębiorstw zmusić je 
teraz do poszukiwań najlepszych 
rozwiązań. I to się właśnie dzieje, 
albo — ściślej — powinno następo
wać.

Sięgając znów do przykładu 
Głubczyc. Ponieważ praktycznie

Doszedł teraz' jeszcze jeden ele
ment rzutujący na decyzje, a mia
nowicie nowy układ cen skupu i 
środków produkcji. Robiliśmy wstę
pne wyliczenia, z których wynika, 
że nawet przy dużym wzroście ko- 
■ztów produkcji (m. in. wydatków 
na r*8’.vory. ^  przędę wszystkim na 
*'.;wo) opłacalność nie jest zagro

żona. Brakuje natomiast jeszcze 
danych, aby odpowiedzieć na pyta
nie: czy przy nowych cenach ma
szyn przedsiębiorstwo będzie stać 
na -wymianę bardzo już wyeksploa
towanego sorzetu.



-A  KONKRETNIE... recenzje— omówień ła

HANDEL ZAGRA
A WZROST INTENSYWNY

DOKOŃCZENIE %  STfc. f  ~

0  azęści szóstej artykułu pt. „Wy*
bór strategii” nie będę pisał, po 
prostu nic z niej nie wynika. Przy* 
znaje to zresztą sam Autor po do* 
konaniu przeglądu zależności po
między dynamiką plac nominalnych 
a kosztów utrzymania w kilku 
państwach, stwierdzając iż „każda 
X nich (strategia o cenach bardziej 
inflacyjnych lub deflacyjnych) ma 
swoje plusy i minusy...”

Wreszcie część ostatnia, z natury 
wnioskowa, pt. „System kierowa
nia” . Tu wreszcie można by ocze
kiwać propozycji. Niestety. I znowu 
konkretne cytaty (do sprawdzenia 
przez Czytelnika dysponującego nu
merem I „Życia Gospodarczego”, 
gdyby istniały wątpliwości co do 
lojalnego przedstawienia wywodu 
Autora). Cytat pierwszy: „Najogól
niej system dotychczasowy scharak
teryzować można następująco. Pod
stawowe decyzje dotyczące polity
ki plac należą do kompetencji Ba
dy Ministrów” .

Komentarz do cytatu. Po pierw
sze, nie bardzo wiadomo czy Autor 
mówi o systemie, który obowiązy
wał do końca roku 1981, czy tym 
który krytykuje, a który obowią
zuje w roku 1982. W jednym i dru
gim przypadku prawda nie jest tak 
oczywista, jak by wynikało to z ka
tegorycznego stwierdzenia w cyta
cie, wystarczy się tu powołać na 
znaczną swobodę przedsiębiorstw 
w zakresie kształtowania form wy
nagradzania, co w praktyce pozwa
lało na konsumpcję każdego zada
nego (w przeszłości) funduszu płac, 
niezależnie od centralnie stanowio
nych reguł gry, a eo z kolei stwa
rza stosunkowo dużą swobodę ma
newru w warunkach roku 1982.

Cytat drugi, typu postulatywnego: 
„Największe kompetencje powinny 
być przypisane do szczebla samo
dzielnie gospodarującego przedsię
biorstwa, a do władz wyższych je
dynie czynności koordynacyjne i in
formacyjne. Taka koncepcja jest 
przecież możliwa, ale czy nie było
by konieczne określenie granic sa
modzielności przedsiębiorstw cho
ciażby ze względu na niedopusz
czenie do rozbieżności zasad opła
cania pracowników wewnątrz 
branż. Pytań takich jest więcej”.

1 wreszcie cytat trzeci z tej części 
1 ostatni, bo kończący artykuł: „Nie 
próbując odpowiadać na postawio
ne pytania, wydaje się nie ulegać 
wątpliwości, iż problemy dotyczące

tryb*, formy 1 metod kierowania 
polityką płac W systemie reformy 
wymagają także pilnego rozważe
nia 1 uregulowania przed wprowa
dzeniem reformy gospodarczej’̂ . Po
tem następuje podpis oraz odesła
nie do źródeł, w tym czterech (na 
i  cytowanych) sygnowanych przez 
W. Krencika.

