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SYTUACJA EKONOMICZNA POLSKI W E W RZEŚNIU 1946 R.
(Na podstawie in fo rm a cji W ydziału Ekonomicznego i sprawozdań miesięcznych Oddziałów)

1.
I *1 z e m y s t W ę g l o w y . Wydobycie Tabel a 1
węgla we wrześniu rb. osiągnęło ogółem
W ydobycie w ęg la i w ydajność (w to n ach )
4.154.875 t. W porównaniu z sierpniowymi wy
w m -cu w rześniu r. b.
nikami oznacza to niewielki spadek ogólny
(o 41.727 t), obniżka jest jednak uzasadniona
Wydobycie Wydobycie na robotnikodnió wkę
W zrost
Zjednoczenie
mniejszą w miesiącu sprawozdawczym ilością
w m-cu
1
wrześniu
| ;
dni wydobywania (25 we wrześniu, 26 w sierp
sierpień wrzesień
niu). Zaznaczyć przy tym należy, iż wydobycie
K rakow skie . . 12.207.866
0.845
0.855
+
1.2
węgla we wrześniu ubiegłego roku wyniosło za
Dąbrowskie . .
457.593
0.908
0.920
+
1.3
K atow ickie . . | 449.414
ledwie 2.457.457 t (więc niemal dwa razy
1.144
1.186
4* 3.7
518.566
Chorzowskie
1.285
mniej).
1.285
— 0.0
Na wrzesień planowano wydobycie 4.100.000 t.
Plan został wykonany w 101,3%, a więc wy
konanie planu było nieco lepsze niż w sierpniu
(101,0%). Jeżeli chodzi o wyniki poszczegól
nych Zjednoczeń, składających się na całość
przemysłu węglowego, osiem przekroczyło,
bądź osiągnęło plan produkcyjny, przy czym na
pierwszym miejscu stanęło Zjednoczenie Kato
wickie — 105,7" n wykonania planu, dwa zaś:
mikołowskie i rudzkie wykonały plan w 100%.

Rudzkie . . .
B ytom skie . .
Zabrskie . . .
G liw ickie . . .
R ybnickie
. .
M ikołow skie.

450.084
379.933
419.811
424.987
432.097
166.791

1.114
1.122
1.148
1.067
1.030
1.094

1.192
1.160
1.155
1.067
1.033
1.098

+
-f+
—
44-

7.0
3.4
0.6
0.0
0.3
0.4

Razem Zagłębie
Śląsko-Dąbrow 
skie . . . .

3.907.142

1.078

1.098

+

1.9

.

247.733

0.592

0.574

—

3.0

Razem przemysł
węglowy . .

4.154.875

1.027

1.041

4-

1.4

d- tło
D olnośląskie.

|
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Pozostałe trzy Zjednoczenia planu nie wykonały,
wykazując niedobór w granicach 4,7°/» — 3,3%.
Wydajność na robotniko-dniówkę dla całego
przemysłu węglowego i w tym miesiącu wyka
zała zwyżkę, a mianowicie o l,4w/o w porówna
niu z sierpniem rb. Mimo znacznego abso
lutnego wzrostu wydajności nie osiągnięto
jednak wyników planowanych, w tym kierun
ku, pozostawiając niedobór 0,4%. 4 Zjednocze
nia (te same co i w zeszłym miesiącu) osią
gnęły lub przekroczyły plan miesięcznej wy
dajności wydobycia węgla ze Zjednoczeniem
Dąbrowskim na pierwszym miejscu (107%).
Wydajność 7 pozostałych była poniżej plano
wanej ; przy czym najwyższy niedobór wykaza
ło Zjednoczenie Mikułowskie (10,1%).
Plan załadunku węgla przewidywał na
wrzesień 2.816.750 t., w miesiącu tym wysła
no faktycznie z kopalni 2.882.114 t, wykonywując tym samym plan z nadwyżką 2,3%.
W porównaniu z sierpniem załadowano o 18.083
ton więcej. Widoczne jest wyraźne polepszenie
się warunków przewozu węgla. Jeśli chodzi
0 równomierność wysiłku produkcyjnego, to
1 w tej dziedzinie wiele osiągnięto, gdyż w sierp
niu jedynie cztery Zjednoczenia wykonały
plan z nadwyżką, we wrześniu natomiast, je
dynie cztery Zjednoczenia planu nie osiągnęły.
Poniższe dane obrazują w yniki zapośredniczonej przez Centralę Zbytu Produktów Prze
mysłu Węglowego sprzedaży węgla i koksu
w sierpniu rb.
Sprzed-aż ir kraju:
węgla
1.915.165 t wartości 657.828.672 zł
koksu
127.125 t
„
96.103.868 zł
W sierpniu rb. wyeksportowano z kraju
węgla ogółem 1.340.186 t wartości 824.024.324
złote (plus koszty przewozu 294.840.865 zł),
w tym wywieziono do Z.S.R.R. 890.939 t war
tości 547.793.814 zł.
Równowartość dostaw materiałowych dla
górnictwa węglowego wyniosła we wrześniu
sumę 361.270 tys. zł wobec 318.010 w lipcu.
Wybitnie zwyżkowała dostawa drzewa (w ar
tość dostawy czerwcowej w tys. zł 178.731,
lipcowej 137.392, wobec 72.602 w maju). Po
zwoliło to na stworzenie odpowiedniej rezerwy
surowcowej na ciężki dla dostaw okres zimy.
Sytuacja na odcinku zatrudnienia nadal jest
trudna, gdyż istnieją poważne niedobory
ilościowe, u przede wszystkim jakościowe: nie
liczni fachowi górnicy to ludzie już starsi
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a więc z konieczności mniej wydajni, nowy zaś
narybek górniczy wymaga przeszkolenia i za
prawy, co znów nie sprzyja rozwojowa wydaj
ności w tym stopniu jaki byłby konieczny dla
jak najszybszego zrównania się z poziomem
przedwojennej produkcji węgla.
2. P r z e m y s ł h u t n i c z y. Poniższa ta
bela podaje wyniki produkcji hutnictwa żelaz
nego za wrzesień rb. w porównaniu z lipcem
i sierpniem rb. (w tonach).
Tabela 2
Produkcja h u tn ic tw a żelazn eg o w e w rześniu
(w to n a c h )

G rupy m ateriałów

K o k s ....................
Surówka . . . .
Stal we w lew kach
Odlewy staliw ne .
W y ro b y walcowane,
kute, orzetwórcze
i odlewy żeliwne

Produk Produk
cja
cja
plano
wyko
wana
nana

r. b.

*

Produk Produk
cja w
cja w
sierpniu lipcu

104
101
106
157

82.379 78.634
65.831 64 403
97.682 104.475
•

76.000
60.830
93.000
1.340

79.263
61.329
98.245
2.098

86.920

88.943 102

93.008

84 483

Plan produkcyjny we wszystkich najpo
ważniejszych hutach został przekroczony, przy
czym maksimum wydobycia wykazało odlew
nictwo (157% wykonanie planu). Jednakże
w' porównaniu z sierpniem rb. widoczny jest
spadek produkcji, a mianowicie: koksu o 3.116
ton, surówki o 4.052 t, wyrobów walcowanych
i różnych odlewów żeliwnych o 4.065 t.
Spadek ten w dużej mierze uzasadniony jest
mniejszą ilością dni roboczych w miesiącu
sprawozdawczym (25 wobec 26 w sierpniu) po
części także niedostateczną wciąż jakością pra
cowników, przeważnie repatriantów, wśród
których odsetek fachowców nie jest wielki. Za
trudnionych w hutnictwie żelaznym było na
koniec sierpnia rb". 75.827, w tym 67.981 pra
cowników fizycznych i 7.846 umysłowych.
W porównaniu ze stanem zatrudnienia na ko
niec lipca rb. (73.828 w tym 66.263 fizycznych
i 7.565 umysłowych) oznacza to zwyżkę ogólną
0 1.999 pracowników, w tym 1.718 fizycznych
1 281 umysłowych.
Mimo zaznaczonych wyżej braków w mate
riale ludzkim wydajność w tonach na robot
niko-dniówkę w 1-szym półroczu rb. wykazała
pewien choć nieznaczny lecz stały w zrost,
a mianowicie: od 1,96 dla koksu, 0,642 dla su
rówki i 0,685 dla stali surowej w styczniu rbdo 2,20 dla koksu, 0,715 dla surówki i 0,805
dla stali surowej w czerwcu.
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Zbyt wyrobów żelaznych w lipcu 1946 r.
wyniósł 212.857 t, podczas gdy zbyt za cały
rok 1945 nie przekroczył ilości 528.429 t. Ozna
cza to niewątpliwy i wielki postęp.
Tabela 3
G łów ni o db iorcy h u tn ic tw a żelazn eg o (w to n ach)
Odbiorcy

1946

Kom unikacja..................
120 703
G ó r n ic tw o .................. . . '
25.140
Przemysł przetwórczy
177.917
7.002
M inisterstw o Odbudowy .
Sprzedaż kom ercyjna . . j 19 500
E ksport . ......................... |
120.146
50.020
R ó ż n i ..............................|