Decydując się na napisanie ni
niejszego artykułu chciałbym być 
dobrze zrozumiany. Moją intencją 
ni® było obrażenie czy urażenie sza
nowanego przeze mnie prof. Kren
cika. Nigdy zresztą nie mieliśmy 
jakiegokolwiek sporu czy animozji 
o charakterze osobistym. Daleki 
też jestem od twierdzenia, iż roz
wiązania motywacyjne zapropono
wane w uchwale nr 243 EM są do
skonałe, czy że stan naszej polityki 
płac upoważnia do jakiegokolwiek 
samozadowolenia. Zdecydowałem się 
na napisanie niniejszej polemiki po 
prostu dlatego, że zbyt często jako 
praktyk odpowiedzialny za określo
ną sferę polityki społecznej pozo
staję ną placu boju sam z równie 
cennymi radami, jakie zaprezento
wał Autor artykułu, z którym pró
buję polemizować. Napisanie arty
kułu stawiającego szereg znaków 
zapytania — szczególnie obecnie i 
szczególnie w dziedzinie nauk spo
łecznych, jest naprawdę bardzo ła
twe, wystarczy mieć jedynie na to 
trochę czasu. Czekam, i chyba nie 
tylko ja, na artykuł następny 
Pana Profesora — choćby naj
bardziej ostry, ale zawierający 
konkretne propozycje, i to w do
datku takie, które mieściłyby się w 
obecnych realiach społecznych i e- 
konomicznych i które byłyby z te
go punktu widzenia akceptowalne.

KRZYSZTOF GÓRSKI

PS. Już po napisaniu niniejszego 
tekstu miałem okazję zapoznać się 
z zamieszczonym w numerze 3 „Ży
cia Gospodarczego” artykułem p. 
Zygmunta Chojnackiego pt. „Moty
wacje w przedsiębiorstwie” . Nie ze 
wszystkimi tezami się zgadzam, na
tomiast jest to właśnie artykuł 
propozycyjny. W przypadku udo
stępnienia nam przez redakcję „Ży
cia Gospodarczego” swoich łamów 
ustosunkujemy się do nich w jed
nym z najbliższych numerów.

•) Prsce w tyra zakreśla — zresztą * 
natury bardzo trudne — są obecnie pro
wadzone przez specjalny zespól nau
kowców 1 praktyków powołanych do te
go celu przez ministra pracy, plac 1 
spraw socjalnych.

SIĄZKA UrsauU Płowieć —
„Fum kej onow anie handlu za
granicznego a wzrost inten

sywny”  *) — wypełnia luki, jaka 
istniała dotąd w polskiej literatu
rze ekonomicznej na temat proble
mów funkcjonowania handlu zagra
nicznego. Jak stwierdza we wstępie 
pracy sama Autorka, „teoria gospo
darki socjalistycznej nie może się 
poszczycić dużymi osiągnięciami ani 
w dziedzinie badania prawidłowo
ści przechodzenia od rozwoju o 
przewadze czynników ekstensyw
nych do rozwoju o przewadze czyn
ników intensywnych, a w ramach 
tego ostatniego do rozwoju oparte
go głóumie na wzroście produktyw
ności majątku trwałego, ani w dzie
dzinie badania prawidłowości prze
chodzenia od stosunków wytwór
czych odpowiadających wzrostowi 
ekstensywnemu do stosunków ce
chujących oba typy wzrostu inten
sywnego” .

O znaczeniu recenzowanej pozycji 
stanowi również fakt, że jest ona 
swoistą syntezą osiągnięć badaw
czych zawartych w całości polskie
go piśmiennictwa dotyczącego funk
cjonowania handlu zagranicznego, 
jak też dorobku naukowego Autor
ki.

Główną tezą pracy jest stwierdze
nie, że wzrostowi spełniającemu o- 
stre kryterium intensywności, czyli 
rozrostowi opartemu na nłerosną- 
cej lub malejącej kapitałochłon- 
nośći produkcji, a więc na ka- 
pitałoneutralnym lub kapitaloosz- 
czędnym typie technicznego u- 
zbrojenia pracy, towarzyszyć musi 
zmiana sposobu funkcjonowania go
spodarki, w tym handlu zagranicz
nego.

Nie podejmując się zrecenzowania 
całej książki Urszuli Płowieć, pra
gnę zająć się tylko wybranymi — 
moim zdaniem — szczególnie istot
nymi problemami.

Mówiąc o planowaniu wymiany 
zagranicznej Autorka wskazuje, że 
efektywna realizacja proeksporto
wego rozwoju gospodarki uwarun
kowana jest umiejętnym połącze
niem zasad parametrycznego stero
wania działalnością jednostek go
spodarczych z zasadą kosztów 
komparatywnych. Dostrzega ona 
niebezpieczeństwo nieefektywnej 
alokacji środków w przypadku, 
gdyby opracowanie i realizację pro
gramu proeksportowej specjalizacji 
gospodarki pozostawić wyłącznie

jednostkom wytwórczym i jednost
kom handlu zagranicznego. IV 
związku z tym wyraża pogląd, żs 
na każdym etapie rozwoju gospo
darki centralnie kierowanej pewne 
decyzje alokacyjne winny być po
dejmowane przez władze centralne. 
W tym miejscu wywodu pojawiają 
się jednak negatywne konsekwen
cje braku teorii optymalnej aloka
cji zasobów w gospodarce socjali
stycznej, która mogłaby pomóc w 
podejmowaniu decyzji centralnych. 
O ile bowiem większość decyzji do
tyczących działalności eksploatacyj
nej może być podejmowana na 
szczeblu jednostek gospodarczych 
przy zaistosowaniu kryterium zysku 
(oczywiście przy spełnieniu pew
nych warunków wyjściowych), to 
brakuje operacyjnego kryterium 
alokacji Inwestycji, którym mogły
by się kierować władze centralne. 
Wskazać należy, że przyjęcie zało
żenia o potrzebie podejmowania 
niektórych decyzji alokacyjnych 
przez władze centralne, przy jedno
czesnym braku przesłanek określa
jących zakres tych decyzji oraz 
przy braku poprawnego kryterium 
ich podejmowania prowadzić może 
niekiedy do nieuzasadnionego ogra
niczania samodzielności jednostek 
gospodarczych.

Poruszając problem cen walut ob
cych w wymianie z zagranicą Ur
szula Płowieć z całym naciskiem 
podkreśla, że uczynienie z cen wa
lut obcych podstawowego parame
tru wymiany Zagranicznej i dopro
wadzenie do tego, aby funkcjono
wały one jako parametry — jest 
niezbędnym warunkiem przejścia 
do intensywnego wzrostu gospodar
czego. Za szczególnie cenne uznać 
należy tutaj uwagi Autorki na te
mat fun locji cen walut obcych na 
etapie przechodzenia do intensyw
nego wzrostu oraz przesłanek wpły
wających na wybór poziomu nor
matywnego kursu walutowego. Ce
nom walut obcych Autorka przypi
sała następujące funkcje:

a) informacyjna — cena waluty 
obcej powinna być poprawnym in
formatorem dla jednostek gospodar

czych o ograniczoności podaży o ras 
o zapotrzebowaniu no środek płat
niczy,

b) cenotwórcza — cena waluty
obcej powinna pełnić funkcje ceno
twórcze co najmniej w odniesieniu 
do towarów eksportowanych, im
portowanych oraz towarów mogą
cych być przedmiotem eksportu,

c) rozrachunkowa — cenotwór
cza funkcja ceny waluty obcej u- 
możliwia jej wykorzystanie jako 
środka rozliczeń w transakcjach 
eksportowych i importowych,

d) dystrybucyjna — cenotwórcza 
funkcja ceny waluty obcej czyni 
ją dystrybutorem przychodów i 
wydatków.

Omawiając kryteria podejmowa
nia poprawnej imitacji cen obrotu, 
Autorka recenzowanej pozycji 
porusza ważny problem imitacji 
cen obrotu zagranicznego dla po
trzeb obrotu między krajowymi je
dnostkami gospodarczymi. Trafnie 
przedstawione zostały uwarunkowa
nia poprawnej imitacji cen obrotu 
zagranicznego. Biorąc jednak pod 
uwagę fakt, że na jakość imitacji 
wpływają różnorodne czynniki mo
żna wyrazić obawę, czy możliwa 
jest poprawa kwantyfłkacyjna tych 
czynników i przypisanie im odpo
wiednich wag. Należy przypuszczać, 
że opracowanie szczegółowej pro
cedury imitacji cen obrotu zagra
nicznego nastręczałoby aktualnie 
m ele trudności, a w Szczególności 
wymagałoby niekiedy ryzykow
nych, arbitralnych rozstrzygnięć co 
do znaczenia poszczególnych czyn
ników. Ważne są także rozważania 
Urszuli Płowieć, dotyczące zmian 
organizacji handlu zagranicznego 
przy przechodzeniu do intensywne
go wzrostu gospodarczego. Zda
niem Autorki najważniejsze kierun
ki tych zmian to:

— zmiany funkcji władz central
nych polegające na przekształceniu 
ministerstw branżowych w wyspec
jalizowane organy sztabowe gospo
darki i wzroście rangi centralnych 
organów ustalających zadania pla
nu i tworzących parametry.