1-e półrocze 1946
115.872
31.169
73 310(4 Zjedn.)
11.243
41.326
41.214
76.715

Czołowymi odbiorcami wyrobów hutnictwa
żelaznego w I-szym półroczu 1946 r. były: ko
munikacja i górnictwo. Dostawy w tym okresie
przewyższyły znacznie ilości dostarczone przez
cały rok ubiegły. Tak więc, gdy w roku zeszłym
wyniosły one dla kolejnictwa 22,9% globalnej
ilości sprzedażnych, w pierwszym tylko półro
czu rb. Min. Komunikacji łącznie ze Zjedno
czeniem Przemysłu Taboru i Sprzętu Kolejo
wego otrzymało 32% wszystkich dostaw. Dużo
żelaza zużywa metalowy przemysł przetwór
czy, w szczególności Zjednoczenia zajmujące
się produkcją drutu, odlewów, maszyn rolni
czych i wyrobów z blachy. Przemysł ten łącz
nie z eksportem zużywa 70% całej produkcji.
Dalsze miejsce zajmują: Ministerstwo Odbu
dowy i sprzedaż komercyjna Centrali Zbytu
żelaza i Stali („Centrostali“ ). Wyniki eksportu
za I półrocze rb. w porównaniu z ubiegłym ro
kiem nie są jeszcze zadawalające. Możliwości
wywozowe są wielkie z uwagi na panujące
obecnie na rynkach zagranicznych duże zapo
trzebowanie żelaza. Jeszcze bardziej wskazanem byłoby, zamiast eksportowania półfabry
katów hutniczych, odbudować jak najszybciej
metalowy przemysł przetwórczy i rozwinąć
wywóz gotowych wyroboów tego przemysłu.
Zaopatrzenie hutnictwa żelaznego w surow
ce podstawowe i artykuły pomocnicze w mie
siącach sierpniu i wrześniu było wystarczają
ce i wykazywało ogólną tendencję zwyżkową.
Dostawy rud krajowych we wrześniu wy
niosły ogółem ca 27.600 t ogólnej wartości ca
30-675.000 zł, nie spadając z osiągniętego w lip
cu najwyższego poziomu dostaw w ciągu ostat
nich 18 miesięcy. Jest to wielkim sukcesem
organizacyjnym i dobrym świadectwem rzetel
nej pracy na tym odcinku.
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Największym dostawcą zagranicznym rudy
żelaznej była Szwecja zarówno w sierpniu jak
i wrześniu. W ciągu sierpnia do Gdyni i Gdań
ska przypłynęło 59 statków, przywożąc ogółem
114.000 t ogólnej wartości ca 90 mil. zł, w tym
do Gdyni zawinęło 27 statków z 45,5 tys. ton.
do Gdańska — 32 statki z 68,5 tys, ton. Dla
zmagazynowania tych transportów Centrala
Zaopatrzenia Hutniczego stworzyła szereg skła
dowisk zimowych, które umożliwią dostawę ru 
dy do hut niezależnie od zimowych warunków
atmosferycznych. Przedstawiciele Centrali za
warli ostatnio umowę ze Szwecją na dostawę
240 tys. ton rudy, dzięki czemu Centrala przy
końcu roku będzie posiadała 4-miesięczny za
pas cennego surowca. Dostawy wrześniowe
Szwecji wyniosły ca 96.000 t wartości ogólnej
ca 56 milionów zł.
Dostawy rudy ż-elaznej i manganowej
z Z.S.R.R. wykazują stałą tendencję zwyżko
wą. W sierpniu wyniosły one 26.300 t rudy że
laznej wartości ca 24,8 mil. zł oraz. 4.873 rudy
manganowej nikopolskiej wartości 7.251.000 t.
We wrześniu Rosja dostarczyła ca 31.000 t ru
dy wartości ca 30 mil. zł oraz ca 5.000 t rudy
manganowej nikopolskiej wartości ca 7.5 m łlj.
złotych, wypełniając tym samym zawartą z na
mi umowę o dostarczenie 100.000 t rudy że
laznej. Trudności techniczne nie pozwoliły na
dostarczenie umówionej ilości 20.000 t rudy
cziaturskiej, która ma być zastąpiona najbar
dziej zbliżoną do niej rudą nikopolską I-go ga
tunku.
Sierpniowe dostawy złomu żelaznego wy
niosły 40.281 t. Dzięki sprężystej organizacji
zbierania złomu dostawy nie tylko pokryły za
potrzebowanie bieżące lecz nadto pozwoliły na
nagromadzenie zapasów w ilości 135.463 t
(stan na 1 wi*ześnia 1946 r.). Organizacja zbie
rania złomu składa się z 13 hurtowni woje
wódzkich, obsługiwanych przez podhurtownie
w ogólnej liczbie 2.227, te znów opierają się
na pracy poszczególnych zbieraczy, którymi
zasadniczo winna być obsadzona każda gmina.
Mimo osiągnięcia tych wyników, sprowadzono
z Danii 10.000 t, a to dla nawiązania kontaktu
z dostawcami zagranicznymi. Jest to konieczne
na przyszłość, krajowe bowiem zapasy złomu
wystarczą jedynie na 1—2 lata.
3.
Hutnictwo
c y n k o w e . Obecnie
w przemyśle cynkowym czynne są następujące
zakłady: 4 kopalnie rudy, 2 zakłady przeróbki,
6 prażalń i spiekalń, 4 huty cynku, 1 huta
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ołowiu, 3 walcownie cynku, 2 zakłady kadmu,
6 fabryk kwasu siarkowego, 1 fabryka siarki
element., 1 fabryka przetworów chem., 2 huty
tlenku cynku, 1 zakład materiałów ogniotrwa
łych.
Produkcję hutnictwa cynkowego w miesią
cu wrześniu rb. ilustruje poniższa tabela.
T a b e 1a 4
Produkcja h u tn ictw a cynkow ego za w rzesień r. b.
(w tonach)
Prodnk- I Produk- % w ykocja piano- cja w yko- nania plawana i liana
nu

Wyszczególnienie
R udy cynku 'su ro w e . .
P iry t
..............................
K oncentraty cynku
. .
Kwas Siarkowy 100% . .
Siarka
..............................
( J y n k ...................................
P y ł cynkow y przesiewany
Razem c y n k ....................
Blacha cynkow a
. . .
Ołów rafinow any . . .
Kadm rafinow any . . ,

i
i
!

j

i
j
]

58.000
2.5«)
10.660
8.765
640
5.140
150
5 290
2A80
700
12.5

57.726
2.184
11.311
8.308
532
5.060
174
5.234
2.707
741
12.4

99.5
87.4
106.1
94.8
83.1
98.4
116.98,9
109.2
105,9
99.2

Z tabeli tej widoczne jest ogólne niewyko
rzystanie norm planu produkcyjnego, w prze
ciwieństwie do wyników ubiegłego miesiąca,
w którym osiągnięto znaczne przekroczenia
planu. Remont prażalni w Szopienicach i huty
Silesia, który wstrzymał produkcję prażalni na
4 dni a huty na 6 dni, jest powodem tak niepo
myślnego wyniku pracy, odnośnie kwasu siarko
wego i siarki elementarnej. Poza tym jedynie
produkcja pirytu dała niedostateczne wyniki
w miesiącu sprawozdawczym; co do pozostałych
grup materiałowych, widoczne są nieznaczne
niedociągnięcia, w niektórych wypadkach nato
miast — nawet dość poważne przekroczenia pla
nu produkcyjnego. Ogólnie biorąc produkcja
w miesiącu sprawozdawczym przewyższyła jed
nak wyniki sierpniowe.
Dla zobrazowania wielkości wysiłku pro
dukcyjnego w przemyśle cynkowym w porów
naniu z produkcją miesięczną przedwojenną
posłużyć może następujące zestawienie stosun
ku produkcji listopadowej 1945 r. i kwietnio
wej 1946 r do przeciętnej miesięcznej wytwór
czości w latach 1938/1939.
Powyższe dane wykazują pewną zwyżkę
i stały postęp w dążeniu do zrównania się
z produkcją przedwojenną wszystkich ważniej
szych grup materiałowych hutnictwa cynkowe
go, z wyjątkiem jedynie ołowiu i kadmu. To,
że nie osiągnięto jeszcze (z wyjątkiem blachy
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Nr 11

mieś. p ro 
kwiecień
listopad
dukcja
wl938/1939r. 1945 r. w % li)4(5 r. w
W ydobycie ru d y
86 989
Koncentraty cynku 13.876
Kwas siarkow y .
2 0 .0 0 0
Gynk
. . . .
8.9 1 0
Blacha cynkow a
1.632
Ołów
. . . .
1.127
K adm . . . .
15

t
1
t
t
t
t
t

4:1,6%
66,4%
3 8,0 %
45,0%
84,5%
66,6%
76,6%

54%
65%
62%
46%
127%
62%
«9%

cynkowej) produkcji z r. 1938/1939 jest prze
de wszystkim wynikiem braku surowców; dal
szymi przyczynami tego zjawiska jest zupełne
prawie zdemontowanie kopalń rudy cynkowej
na Śląsku Opolskim, trudności w zaopatrzeniu
w niezbędne materiały ruchu, wreszcie brak
wykwalifikowanych robotników.
¡Stan zatrudnienia w przemyśle cynkowym
na koniec września rb. wynosił 12.295 pracow
ników, w tym 1.372 umysłowych i 10.923 f i 
zycznych (¿565 Niemców). Oznacza to pewną,
nieznaczną zwyżkę w stosunku do stanu za
trudnienia w miesiącu ubiegłym, jak też i w sto
sunku do zatrudnienia przedwojennego w prze
myśle cynkowym (12.202 pracowników, w tym
1.807 umysłowych).
Z b y t produkcji hutnictwa cynkowego w sierp
niu n>. przedstawiał się następująco (w to
nach) cynk: 2.788 t, w tym eksport do Z.S.R.R.
— 1.240, ¡Szwecji — 362, A nglii — 300, Szwaj
carii — 200, Holandii — 100; blacha cynko
wa:— 2.670 t, w tym eksport do: Z.S.R.R. —
935, Danii — 373, Szwecji — 87, A nglii —
80 t; kwas siarkowy (100%-wy): 9.069 t;
siarka elementarna — 968 t, w tym eksport do
Z.S.R.R. — 669, ołów handlowy — 445 t, w tym
eksport do Anglii — 200, miedź i glejta oło
wiana — 118 t, w tym eksport do Danii —
50, kadm rafinowany — 15 t, w tym eksport
do Z.S.R.R. — 10 t.
Tak jak przed wojną, gdy cynk był oprócz
węgla i wyrobów żelaznych, jednym z naszych
najważniejszych artykułów wywozowych, obec
nie również przemysł cynkowy nastawiony jest
głównie na eksport.
Zjednoczeniu Przemysłu Cynkowego pod
porządkowane zostały ostatnio przejęte na Dol
nym Śląsku kopalnie i zakłady przetwórcze
metali kolorowych, a mianowicie: huta miedzi
Wizów pow. Złotoria k/Bolesławea, kopalnia
miedzi i anhydrytu „Lubiechowo“ tamże (pow.
Bolesławiec), kop. miedzi i zakład przetwórczy
„Lena“ k/Leszczyny (pow. Złotoria) kop. mie
dzi „Konrad“ k/Konradowa (pow. jw .), za-
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Wady niklowo-magnetyczne w Szkarach, pow.
Ząbkowice i zakład doświadczalny „Jedlice“
w Jedlicach k/Ozimka (Śląsk Opolski). Zakła
dy te są obecnie nieczynne wskutek kompletne
go niemal zdewastowania przez Niemców i dzia
łania wojenne. Jednakże, jako nie mające od
powiednika swego w granicach Polski przedwrześniowej, są one wartością (tymczasem po
tencjalną tylko) nie do pogardzenia, z uwagi
na to, że produkcję kopalń miedzi ocenia się na
ca 20.000 t rocznie, co pokryje około 50% na
szego zapotrzebowania; produkcję niklu sza
cuje się na ca 1.000 t rocznie.
4. P a l i w- a p ł y n n e. Poniższe zesta
wienie wykazuje wysokość produkcji przemy
słu naftowego w sierpniu rb. w porównaniu
z miesiącem ubiegłym.
T a b e 1ił 5
W ydobycie i ilość otw orów w przem yśle n a fto w y m
W y szczególnieni e
Ropa (w to n a c h ) .............................
Gaz (w tys. m 3)
.........................
GazoJiua (w to n a c h ).........................
O tw o ry w prodnbcji
. . . • ■
,*
„ w i e r c e n i u ....................
M etry uwiercane
.........................

*

L ip ie c

Sierpień

10.207
9.717
240
2.207
53
3.393

10.064
10.166
242
2.290
57
3.392

W porównaiu z Iipcem wydobycie ropy
w sierpniu spadło o, ca 203 tony, wskutek ob
niżki produkcji w odwiertach dowierconych
w miesiącach ubiegłych, co jest naturalnym
zjawiskiem jeżeli chodzi o nowe odwierty.
Dzienna produkcja wyniosła 324,6 t tj. o 6,5 t
mniej niż w miesiącu zeszłym. Jednakże mie
sięczna produkcja nowodowierconych otworów
zwiększyła się w stosunku do poprzedniego mie
siąca o 61,2 t. Nową produkcję uzyskano
w Sędkowej, Krygu, Bieczu, Iwoniczu i Grabownicy, wydobywając ogółem 4.93,05 t ropy.
Ilość odwiertów w eksploatacji ropy wyniosła
w miesiącu sprawozdawczym 2.290 a więc o 23
więcej w stosunku do miesiąca ubiegłego, dzię
ki częściowemu uruchomieniu kopalni w Tyra
wie Solnej. Nader pocieszającym jest stan
produkcji gazu ziemnego; w sierpniu rb. wy
produkowano 449 tys. m' więcej niż w miesią
cu poprzednim. 51 odwiertów znajduje siej
obecnie w eksploatacji dla wydobycia gazów.1
Spodziewane jest uzyskanie poważnej ilości
gazu ziemnego z szybu Ni- 1 w Hankówce koło
■Jasła, W Klęczanach nawiercono silne ślady
gazów.
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Z uwagi na postępującą rozbudowę pól ga
zowych oraz intensywnych wierceń poszuki
wawczych można mieć nadzieję na znaczną po
prawę produkcji tego paliwa. Dnia 15 sierpnia
rozpoczęto budowę gazociągu Oświęcim— K ra
ków, który w przedłużeniu swoim do Zabrza da
możność dostarczenia gazu koksowego do K ra
kowa i Tarnowa. Na 57 wierceń czynnych
w sierpniu przypadło: 17 na wiercenia nowe
eksploatacyjne, 19 na pogłębione, 6 na rozbu
dowę pola, 15 na wiercenia poszukiwawcze.
W otworach tych uwiercono 3.392 metrów
w tym 1.750 m przypadło na wiercenia eksplo
atacyjne, 1.642 — na poszukiwawcze. Przec;ętny postęp miesięczny w wierceniach na ryg
wykazał spadek z 59,5 m w sierpniu wobec
63,9 m w zeszłym miesiącu.
Przedsiębiorstwo „Poszukiwania Naftowe“
rozpoczęło w sierpniu wiercenia koło Skoczowa,
dające duże prawdopodobieństwo uzyskania ko
rzystnych rezultatów. Z.P.N. i G.Z. projektuje
budowę gazociągu Oświęcim — Dębowice dłu
gości 45 km. W miesiącu sprawozdawczym
przejęto w Oświęcimiu ca 3.000 t urządzeń
fabryki benzyny syntetycznej w Schwarzheide.
Prace nad uruchomieniem fabryki posunięto
już dosyć .daleko, a mianowicie mają się ku
końcowi: montaż urządzeń do odsiarczania ga
zu i budowa fundamentów pod budynek syn
tezy. W laboratoriach przeprowadza się już
badania nad katalizatorami. Przewidywana
wytwórczość roczna wynosić będzie ca 40.000 t
syntyny surowca służącego do przeróbki na
benzynę i produkty. Przemysł rafineryjny prze
robił 9.070 t ropy i 773 t półfabrykatów.
Z przerobu ropy uzyskano 8.435 t różnych wy
robów w tym 2.536 t benzyny, 1.318 t nafty,
2.326 t olejów i 1.877 t surowców, W porów
naniu z Iipcem oznacza to nieznaczny spadek
produkcji o 476 t. Przemysł ten zatrudnia
2.533 pracowników. Gazoliniarnie przerobiły
3.631.662 m gazu, otrzymując 247 t gazoliny
i 43 t gazolu, przy zatrudnieniu 88 pracowni
ków. Przed wojną przemysł naftowy był nasta
wiony na eksport. Sytuacja taka trwała do
ostatnich lat przedwojennych. Już w 1938 82"
produkcji wchłonął rynek krajowy, w 1939. woIbec szybkiego rozwoju motoryzacji prawdopo
dobnie cala produkcja byłaby skonsumowana,
zostawiając nawet pewien niedobór, pokryty
dostawą ropy rumuńskiej. Obecnie większą
część zapotrzebowania musimy pokryć impor
tem zza granicy. W miesiącu sprawozdawczym
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jak i w ubiegłym, najpoważniejszym źródłem
dostaw paliw płynnych była UNRRA w ilości
47.682 t, następnie Rosja, która dostarczyła
11.488 t oraz 6 mil. n r gazu ziemnego. Z Wę
gier sprowadzono 2.853 t paliw płynnych
i 1.262 t ropy, z Rumunii 530 t ropy. Nadto
w drodze wymiany za benzol Związek Radziecki
dostarczył 602 t benzyny syntetycznej.
Tabela 6
'
W artość produkcji w tysiącach zł w/g cen z 1937 r.
P r z e m y s ł

Lipiec

Sierpień

Obrabiarkowy
grupa o b r a b ia r e k ........................
„
narzędzi . . . . . .
„
precyzyjno-optyczna . .
Maszyn rolniczych
. . • • ■
Taboru k o le jo w e g o .........................
maszynowy . . . .
. . . .
m o to ry z a c y jn y ...................................
odlewniczy — K raków
. . . .
„
— R a d o m ....................
śrub, nitów , części kutych
. . .
W yrobów z b l a c h y .........................
D rutu, gwoździ i w yrobów z drutu
W yrobów z metali kolorow ych
M etali, stopów i okuć budowlanych
K o tla r s k i............................................

2.582
760
633
2.070
13.988
1.975
1.510
1.789
1.069
3.029
1.365
2.590
2 067
561
3.449

2.941
856
719
2.286
17.687
2.354
1.603
1.790
1.270
3 309
3.197
3.019
1.840
618
3.039

40.026

47.276

Razem

.

.

5.
P rzemysl metalowy.
Wartość
produkcji przemysłu metalowego w sierpniu
wzrosła w porównaniu z lipcem w odniesieniu
do wszystkich niemal przemysłów (z 17 pozycyj tylko 3 wykazują pewien spadek), w ogól
nym wyniku składając się na wzrost o ca 18"/».
Widoczne jest coraz większe zbliżenie się pro
dukcji tego przemysłu do poziomu przedwojen
nego. Już w kwietniu rb. osiągnięto 71% przed
wojennej produkcji wartości 38 milionów zł
przedwojennych. Obecnie procent ten jest jesz
cze większy, wartość bowiem produkcji uzyska
nej w sierpniu przenosi 40 milionów zł przed
wojennych. Osiągnięcia te są tym cenniejsze, że
przemysł metalowy należy do przemysłów naj
bardziej zniszczonych; tak np. z 60.000 obra
biarek posiadanych przez Polskę przed r. 1939
pozostało niecałe 40.000.
Procentowo największy wzrost produkcji aż
do 134% wykazała wytwórczość wyrobów bla
szanych, a to z powodu poprawy w dostawach ,
blachy cienkiej. Ilościowo największy wzrost
wykazała grupa przemysłu taboru kolejowego,
dzięki wzrostowi zaopatrzenia w blachę grubą;
popyt na ten półfabrykat nadal jeszcze prze
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wyższa podaż. Udział tego przemysłu wyniósł
37"'» sierpniowej produkcji całego przemysłu
metalowego. W związku z tym, mimo wielkiego
zapotrzebowania krajowego, rozpoczęto pertrak
tacje z Bułgarią celem odpowiedniego wyzyska
nia tego przedwojennego rynku zbytu na paro
wozy.
Stan zatrudnienia w przemyśle metalowym
przedstawiał się w sierpniu następująco: czyn
nych zakładów przemysłowych: 275 (wobec
276 w lipcu), pracowników' czynnych: 91.088
(wobec 87.968 w lipcu).
Tabela N r 7 przedstawia stan produkcji
najważniejszych artykułów przemysłu metalo
wego w sierpniu w porównaniu z miesiącem
ubiegłym.
Przemysł obrabiarkowy zwiększył swoją pro
dukcję we wszystkich swoich działach, mimo
nadal niedostatecznego jeszcze zaopatrzenia
w łożyska kulkowe. Niedobory w podaży łożysk
pokryć można jedynie wwozem zza granicy;
braki te częściowo pokrył import z Ameryki
lecz wr stopniu jeszcze niewystarczającym, f a 
bryki szwedzkie i czeskie będą mogły przyjąć
zamówienia nasze nie wcześniej niż za 2 lata.
Nadal również odczuwa się brak stali narzędzio
wej.
T ab ei a 7
P ro d u k c ja n a jw a ż n ie js z y c h a r ty k u łó w p rz e m y s łu
m e ta lo w e g o
A

r

t

y

k

u

ł

Obrabiarki do metali . .
„
,, drzewa
W agony tow arow e nowe
Parowozy nowe . . .
,,
(wąskot.)
K ie ra ty . .
M łockarnie . . . . .
Sieczkarnie
....................
S iew niki
. . . . . .
P ł u g i ...................................
Brony
..............................
K o s y ...................................
W yro b y z blachy . . .
D ru t i w y r. z drutu . .
Śruby i części kute
. .

Jednostka

lipiec

sierpień

szt/ton
,,
sztuk

101/207
23/41
507
5
4
768
602
509
696
4.053
5.064
5
580
2.945
2.191

123/203,1
31/45,2
515
10
1
875
666
541
591
4.648
7.026
8,1
1.599
3.790

,,

,,
tys. szt.
ton
D

2.2I5

Duże znaczenie dla . podwyżki produkcji
w dziale precyzyjno - optycznym miało urucho
mienie Polskich Zakładów Optycznych w W ar
szawie, które wznowiły obecnie produkcję m i
kroskopów; 67 obrabiarek z Czechosłowacji
przeznaczono dla tych zakładów. Groźnym dla
dalszej pracy P.Z.O. jest brak proszku szmer-
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Kłowego, który to brak katastrofalnie odbił się
na pracy identycznych zakładów w Łodzi i w Je