— zmiany organizacji aparatu 
handlu zagranicznego, tzn. odejście 
od monopolu przedsiębiorstw han
dlu zagranicznego, wprowadzenie li
mom cywilno-prawnych jako pod
stawy powiązali między dostawcą 
a eksporterem.

Sądzę, że w rozdziale tym można 
się było także podjąć wytyczenia 
kierunków i sposobów przystoso
wań organizacyjnych jednostek 
przemysłu. Niestety, Autorka nie 
zajęła się szerzej problematyką 
funkcjonowania jednostek prze
mysłu w sferze wymiany handlo
wej z zagranicą. Pewne aspekty 
tego zagadnienia zostały wprawdzie 
poruszone przy okazji omawiania 
np. kryteriów podejmowania decy
zji gospodarczych czy funkcjono
wania przedsiębiorstw handlu za
granicznego, jednakże, poczynione 
na ten temat uwagi nie wyczer
pują problemu. Ponadto, stwier
dzenie autorki zamieszczone na sa
mym końcu książki, żę w warunkach 
wzrostu intensywnego działalność 
przedsiębiorstw handlu zagranicz
nego powinna się charakteryzować 
znacznie większą sroobodą niż dzia
łalność jednostek przemysłu, uwa
żam za dyskusyjne.

Niemniej uważam, że postawiony 
przez autorkę cel pracy — „sformu
łowanie propozycji dotyczących 
kierowania wymianą zagraniczną 
spełniających wymagania adekwat
ności do realnych procesów gospo
darczych i wewnętrznej spójności, 
a jednocześnie możliwie szerokie 
przedstawienie zakresu niezbędnych 
zmian ui funkcjonowaniu sfery 
wymiany z zagranicą" — został o- 
siągnięty.

MARIAN GORYNIA

*1 Państwowa Wydawnictwo Ekono
miczne, Warszawa ISO.

w ubiegłym tygodniu

w kraju
%  Biuro Polityczne KC PZPR 

dokonało oceny sytuacji społeczno- 
politycznej i gospodarczej kraju z«

mniej ntż przed rokiem, mleka 128,7 
min litrów (lekki wzrost) i 20,5 tys. 
ton zbóż ■— tyle. ile potrzeba na 
mąkę każdego dnia.

#  Nowe stawki opłat za usługi 
adwokackie obowiązują od 21 stycz
nia br. Sporządzenie pisemnej opi-M;i __ . j  ono -t —

silnikami benzynowymi — odpowie
dnio — 200, 250 i 300 zl/kg. ,

9  Ocenia się, te w kraju braku
je ok. 3,6 tys. lekarzy ogólnych, 
2,7 tys. pediatrów, 700 ginekologów 
1 1,5 tys. stomatologów. Dane te 
opublikowano po posiedzeniu Ko-
m i e l i  T r łw /m tla  T .n r ln n ^ o i

a za granicą
■  Kanclerz RFN Helmut Schmidt 

postawił po raz pierwszy od 1974 r. 
1 uzyskał wotum zaufania w Bun-

KC został ponownie Georgez Mar- 
chais.

■  Sekretarz generalny węgierskiej 
Centralnej Rady Związków Zawodo
wych i przewodniczący Światowej 
Federacji Związków Zawodowych 
Sandor Gaspar udzielił przed zbliża
jącym sie światowym kongresem

nych zakupów cyny. Obniżono karę 
umowną, jaką powinien zapłacić do
stawca, który nie jest w stanie wy
wiązać się z terminowej dostawy cy
ny z 250 funtów ąztcrlingów (170 do
larów) za każdy dzień zwłoki do 120 
funtów (225 dolarów) za tonę. Posu
nięcie to ma na widoku zobowiązania