leniej Górze.
W związku z nadal odczuwanym brakiem
surowców do wyrobów z emalii prowadzone są
rozmowy z Czechosłowacją w przedmiocie ich
dostawy wzamian za gotowe naczynia emalio
wane. Również toczą się pertraktacje z Anglią
odnośnie zakupu tlenków dla celów emalierskich.
Brak wymienionych materiałów odbija się na
der wyraźnie na jakości dotychczasowej pro
dukcji naczyń kuchennych.
Natomiast trudności surowcowe odnośnie
kauczuku i mleczka kauczukowego zostały czę
ściowo rozwiązane.
Przemysł odlewniczy zwiększył wartość swo
jej produkcji w sierpniu o 7% w porównaniu
z łipcem. W związku z akcją „Przemysł dla wsi"
zamiast projektowanych 45 t, miesięcznie od
lewnie : „Blacharnia“ k/Częstochowy, „Neptun“
oraz Herzfeld i Yictorius w Końskich dostar
czyły we wrześniu 100 t. Produkcja tych fabryk
stale wzrasta. Nadwyżki produkcyjne wyrobów
odlewniczych lokowane są w Związku Radziec
kim i krajach skandynawskich. W końcu wrześ
nia rb. odbyta konferencja przedstawicieli
wszystkich odlewni wykazała, że odlewnictwo
polskie wciągu najbliższego półrocza, począwszy
od l.X . rb., oprócz przyjętych już zobowiązań,
może eksportować jeszcze 10.600 t. Odlewnia
„Węgierska Górka“ posiada na składzie ca
2.500 ru r kanalizacyjnych i łączników, z bieżą
cej zaś produkcji może wytworzyć w ciągu pół
rocza ca 4.800 t tychże materiałów. Zakłady
fabryczne Herzfeld i Victorius w Grudziądzu
do końca roku nie są w stanie eksportować z po
wodu wyczerpania surowca, za to odlewnia te j
że nazwy w Końskich może wyeksportować
600 t rur kanalizacyjnych z,e składu, nadto
300 t ru r miesięcznie. Zakłady odlewnicze Ka
mienna w Skarżysku mają na eksport 300 wa
nien oraz rury zlewowe i inne artykuły łącznej
wagi ca 280 t. Produkcja wanien jest prelim i
nowana na 500 szt. miesięcznie; po wykończe
niu odbudowującej się hali, produkcja wzrośnie
do 1.000 szt. Odlewnia „Neptun“ w Końskich
wznowiła swoje dawne stosunki handlowe z Pa
lestyną i przygotowuje na eksport na razie
50 t ru r zlewowych.
Produkcja drutu, gwoździ i wyrobów dru
cianych wzrosła o 17%>, .śrub, nitów i części ku
tych o 9%, maszyn rolniczych o 10"/o. Z uwagi
na małą chłonność rynku krajowego na maszy
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ny rolnicze, dział ten poszukuje możliwości
eksportowych. Jedynie dwa działy przemysłu
metalowego wykazują spadek produkcji, a mia
nowicie: kotlarstwo i wyroby z metali koloro
wych. Spadek ten jednak nie jest niepokojący,
a uzasadnia się tym, że w lipcu, przed wprowa
dzeniem zapowiedzianej reglamentacji metali
kolorowych, intensywnie wykańczano wszystkie
poprzednie zamówienia.
T a b e 1a, 8
Produkcja w ażn iejszych w y ro b ó w z m e ta li
ko lo ro w ych w (to n a c h )
Rodzaj w yrobów
B l a c h y ....................
P r ę t y ..................................
D ru ty
.
. .
.
R n r y ..................................
Stopy
..............................

lipiec

sierpień

139.83,8
78,1
34,1
158,7

115.~
92,4
64,9
34,8
96,4

wrzesień
,

131.99,2
87,8
24,8
65,7

We wrześniu było wielkie zapotrzebowanie
na pręty i druty ze strony komunikacji, prze
mysłu elektrotechnicznego i chemicznego. Fa
bryki nie mogły podołać zamówieniom. Nader
niepokojący jest spadek produkcji stopów. Jest
on spowodowany z jednej strony brakiem zamó
wień Ministerstwa Komunikacji R.P. z drugiej
zaś — brakiem tygli grafitowych do topienia.
Dzięki wwozowi zza granicy opanowano już
trudności z przeciągarkami i produkcja drutu
wkracza na normalne tory.
Co do wyników produkcji wrześniowej —
brak jest danych szczegółowych, które przed
stawione będą dopiero w numerze następnym
„Wiadomości Narodowego Banku Polskiego“ .
Rozporządzamy jedynie następującymi danymi
ogólnymi. Ogólna wartość produkcji za wrze
sień (w zł przedwojennych) wynosi okrągło
zł 48.776.000. Tym samym osiągnięto 89°/o pro
dukcji przedwojennej. Miesięczny plan produk
cyjny został wykonany w 107,7%.
Pewne dane bardziej szczegółowe przedsta
wiają się następująco: w związku z przestawie
niem fabrykacji wagonów towarowych na w y
twarzanie wagonów typu polskiego, produkcja
tych wagonów pozostała na poziomie sierpnia
tj. 514 sztuk. Natomiast parowozów wykonano
we wrześniu 14, a więc o 3 więcej niż w ubie
głym miesiącu. We wrześniu fa b ry k a Cegielskie
go wypuściła setny parowóz własnej produkcji.
Dzięki zastosowaniu nowych środków za
stępczych : boraksu i produkowanego dotych
czas przez Niemcy tzw. „V. 26“ wzrosła wydat
nie produkcja wyrobów z blachy, szczególnie
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w fabrykach Zjednoczenia Bytomskiego. Wzro
sła również produkcja wyrobów emaliowanych,
a to wskutek zastąpienia kwarcu piąskiem kwar
cowym, którego duże ilości znajdują się na te
renie pow. olkuskiego.
Znacznie podniosła się wytwórczość rowe
rów, a mianowicie: 5.248 szt. we wrześniu wo
bec 4.095 szt. w sierpniu.
Odpowiednią zwyżkę produkcji wykazały
wszystkie inne działy przemysłu metalowego.
Stan zatrudnienia w przemyśle metalowym
we wrześniu wyniósł 93.175 osób.
Naogół stwierdzić można, iż wiele dokonano
w przemyśle metalowym, mimo tak wielkiego
zniszczenia przez wojnę tej właśnie gałęzi ży
cia gospodarczego. Jest bardzo prawdopodobne,
że uda się osiągnąć przedwojenny poziom pro
dukcji już w IV kwartale rb., z tą różnicą, iż
asortyment produkcji będzie nieco inny niż
w 1939 r., a mianowicie wyprodukujemy wię
cej niż przed wojną parowozów, wagonów, obra
biarek i konstrukcji żelaznych. Fabryka wago
nów i konstrukcyj żelaznych w Zielonej Górze
będzie mogła niebawem produkować 300 wago
nów i 1.500 ton konstrukcyj motorowych mie
sięcznie. Szereg uruchomionych poniemiec
kich fabryk konstrukcyj żelaznych i urządzeń
transportowych zatrudnia już przeszło 2.000 ro
botników.
Dnia 15 lipca rb. dokonano pierwszej pro
dukcji szkieł optycznych w świeżo uruchomio
nej jednej z czterech największych fabryk op
tycznych w Europie — Państwowej Wytwórni
Optycznej w Jeleniej Górze.
Również uruchomiono już w Bytomiu fabry
kę lin stalowych, produkującą 60 t lin mie
sięcznie.
Uruchomiono także największą z europej
skich fabrykę wodomierzy we Wrocławiu (daw
niej Meinecke). Wszystkie wyżej przedstawione
dane mogą słusznie napełnić otuchą co do przy
szłości polskiego przemysłu metalowego.
6.
Przemysł elektrotechniczy.
Tabela N r 9 przedstawia porównawczo wartość
produkcji tego przemysłu w miesiącach lipcu
i sierpniu.
W porównaniu z lipcem przemysł omawiany
wykazuje w sierpniu zwyżkę produkcji o 14%
niezmienionej ilości zakładów czynnych (60).
Z poszczególnych grup tego przemysłu naj
bardziej wzrosła produkcja maszyn elektrycz
nych oraz kabli i przewodów.
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produkcji przem ysłu ele k tro te c h n ic zn e g o
w /g cen z r. 1937 (w tys. zł)
R r z t: m y s i

Maszyn e le k try c z n y c h ....................
aparatów
. . .
lamp
,,
. . .
kabli i przewodów . . . . . .
ogniw i akum ulatorów .
. .
te le te c h n ic z n e ...................................
radiotechniczny
....................

lipiec

sierpień

1.099
1.064
428
2.4 6 8
706
222
217

1.313
1.132
810
2 .7 2 0
797
170
236

Produkcja maszyn elektrycznych osiągnęła
już 60% produkcji przedwojennej.
Fabryki tego przemysłu produkują już sil
niki elektryczne o mocy do 3.500 KM, transfor
matory suche o mocy do 25.000 KW napięcia
do 165.000 V, maszyny prądu stałego dla tra k
cji elektrycznej, specjalnie silniki morskie i dla
dźwigów portowych, generatory trójfazowe
o mocy 1.250 KW oraz różnego rodzaju aparaty.
Przemysły: węglowy i hutniczy wykazują wiel
kie zapotrzebowania na maszyny elektryczne.
Produkcja ich napotyka na poważne trudności
w postaci braku blach magnetycznych, miedzi
nawojowej i elektrolitycznej. Na skutek wzmo
żonych dostaw z UNREA i Z.S.R.R. odczuwa
się ostatnio polepszenie sytuacji odnośnie mie
dzi nawojowej. W dalszym ciągu niedostateczne
jest zaopatrzenie w olej transformatorowy, któ
ry musimy sprowadzać z zagranicy.
T a b e l a U)
P rodukcja ważniejszych a rty k u łó w przem ysłu
elektro tech niczn ego
A

r

t

y

k

u

ł

S i l n i k i .............................
Transform atory . . . .
A ku m u la to ry . . .
Kable silnoprądowe
. .
Ż a ró w ki
. . .
. ,
Zegary elektryczne
Spawarki łukow e . . .
Przewody w garnie
. .

Jednostka

lipiec

sierpień

Sztuk
865
884
„
46
43
,,
2.648
3.5 7 9
ton '
248
213
sztuk
2 2 8 .3 7 7 6 28.177
11
893
839
,,
23
34
..

47

91

Ogólnie biorąc wzrosła produkcja ważniej
szych artykułów przemysłu elektrotechnicznego.
Spadek produkcji wykazuje jedynie dział kablo
wy, zegarów elektrycznych i transformatorów.
Przemysł kablowy ostatnio przestawił swoją
produkcję z kabli o dużych przekrojach na mało-przekrojowe, co spowodowało spadek wagi
produkcii o 35 t, wraz z jednoczesnym zresztą
wzrostem ilościowym produkcji o 12«/o. W tej
dziedzinie przemysłu panują duże trudności
surowcowe, a mianowicie: brak taśm sta-
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lowych zabezpieczających, bawełny do izolacji
oraz oleju kablowego. Wskutek braku przecią
garek niedostateczna również jest, mimo boga
tych zapasów miedzi, podaż drutu. 26% spadek.
produkcji przemysłu teletechnicznego spowodo
wany jest przerwą w produkcji fabr. LorenzPleliowat w Renkowie (Śląsk Dolny), której ca
łe urządzenie, w wyniku akcji komasacyjnej,
przewiezione zostało do Państwowej W ytwórni
Teletechnicznej w Łebkowie. Ustawianie i uru
chamianie tych urządzeń spowodowało również
zakłócenie w pracy Wytwórni.
W przemyśle aparatów elektrycznych —
trudności w produkcji zegarów elektrycznych
spowodowane są brakiem kamieni do osadzania
osi. Globalna jednak produkcja tego działu
wzrosła o 12%; szczególnie wzrosła ilość spa
warek łukowych (34 w sierpniu w porównaniu
do 23 w lipcu).
W dziale ogniw i akumulatorów fabryka
,/fu d or“ w Piastowie, któ ra już całkowicie
skompletowała wywiezione przez okupanta ma
szyny, mimo braku skrzynek do akumulatorów,
znacznie zwiększyła swoją produkcję.
Produkcja lamp elektrycznych, po chwilo
wej przerwie' w pracy fabryki „Helios“ i „Os
ram“ spowodowanej koniecznością remontu,
osiągnęła w sierpniu normalny poziom pro
dukcji.
Wytwórczość przemysłu radiotechnicznego
od kilku miesięcy utrzymuje się na tym samym
poziomie równym mniej więcej 3% całej pro
dukcji wyrobów elektrotechnicznych. Przemysł
ten jest prawie całkowicie rozmieszczony na
Dolnym Śląsku, gdzie znajdują się największe
zakłady fabryczne: Państw. Fabryka Lamp Ra
diowych w Dzierżoniowie, Państwowa Fabryka
Odbiorników Radiowych w Rychbachu i Wy
twórnia Urządzeń Radiotechnicznych w Biela
wie. Jednak produkcja tych fabryk jest jeszcze
b. mała. Do samodzielnej produkcji lamp radio
wych brakuje urządzeń i surowców, a przede
wszystkim katod; produkcja katod krajowych
będzie podjęta dopiero w roku przyszłym. Tym
czasem produkcja ogranicza się do wytwarzania
z remanentów poniemieckich lamp prostowni
czych systemem laboratoryjnym. W produkcji
odbiorników radiowych ograniczamy się do wy
korzystywania poniemieckich remanentów. Roz
poczęto pertraktację ze Szwecją o dostawę
30.000 radioodbiorników.
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7.
Przemysł m ateriałów budo
w l a n y c h . W porównaniu z lipcem ^wykazuje
spadek wartości produkcji o 3%.
Tabel a 11
W artość p ro du kcji p rzem ysłu m a te ria łó w b ud o w la
nych w/g cen z r. 1937 (w tys. zł.)
P r z e m y s ł
C e ra m ik a .............................................j
Szkło ..............................
Papa i iz o la c ja ...................................
C e m e n t ...................................
W apno i k a m ie ń ..............................'
W y ro b y u b o c z n e .............................. i
Razem

.

.

lipiec

sierpień

1.570
5.838
499
5.161
1.880
617

1.614
4 .8 4 4
418
5 .2 5 3
2.157
781

| 15.559

15.067

Bliższa analiza danych statystycznych wyka
zuje, że spadek produkcji dotknął jedynie szkła
(17%) oraz papy i izolacji (16%).
Spadek produkcji w przemyśle szklanym zo
stał spowodowany zmniejszeniem produkcji
kryształów (66%) i szkła taflowego (17% );
wzrosła natomiast produkcja szkła lanego, sto
łowego i butelek monopolowych.
W Kaławsku k/Pieńska uruchomiono ostat
nio hutę do produkcji butelek monopolowych:
dzięki zmontowaniu tam 6 specjalnych półauto
matów, zdolność produkcyjna tej huty będzie
w stanie osiągnąć 600 tys. butelek miesięcznie.
W toku są prace nad uruchomieniem huty
w Zawidowie, jedynego w Polsce zakładu do
wytwarzania nici i przędzy szklanej, służących,
jako materiały wyjątkowo mocne, do obicia sie
dzeń w wagonach kolejowych i samochodach.
Przemysł szklany był nastawiony głównie na
eksport: szkła płaskiego i stołowego do Danii,
gospodarczego do Z.S.R.R. We wrześniu wywie
ziono do Rosji szkła na sumę 43 m ilj. zł. Nato
miast ze zbytem szkła lanego były znaczne
trudności.
Wielkie zapotrzebowanie jest na szkło zbrojowe, lecz brak siatki metalowej ogromnie
utrudnia produkowanie tego artykułu. Spadek
produkcji w dziale papy i izolacji dotyczy głów
nie papy (15% ); wytwórczość izolacji spadła
jedynie o 1%.
Największy wzrost produkcji w omawianym
przemyśle wykazuje wapiennictwo i kamieniar
stwo (14%). Produkcja wapna wzrosła o 9%,
kamienia wapiennego o 57%. Produkcja cemen
tu wykazuje nieznaczny bó sięgający zaledwie
2% wzrost w porównaniu z ubiegłym miesią
cem. Cement jest nadal głównym artykułem
wywozowym przemysłu materiałów budowla
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nych. We wrześniu eksportowano 60.000 t cementu na sumę 60,5 mil. zł, do Z.S.R.R.
(69%), Szwecji, Malty, Brazylii i A fry k i (Dakar). Z 21 cementowni podlegających Zjedno
czeniu jedynie 12 jest czynnych, 9 zdemontowanych jeszcze. O 10“/« więcej wyprodukowano
w sierpniu cegły budowlanej, o 23% — porce
lany. W Przyborsku na Dolnym Śląsku urucho
miono fabrykę ceramiki okładzinowej, produku
jącą płyty odporne na działanie mrozu i kwasów
i stąd mające wielkie zastosowanie w bu
downictwie mieszkaniowym.
W dziale ceramiki wzrost produkcji wynosi
3%. Eksport tych materiałów nie został jesz
cze należycie zorganizowany i wielu potencjal
nych odbiorców nie zna ani asortymentów pro
dukowanych przez nas towarów, ani naszych
produkcyjnych możliwości.
Mimo to przyszło już kilka poważniejszych
zamówień z Ameryki, Szwecji i Danii na wyro
by z ceramiki-szlachetnej.
Poniższa tabela przedstawia stan zakładów
czynnych omawianego przemysłu.
T a b e l a 12
Ilość zakład ó w przem ysłu m a te ria łó w budowlanych
czynnych w sierpniu r. b.
B

r

a

n

ż

a

1 1 11 Ś ('•

.

C e ra m ic z n y

..................................................................

104

C e m e n t o w y ...................................................................

10

W a p ie n n y i k a m ie n ia rs k i

75

S z k la n y

.

.

.

.

. . .

. . .

........................

38

P a p y i i z o l a c j i ..............................

21
Razem

.

.

248

Tabela 13 przedstawia porównawczo wyso
kość produkcji ważniejszych artykułów omawia
nego przemysłu.
T a b e l a 13
P rodukcja w ażn iejszych a rty k u łó w przem ysłu
m a te ria łó w budow lanych
A r t y k u ł

Jednostka

Cegła budowlana , .
P o rc e la n a ....................
Szkło taflow e
. . .
„
lane
. . . .
„
stołowe i g-alant.
B u te lki monopolowe i
do p iw a
. . . .
Papa dachowa . . .
C e m e n t.........................
Wapno
....................
Kam ień w apienny . .
B rukow iec
. . . .
Kostka granitow a . .
T ektura surowa
. .
W o rk i papierowe . . j

1.000 szt

12 930

ton
1.000 ni2
,,
tou

331
831
173
340

14.190
408
689
295
395

2 145
1.245 510
149.663
34.679
55.521
407
9.481
428
1.160

2.638
945.975
152.926
37.882
87.620
392
8.799
444
1.728

1.000 szt
m2
ton
»

„
,,

1.000 szt.

lipiec

sierpień
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8.
P r z e m y s ł w ł ó k i e n n i c z y . Poniż
; sza tabela podaje wysokość zatrudnienia i pro
dukcji tego przemysłu w miesiącu wrześniu rb.
j

Tabel a 14
S tan za tru d n ie n ia i p ro du kcji p rzem ysłu w łó k ie n 
niczego (w tonach) we w rze ś n iu 1946 roku
Polska Centralna
Rodzaj przemysłu

Ilość
zatrud

Zi mie Odzyskane

Tkań i przędza Ilość Tkań i przędza
w t.
Zhtrud.
W t.

7.301 20.339
B a w e łn a n y . . 66.140
W ełniany . . 1 38.465
1.777
4.241
W łókien łyków . 12.681 tys.su. 1.868,3
2.165 19.225
Jedwabniczog a la nte ryjn y
8.553
198
986
Dziewiarskopończosznicy
14.235
647
2.202
K o n fe k c y jn y . 19.794 t>s szt. 3.362
6.276 tys. szt
W łókien sztucz/
nych
. . .
8.572
1.208
1.572
Zjedn. T ka n in i
A r t Tech. .
.Kazein

.

.

1.348

. 169.788

tys.
z) 44.530

914
271
787
32
50
258
46

596

tys.
zł 10.155,5

t. 13.296 55.437
tys
zł 5.230,3
t) 8
zl 44.580

2.100
t>s
258
szt.
tys.
zł 10.155,5

Suma danych z Polski Centralnej i Ziem
Odzyskanych podaje nam, że ilość wyproduko
wanych we wrześniu towarów włókienniczych
(tkaniny i przędzy) wyniosła 158.302 t,
5.488.000 szt. oraz 54.185.500 zł wartości, przy
czym ostatnia liczba odnosi się tylko do produk
cji artykułów technicznych, pomocniczych, w y
tworzonych przez Zakłady Zjednoczenia Tkanin
i Artykułów Technicznych. Ilość zatrudnionych
w przemyśle włókienniczym w tymże miesiącu
wyniosła ogółem 225.225 pracowników w tym
12.415 umysłowych i 205.810 fizycznych. Wy
konanie planu produkcyjnego we wrześniu było
b. dobre. Mimo trwających urlopów robotni
czych przekroczono plan o 19,5%. W poszczegól
nych rodzajach włókiennictwa Polski Central
nej wykonano plan w następujących rozmia
rach. Przemysł bawełniany: 90— 95,5%, weł
niany: 92,5 — 123,3%, włókien łykowych:
110,9 — 135,9%, jedwabniczo - galanteryjny:
97,8 — 122,2%, dziewiarsko - pończoszniczy
122.0
— 135,4%, konfekcyjny — 121%, włó
kien sztucznych — 109,9— 147,9%, artykułów
technicznych i pomocniczych: 122,2%.
Na Ziemiach Odzyskanych osiągnięto w yni
ki następujące: przemysł bawełniany: 72,4 —
112,4%, wełniany: 110,8 —- 127,7%, włókien
łykowych: 114,5 — 117,0%, jedwabniczo - ga
lanteryjny: 53,8 — 167,8%, dziewiarski —
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127,9%, konfekcyjny: 125,1%, włókien sztucz
nych: 106,1%, art. techn. pomocn.: 124,4% wy
konania planu.
Zestawienie powyższe wykazuje przede wszyst
kim dużą rozpiętość wahań w granicach każde
go niemal rodzaju przemysłu. Szczególnie w i
doczne jest to w Polsce Centralnej. Na Ziemiach
Odzyskanych z wyjątkiem bawełny i jedwabnictwa galanteryjnego większa jast równomier
ność wysiłku we wszystkich pozostałych gałę
ziach przemysłu. Wskazuje to na większą real
ność i wyższy stopień przewidywania w plano
waniu tamtejszej produkcji.
Następną charakterystyczną cechą tych danycn jest utrzymujące się nadal (tj. tak jak
w miesiącu zeszłym mniejsze na ogół niż w in
nych roazajacn, wytężenie wysiłku wytwór
czego w przemyśle Bawełnianym, wełnianym
uoiski Centralnej. Tak samo w przemyśle
bawełnianym, wełnianym i jeawabniczo - galan
teryjnym Ziem Odzyskanycn.
W dużej mierze przypisać to należy nagłemu
wyjazdowi robotników niemieckich. Do innych,
dalszych przyczyn tego zjawiska zaliczyć trze
ba : niewystarczającą jeszcze wydajność robotni
ków, postoje maszyn, które w dalszym ciągu są
znacznej Zaopatrzenie w surowce • podstawowe
nadal szwankuje: niedostateczne są ilości wełny
i lnu; w końcu września zapas wystarczał mak
symalnie na 4— 5 tygodni pracy. Jeszcze m niej
szy, bo na 10 dni był zapas bawełny. Spodzie
wane są większe dostawy z Z.S.R.R. towaru wy
sokiej jakości, znacznie przewyższającej war
tość bawełny z dostaw U.N.R.R.A. Dostawy
węgla były w tym miesiącu wystarczające i po
kryły całkowicie zapotrzebowania włókien
nictwa. Na razie brak jeszcze dokładnych da
nych w tej materii. Wielki brak jest: barwni
ków, mydła, sody kaustycznej, nadto cewek
i igieł dziewiarskich. Brak tych ostatnich jest
bardzo dotkliwy, a to z powodu odpadnięcia
produkcji Niemiec, dotychczasowego głównego
dostawcy tego towaru.
Przed eksportem wyrobów włókienniczych
otwierają się wielkie możliwości, z powodu pa
nującego powszechnie na rynkach światowych
wielkiego zapotrzebowania na te towary, oraz
jednoczesnego braku poważnej konkurencji.
Przemysł bowiem angielski zaledwie przekro
czył 50% swej przedwojennej produkcji, prze
mysł niemiecki niemal nie istnieje, japoński do
piero niedawno otrzymał zezwolenie na produk
cję bawełny. Możliwości te należy wyzyskać
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w czasie możliwie jak najkrótszym, gdyż eksport angielski w tym kierunku rośnie coraz
bardziej, w krótkim już czasie rozpocznie się
odbudowywanie ’“i stopniowe uruchamianie
przemysłu niemieckiego. Eksport nasz jest
szczególnie zainteresowany rynkami Bliskiego
Wschodu (Egipt, Palestyna, Syria) bałkański
mi i skandynawskimi, a przede wszystkim —
Z.S.R.R. Przewidziany w ostatniej piatiletce
wzrost produkcji przemysłu bawełnianego
Z.S.R.R. ogranicza nasze możliwości wywozowe
w tym kierunku.
Podjęta przez C.Z.P.W. w I-ym kwartale rb.
akcja komasacyjna poszczególnych fabryk włó
kienniczych pod kątem widzenia utworzenia
takich kompleksów produkcyjnych, które umo
żliwiłyby zastosowanie wszelkich korzyści pla
nowej gospodarki, postępuje nadal.

9.
R o l n i c t w o . Miesiąc wrzesień jest
dla rolników okresem orki jesiennej i ozimych
zasiewów. Na 11.500.000 ha ziem i, ornej (bez
Ziem Odzyskanych) obsiano do końca września
około 4.500.000 ha. W uprawie roli głównymi
przeszkodami były: niedostateczny sprzężaj
(posiadamy obecnie w Polsce 1.490.000 koni,
a więc około 45% stanu przedwojennego) oraz
brak nawozów naturalnych z powodu małego
pogłowia bydła i owiec. Jeśli chodzi o ilość tra k
torów, to obecnie nie przekracza ona 7.000 szt.
(z czego było w stanie używalnym tylko 5.000
sztuk), a więc połowa stanu przedwojennego.
Dalszą bolączką rolnictwa był brak kwaliiikowanego ziarna siewnego, co specjalnie
ostro dało się odczuć w woj. poznańskim, gdzie
rolnicy przed wojną byli przyzwyczajeni do
używania ziarna wyborowego. W różnych oko
licach kraju wystąpił w ogóle brak ziarna do
siewów jesiennych np. w woj. olsztyńskim,
gdańskim (i częściowo rzeszowskim), spowododany niskimi urodzajami i klęską gryzoni.
Województwa położone w północnej części
Polski miały we wrześniu pogodę deszczową,
która w okolicach Grudziądza miała charakter
klęskowy. Przebieg pogody był zatem dla rol
nictwa w tej strefie niekorzystny.
Stan okopowych przedstawiał się raczej ko
rzystnie. Burakom cukrowym liczne opady za
szkodziły tym więcej, że były one zaatakowane
przez chróśeika. W północnych okolicach kraju *
rolnicy wykazali wstrzemięźliwość w zakupie
nawozów pod orkę jesienną, twierdząc, że uży
cie ich nie kalkuluje się, mimo że we wrześniu
utrzymała się tendencja zwyżkowa cen ziemio
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płodów, zapoczątkowana w drugiej połowie
sierpnia. W woj. białostockim dało się zaobser
wować złe rozprowadzenie nawozów sztucznych.
W Poznańskim rolnicy wykazali szczególną
troskliwość w uszlachetnianiu inwentarza ży
wego.
W zbiorach rzepaku i rzepiku rolnicy po
nieśli duże straty, gayż nasiona tych roślin,
sprowadzone w ramacn dostaw zagranicznych,
były pomieszane jare z ozimymi. Zniechęceni
tym rolnicy jesiemą zmniejszyli przestrzeń ob
sianą roślinami oleistymi, co wobec niedoborów
tłuszczowych w Polsce ma specjalne znaczenie.
Dotyczy to również konopni, lnu i maku.
Z województwa olsztyńskiego wyszła na Pol
skę północną i zacnodnią plaga gryzoni: myszy
i norników. Ponieważ to województwo miało
wiele pól leżących w br. odłogiem, to rozplenie
nie się gryzomów przybrało charakter nieomal
klęski elementarnej i rozprzestrzeniło się w spo
sób katastroialny prawie na połowie ziem or
nych Polski. Walka z gryzoniami jest ciężka
1 przypomina nam podobną klęskę po pierwszej
wojnie światowej — kornika, niszczącego przez
wiele lat nasze lasy.
Doszło do tego, że w niektórych powiatach
na Mazurach piony tegoroczne zupełnie prze
padły. Ministerstwo Rolnictwa czyni wielkie
wysiłki w ceni opanowania tej klęski. Stosuje
się zatrute ziarno, pułapki skrzynkowe, rowki
ochronne, palenie resztek pożniwnych i chwas
tów oraz forsownie przeorywa odłogi. Biolo
giczna walka z myszami — szczepienie szkodni
kom tyfusu — też już została rozpoczęta. Wal
ka z plagą myszy należy, podobnie do różycy
wśród świń, która już wygasa — do najwięk
szych klęsk naszego rolnictwa w bieżącym okre
sie gospodarczym.
W woj. środkowych: Ziemia Lubuska, Poz
nańskie, Warszawskie, Łódzkie i Lubelskie,
przebieg pogody sprzyjał we wrześniu robotom
rolnym. W końcu miesiąca sprawozdawczego
były zakończone orki i zasiewy jesienne. Rol
nicy tych województw zwracają uwagę, że przy
80% przemiale brakuje otrąb dla karmienia
zwierząt gospodarskich i ostatecznie trzeba bę
dzie wiele zboża poświęcić na spasanie inwenta
rzem.
Do bieżącej kampanii cukrowniczej przy
stąpi 16 nowouruchomionych cukrowni (w tym
2 na ziemiach starych) i spodziewany jest obec
nie przyrost produkcji cukru w wysokości
130.000 t (w kampanii 1945 r. były czynne ty l
ko 52 cukrownie).
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W woj. południowych wrzesień był miesią
cem suchym, specjalnie w woj. rzeszowskim.
Ten stan pogody hamował wzrost okopowych
i ozimin. Wystąpił też brak paszy i stąd duża
podaż bydła na jarmarkach. Z Krakowskiego
i Rzeszowskiego duże ilości świń wywieziono
na Śląsk. W Kieleckim, gdzie uprawiano wsiew
ręczny, sygnalizowano duży brak ziarna selek
tywnego. Siewy rozpoczęto dość wcześnie z po
wodu sprzyjającej pogody.
Stan ziemniaków — poniżej przeciętnego,
a w miastach siąskich dał się odczuć duży brak
ziemniaków jauamych. W woj. śląsko-dąbrow
skim nasilenie pomoru drobiu nie uległo zmniej
szeniu.
We wrześniu zaobserwowano wyrównanie
się cen ziemiopłodów na Ziemiach Odzyskanych
z okręgami centralnej Dolski. Wzrost cen ar
tykułów przemysłowych i podwyżka ta ry fy ko
lejowej zdają się wskazywać na lekkie pogor
szenie wypłacalności rolników w niektórych
okręgacń rolniczych.
W woj. wrocławskim Zarząd Nieruchomości
Państw, zamierza powiększyć powierzchnię za
siewów jesiennych z 200.00U na 600.000 ha. Na
leży zwieźć z tego obszaru 1.270 tys. q bura
ków i 500 tys. q ziemniaków.
Na Dolnym Śląsku do orki jesiennej szeroko
stosowano tzw. „delegacje końskie“ i przerzuty
traktorów.
Państwowy Bank Rolny uruchomił kredyty
na jesienną akcję siewną 1946 r. w globanej
sumie 120 mil. zł — dotyczą one wyłącznie
ziem dawnych. W tej akcji .uwzględniono spe
cjalnie gospodarstwa położone na terenach przy
czółkowych lub dotkniętych klęskami żywioło
wymi. Pożyczki poniżej 50 tys. zł rozprowa
dzane są przez komunalne kasy oszczędności,
pożyczki większe przez P.B.R. Ostateczny ter
min spłaty tych pożyczek przypada na koniec
1947 r., a oprocentowanie wynosi 6%.
Ceny ziemiopłodów w (^wrześniu zwyżkowały
na terenie całego kraju (z małymi w yjątkam i).
Wiele wiadomości zdaje się świadczyć, że je
sionią br. wystąpiło raczej podniesienie się do
brobytu rolników.
10. H a n d e l .
a) Handel pańshoowy.
Obroty Państwowej Centrali Handlowej
w sierpniu wyniosły 823 mil. zł, we wrześniu
zaś osiągnęły one poziom 1.255 mil. zł. Przyrost
obrotów we wrześniu wyniósł 432 mil. zł, co
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stanowiło przyrost 50% obrotów sierpniowych.
Ten wybitny wzrost obrotów był spowodowani1'
w głównej mierze handlem ziemiopłodami, któ
rych w sierpniu sprzedano za 29 mil. zł, a we
wrześniu za 127 mil. zł, a więc o 98 m il. zł
więcej, oraz artykułami włókienniczymi, wyka
zującymi zwyżkę obrotów o 286 mil. zł (wzrost
sprzedaży z 335 mil. do sumy 621 mil. z ł).
Handel ziemiopłodami PCH przeprowadza
na zlecenie Ministerstwa Aprowizacji i Handlu
biorąc udział w zakupach rynkowych ziemiopło
dów po cenach wolnokonkurencyjnych.
Na wzrost obrotów artykułami tekstylnymi
wpłynęła akcja „Przemysł dla Wsi“ , w której
PCH bierze żywy udział.
Po raz pierwszy zjawiły się w obrotach PCH
artykuły pochodzenia zagranicznego, których
we wrześniu sprzedano za 19 mil. zł.
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Jednym odbiorcą całej, polskiej produkcji
włókienniczej jest Centrala Tekstylna, która ja 
ko organ nadrzędny skupuje wyroby włókien
nicze, a następnie je hurtowo rozsprzedaje
w kraju za pośrednictwem PCH, Związku „Spo
łem oraz oddziałów firm y „Bata“ (przejścio
wo zajmującej się rozdziałem tekstyliów). Po
nieważ Polskie Tow. Handlu Włókienniczego
jest w stadium likwidacji, więc i eksport towa
rów włókienniczych przejdzie stopniowo w ręce
. Centrali Tekstylnej.
Okresem organizacyjnym Centrali były mie
siące maj i czerwiec br., a w końcu września
Centrala Tekstylna miała w kraju 15 składnic
wyrobów bawełnianych, 12 — wyrobów wełnia
nych, 3 — jedwabniezo-galanteryjnych, 10 —
dziewiarsko - pończoszniczych, 7 — konfekcyj
nych, 4 Iniarskich oraz 3 hurtownie.

Tabel a 15 ■
O b ro ty PCH (w tys. z ł)
Sierpień

Wrzesień

0 b r o t y
w tys. zł

w

sprzedażne

%w

tys. zł

W

%

1.
2.

C u k i e r
_ . . 3 0 2 .8 0 4 36,9 3 1 0 .0 6 8 25,7
A rty k u ły w ytw arzane
przez C. Z. Państw.
Przem. Spoż.
. .
37.601
4,5 4 0 .6 5 4
3,0
w ty m :
11.121
drożdże . .
',3
9.1 4 0
0,7
6.423
0,8
cukierki
7,672
0,6
w yroby kon 
serw.
. .
1.463
0,2
1.317
0,1
w ina i soki
2.9 2 4
0,4
5.6 7 0
0,4
ocet . . .
6.0 1 4
0,7
5.832
0,4
608
makaron
0,1
0,1
1.253
kawa i na
m iastki . .
8.988
1,0
9.770
0,7
3. W yro b y monopolowe
42 .2 8 5
2,9
37.726
5,1
sól
. . .
2 2 .0 8 4
2,7
18.247
1,4
zapałki . .
20.201
2,4 19.479
1,5
4. Pozostałe a rty k u ły
spożywcze , . . .
44 .7 9 8
5,4 151.945 11,9
w tym :
29 .0 0 8
ziemiopłody
3,5 127.299 10,1
1.557
0,2
chleb
. .
61 —
125 —
212 •—
ry b y i śledzie
4.045
3.838
0,5
0,3
tłuszczei nab.
196 —
1.392
0,1
w arzyw a .
różne a rty k .
1,5
9.867
1,2 19.143
spoż. . . .
5. A r ty k u ły przemysłowe 3 9 7 .1 1 4 46,1 6 8 3 .2 8 8 54,1
włókiennicze 3 3 5 .1 5 2 40,8 6 2 0 .7 8 6 4 9 ,4
1,8
15.226
1,8 23 .5 4 4
metalowe .
0,8
10.500
0,9
7.402
papiernicze
2,0 21 .1 8 9
1,6
16.377
chemiczne .
7.269
0,5
różne
. .
4.957 —
0,9
2,0 11.934
0. Item auenty poniemieckie 16.149
1,5
19.449
—
—
7. A rty k u ły im portowane
Razem:

| 822.751

100,0 1.255.064 100,0

Składnice i hurtownie Centrali są zlokalizo
wane w głównych ośrodkach produkcji włókien
niczej i przeważnie Centrala nie posiada włas
nych magazynów, które mieszczą się na tere
nach większych zakładów włókienniczych.
Centrala płaci fabrykom za dostarczone to
wary według ceny sztywnej, sprzedaje zaś to
wary na zaopatrzenie w ramach aprowizacji
gwarantowanej po cenach sztywnych, część zaś
towarów sprzedaje po cenach komercyjnych.
Tabela 16 ilustruje wykonanie planu sprze
daży Centrali Tekstylnej.
Tabel a 16
W ykonanie planu sprzedaży C e n tra li T e k s ty ln ej
w m il. zł.

Rodzą i a rty k u łó w
Bawełniane . . . .
W ełniane . . . . .
Jedwabn.-galanter.
Łykow e
....................
Dziewiarsko-pończoszn
K onfekcyjne . . . .

*)

M i e s i ą c e 1946 r.
IV

V

V I V II

V III

109 136 238 284
131 154 180 345
34 37 47 41
29
2 49 124
79 69 108 89
100 42 37 51

414
646
137
129

Razem

201
221

1.181
1.456
296
333
546
451

482 440 659 934 1.748
*)224

4.263
224

1.972

4.487

O broty h u rto w n i N r 4 we W rocław iu bez roz
bicia na branże.

Zainkasowana przez Centralę Tekstylną róż
nica ceny komercyjnej i sztywnej jest odpro-
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wadzana do Ministerstwa Przemysłu, które
przeznacza odnośne nadwyżki na polepszenie
aprowizacji pracowników przemysłu włókienni
czego, na prowadzenie stołówek fabrycznych
i inne cele.
Dla orientacji czytelników podajemy poniż
sze krótkie zestawienie ujmujące powyżej oma
wiane sprawy:
1 !) 4 0 r.
lipiec
sierpień
w mii. zł

Wartość towarów
otrzymanych z, fabryk
Sprzedaż po cenach
sztywnych
Sprzedaż po cenach
komercyjnych
Sprzedaż ogółem

1.262

2.305

739

1.074

195
934

674
1.748

Działalność Centrali Tekstylnej ze względu
na bardzo szeroki zakres kompetencji i wyłącz
ność zbytu zasługuje na specjalną uwagę. Kwe
stia rozliczenia Centrali z zakładami wytwór
czymi z tytułu dostaw towarów ma doniosłe
znaczenie dla sytuacji finansowej poszczegól
nych fabryk. Opieszałość w regulowaniu należ
ności za towary ma również wpływ na stosunki
kredytowe kraju, na sytuację banków itp. Or
ganizacja zbytu i inkasa na razie jeszcze szwan
kuje, ale ma ulec poprawie w najbliższym
czasie.
We wrześniu Centrala Tekstylna była za
przątnięta dwoma problemami: dostaw towa
rów włókienniczych w ramach akcji „Przemysł
dla Wsi“ (do dnia 20.IX.46 rozprowadzono to
warów dla wsi na sumę półtora miliarda zł)
oraz uregulowania prywatnego handlu hurto
wego wyrobami tekstylnymi. W tej ostatniej
sprawie chodzi o zakwalifikowanie na terenie
Polski około 380 prywatnych hurtowni tekstyl
nych.
W ostatnich miesiącach w większych mia
stach Polski poczęły powstawać państwowe
Centrale Zbytu. W związku z powyższym za
mierzamy dokonać przeglądu tych nowych pla
cówek zbytu przemysłu państwowego.
Centrala Odlewów miała ogólny obrót
w sierpniu w wysokości 84 mil. zł. Największą
grupę w zbycie krajowym reprezentowały od
lewy piecowe oraz naczynia —- dały obrót 115
mil. zł w ciągu pierwszych 7 miesięcy br. (27"/o
całych obrotów). Chłonność rynku na te a rty
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kuły jest jeszcze nadal duża. Poszukiwane są
kotły do centralnego ogrzewania, produkowane
w jednej fabryce tego artykułu im. Strzelczyka
(dawniej J. John) w Łodzi. Centrala Odlewów
posiada w opracowaniu większe zamówienie
Ministerstwa Komunikacji na klocki hamulco
we i ruszty parowozowe. Również duże zainte
resowanie zagranica wykazuje na łączniki że
liwne. W celu zaspokojenia popytu na ten a rty
kuł huta Zabrze ma uruchomić dział produkcji
łączników. Szwecja pertraktuje o dostawę
5.000 t ru r wodociągowych!. Centrala Odlewów
zabiega o dostawę ru r wodociągowych dła mia
sta Stambułu.
Centrala Zbytu Przemysłu Metali Koloro
wych od końca lipca wykonywa wszystkie za
mówienia zaliczkowo na poczet przyszłego kon
tyngentu. Firm a „W arimex“ zamierza ekspor
tować galanterię metalową na Bliski Wschód
i przygotowuje cenniki i próbki towarowe.
Centrala Handlowa Przemysłu Drzewnego
w Warszawie miała obrotu w sierpniu 22 mil.
zł (w lipcu 20 m il.). Rynek miejscowy jest bar
dzo chłonny i byłby w stanie zakupić większe
ilości mebli, ale produkcja fabryk krajowych
jest stosunkowo mała, remanenty poniemieckie
są bliskie wyczerpania oraz zbyt krajowy jest
nieduży z powodu eksportu mebli do Anglii.
Wytwórnie mebli przyjmują tylko zamówie
nia zaliczkowane. W Polsce znajduje się około
200 fabryk meblarskich, które jesienią br.
mają przestawić swą produkcję na wyroby
seryjne.
Państwowy przemysł spożywczy obecnie za
mierza oddzielić organizację produkcja od zby
tu. Centrala Zbytu tego przemysłu przy Zjedno
czeniu miała od początku roku do końca sierpnia
obrót surogatami kawy w wysokości 367 mil.
zł, a do końca br. przewiduje się osiągnięcie
548 mil. zł. Obrót paloną kawą ziarnistą z do
staw UNRRA dochodzi miesięcznie do 300
mil. zł.
Przemysł cukierniczy w ciągu 7 miesięcy
1946 r. sprzedał 7.796 t wyrobów cukierni
czych, m. in. do Szwecji ma być eksportowane
700 t cukierków.
W Polsce istnieje rozgałęziony przemysł
ziemniaczany. Wytwórnie podlegające Zjedno
czeniu Przemysłu Ziemniaczanego produkują
mączkę ziemniaczaną, cukier gronowy, kleje
roślinne i karmel. A rtykuły te mają bardzo
szerokie zastosowanie w technice i przemyśle.
Karmel i syrop ziemniaczany używa się przy
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fabrykacji cukierków. Zbyt przetworów zie
mniaczanych odbywa się w większych partiach
— wagonowo, albo w mniejszych ilościach
w punktach sprzedaży. Obrót do końca lipea
wyniósł 283 mil., a za cały 1946 r. przewidy
wany jest w wysokości 1.108 mil. zł.
Centrala Handlowa Przemysłu Cukrownicze
go sprzedała w sierpniu 38.495 ctm cukru po
cenie sztywnej (w lipcu 51.125 ctm) i 101.128
ctm cukru po cenie komercyjnej (w lipcu
121.041 ctm). Spadek sprzedaży cukru w sierp
niu jest objawem normalnym i odpowiada
zmniejszonemu zazwyczaj
zapotrzebowaniu
w tym miesiącu.
Przewidywana w 1946 r. wartość obrotu
przemysłu cukrowniczego wynosi 2.635 mil. zł.
Możliwości produkcyjne przemysłu drożdżowego nie są wykorzystane w całości z powodu
małego zapotrzebowania (zakaz wypieku ciast
i białego pieczywa) oraz może zbyt wysokich
opłat akcyzowych (zł 275,— od kg drożdży).
Jednakże przewidywany obrót w br. — poza
akcyzą — ma wynieść 286 mil. zł.
Przemysł olejarski organizuje swą Centralę
Zbytu. Do końca lipca. wyprodukował on
3.979 t oleju i 1.624 margaryny. W tym czasie
osiągnięto ze sprzedaży wolnorynkowej oleju
39 mil., a za mydło 20 mil. zł. Na rynku odczu
wa się duży brak tych artykułów.
Zbyt piwa w przemyśle państwowym odby
wa się albo hurtowo za pośrednictwem 16 hur
towni państwowych (i 200 prywatnych), albo
detalicznie przez rejonowe zjednoczenia, któ
rych jest 6.
Sprzedaż wyrobów przemysłu winiarskiego
odbywa się przez Centralę Zbytu. Uprzywile
jowanym odbiorcą jest PCH, która przy odbio
rze wina i soków korzysta z 15% rabatu, a przy
odbiorze octu ze specjalnej ceny. Płynny owoc
jest słabo rozprowadzony wskutek braku po
pytu na rynku. Przewidywany obrót przemysłu
winiarskiego ma wynieść w br. 430 mil. zł.
Sprzedaż przetworów jarzynowych odbywa
się tylko hurtowo. Główna praca zakładów jest
nastawiona na dostawy finansowane przez Fun
dusz Aprowizacyjny.
Ogólny obrót przemysłu konserwowego prze
widuje się w rb. w wysokości 2.401 mil. zł
w ty m : konserw rybnych za 240 mil., przetwo
rów jarzynowych za 1.518 mil. oraz konserw
mięsnych za 643 mil. zł.
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Jeśli chodzi o całość przemysłu spożywcze
go, to w rb. jest przewidziany obró.t w wyso
kości 10.800 mil. zł.
Skupem ziemiopłodów zajmują się spółdziel
nie rolniczo-handlowe, PCH oraz Zrzeszenie
Kupców Zbożowych, które liczy 300 członków,
uprawnionych do dostaw dla Ministerstwa
Aprowizacji, przy czym to Zrzeszenie partycy
powało w 60% całej akcji skupu.
Centrala Handlowa Przemysłu Elektrotech
nicznego wysuwa ostatnio na pierwsze miejsce
sprawę planowania zbytu, tj. rozprowadzenia
wyrobów elektrotechnicznych według z góry
przewidzianego i dokładnie opracowanego planu.
Wszystkie centrale zbytu przemysłu pań
stwowego utworzyły wydziały planowania zbytu
i na zlecenie Ministerstwa Przemysłu mają do
konywać analiz rynków zbytu, mają ponadto
opracować najbardziej celową sieć dystrybu
cyjną na terenie całego kraju i rozwiązywać za
gadnienia transportowe.
Na tę drogę racjonalizacji zbytu wkroczyła,
jako pierwsza, placówka p.n. Centrostal, która
utworzyła szereg państwowych składów żelaza.
Wyroby chemiczne rozprowadza Państwowa
Centrala Chemiczna, handel drzewem zaś na
stopniu hurtowym1jest skoncentrowany w Pol
skiej Agencji Drzewnej („Paged“ ).
Sprzedaż cementu wewnątrz kraju, ze
względu na pilne potrzeby związane z odbudo
wą zniszczeń wojennych, jest całkowicie zreglamentowana i cement rozprowadzany jest
przez Ministerstwo Przemysłu, Ministerstwo
Odbudowy oraz Ministerstwo Aprowizacji
i Handlu oraz przez „Społem“ . Do wolnego
obrotu cement nie jest dopuszczony.
Sprzedaż szkła taflowego odbywa się w ten
sposób, że 50% produkcji otrzymuje „Społem“ ,
25% — Rzemieślnicza Centrala Zaopatrzenia
i Zbytu, a resztę firm a „E lib o r“ na zaopatrze
nie wolnego rynku po cenie reglamentowanej
zł. 260.— za 1 m. kw.
b) Akcja „Przemysł dla Wsi“
Począwszy od sierpnia przemysł państwowy
jest zajęty dostawami dla wsi. W ciągu dwóch
miesięcy letnich Centrala Zbytu Wyrobów Bla
szanych dostarczyła naszym rolnikom 774.000
kg naczyń emaliowanych (43% planu), wyro
bów ocynkowanych i szlifowanych (54,6% pla
nu), 87.660 sztuk latarni wiatroodpornych
(108% planu), 35.696 kg konwi do mleka
(58,1% planu) oraz 477.260 sztuk wiader ocyn
kowanych (60% planu).
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Centrala Odlewów dostarczyła wsi 500 t na
czyń kuchennych, 408 t odlewów kuchennych,
212 t tulei do wozów oraz 97 t różnych odle
wów, wykonywując plan ilościowo w granicach
35 do 122%.
Centrala Zbytu Maszyn Rolniczych rozpro
wadza narzędzia i maszyny rolnicze zarówno
bezpośrednio, jak i przez „Społem“ oraz przez
firm y prywatne. Zamierzano dostarczyć rolni
kom różnych środków produkcji za 810 mil. zł.,
z czego „Społem“ miała rozprowadzić' za 248
mil. zł., z czego już zakontraktowała 75% umó
wionych dostaw.

Prawie 40% ludności Polski korzysta z zao
patrzenia przydziałowego dostarczanego po n i
skich cenach sztywnych przez państwo. Pozo
stała ludność, a więc wieś w przeważającej
części zaopatruje się w potrzebne towary w han
dlu prywatnym. W tej sytuacji o ogólnym po
ziomie cen decydują ceny, które ludność musi
płacić w handlu prywatnym, tym bardziej, że
dotychczasowy przydział kartkowy tekstyliów
1 obuwia jest raczej niewystarczający, jeśli się
weźmie pod uwagę, że ludność Polski podczas
ubiegłej, długotrwałej wojny zużyła wszelkie
zapasy ubrań i obuwia. Podaż krajowa dóbr
trwałej konsumcji jest jeszcze ciągle za mała
i w niskim gatunku.
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Proces zwyżki cen był oczywiście dyskonto
wany przez czynniki spekulacyjne, co było ener
gicznie zwalczane przez władze administra
cyjne,
Wyżej wzmiankowana zwyżka cen nie po
prawiła bynajmniej sytuacji kupiectwa prywat
nego. Mimo zwyżki cen obroty nie wzrosły,
gdyż panika na rynku nie wystąpiła, a zdyscy
plinowana ludność nie przeprowadzała nad
miernych zakupów towarowych. Kupował ty l
ko ten, kto musiał.

Centrala żelaza i Stali w ramach dostaw
dla wsi dostarczyła 3.285 t blachy i żelaza
0 ogólnej wartości 55 mil. zł. Dalsze 500 t bla
chy cynkowej będzie rozprowadzone w listopa
dzie, gdyż zamówienia hutnicze wymagają opra
cowania specjalnych p ro fili dla blachy walco
wanej.

c) Handel prywatny
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W drugiej połowie sierpnia wystąpiła po
ważna zwyżka cen artykułów będących przed
miotem handlu prywatnego. Ta tendencja
zwyżkowa utrzymała się również przez cały
miesiąc wrzesień. Podrożały głównie wyroby
włókiennicze i skórzane. Największe nasilenie
drożyzny nastąpiło na terenach obu Śląsków:
górnego i dolnego. Pończochy podrożały o 50%,
skóra o 60%, galanteria o 60—70°/«, chemika
lia zaś o 70%. Proces zwyżki cen był oczywiście
niejednolity, oraz nierównomierny w różnych
okolicach kraju, ale rzecz szczególna, że w Lubelszczyźnie, typowo rolniczym obszarze, zwyż
kowały ceny mąki, pieczywa i nabiału.

Centrala Zbytu Gwaździ i Drutu załadowała
dla rolników 545 t gwoździ, 45 t łańcuchów,
5 t młotków, 29.000 sztuk wideł, 2.000 komple
tów kosiarskich i 1.000 tuzinów nakryć stoło
wych, wykonywując iplan ilościowo w grani
cach 12,5 do 100% zależnie od rodzaju towaru,
a wartościowo w 29,6%.

Reasumując dotychczasowe w yniki akcji
„Przemysł dla Wsi“ dojść można do wniosku,
że preliminowany program spełniono dotych
czas prawie w 50%, z tym że większe nasilenie
dostaw nastąpi w listopadzie i grudniu, zgod
nie z życzeniami rolników, którzy dopiero po
ukończonych zbiorach będą reprezentować wię
kszą siłę nabywczą.
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Rozpoczęcie się roku szkolnego i powrót ro
dzin z letnisk przyczynił się do wzrostu obro
tów tylko w woj. krakowskim stosunkowo naj
mniej zniszczonym i zamieszkałym przez lud
ność, która podczas wojny nie podlegała więk
szej migracji.
Izby Handlowo-Przemysłowe przeprowadziły
w dn. 1 lipca 1946 r. spis przedsiębiorstw han
dlowych. W dniu spisu było w Polsce 100.713
przedsiębiorstw prywatnych, 5.346 placówek
handlu spółdzielczego oraz 79 oddziałów i agen
tu r P.C.H. — czyli łącznie było 106.138 przed
siębiorstw handlowych.
d) Handel spółdzielczy.
Obroty zewnętrzne Zw. Gosp. „Społem“
w lipcu i sierpniu br. kształtowały się na po
ziomie przekraczającym sumę 5 milrd. zł. mie
sięcznie. Około 70"/o tych obrotów stanowiły
sprzedaże towarów bezpośredniej konsumcji
(wydział spożywczy) w tym handel wyrobami
Polskiego Monopolu Spirytusowego, wynoszący
miesięcznie ponad 1 milrd. zł.
Bliższe szczegóły, dotyczące handlu spół
dzielczego podaje tabela 17.
Należy spodziewać się, że w końcowych mie
siącach rb., gdy akcja „przemysł dla wsi“ roz-
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T a b e I a 17
O b ro ty ze w n ę trz n e „ S p o ł e m “ w m il. zł
lipiec
W

y

d

z

i a

j sierpień

ł

j Obroty zewnętrzne
Ogółem
W ydział
„
„
„

5.129
Spożywczy .
R olniczy
Mleczarsko-,] ajezarsk i
P rodukcji . . . .

287

158
89

*>

ha n d lu Zagranicznego.
„
P rzem ysł-R olny , .
G łów ny Dział Transportow y .
h u rto w n ia Pols. Mon. S p iry t . .

,

3
1
13
1.137

5.713
3.7S7
359
175
103
_
1
13
1.275

winie się na większą skalę, obroty sprzedażne
„Społem jeszcze bardziej wzrosną.
W sierpniu 1946 r. „Społem“ zaczęło przej. m°wać nową partię 100.000 ton zboża ze Związ
ku Radzieckiego, a w Gdyni przyjęło dalsze
statki z transportem 25.000 t pszenicy kanadyj
skiej, 14.000 t mąki pszennej i około 8.500 t
mąki kukurydzianej.
Wydział Rolniczy „Społem“ rozpoczął zaku
py ziemniaków po cenach wolnorynkowych.
W lipcu i sierpniu utworzono w niektórych
województwach parę komisowych hurtowni soli.
Soli kartkowej w sierpniu sprzedano 2.485 t za
4,8 mil. zł. i 2.495 t po cenie komercyjnej za
R>.6 mil. zl. Remanenty zapałek uległy pewne
mu zmniejszeniu, sprzedano zaś w sierpniu
9.500 skrzyń zapałek wartości 104,5 mil. zł.
Jeśli chodzi o inne artykuły produkowane przez
monopole państwowe, to w końcu »sierpnia było
pód zarządem „Społem“ 189 czynnych hurtow
ni monopolowych, z Których 168 hurtownie,
które nadesłały raporty, sprzedały w miesiącu
omawianym wyrobów P.M.S. za 1.292 mil. zł.
(liczba ta różni się nieco od podanej w po wyższej tabeli). Ponadto w sierpniu „Społem“ roz
prowadziła na karty aprowizacyjne około 600
mil. sztuk papierosów.
Wydział Rolniczy „Społem“ sygnalizował,
że w kraju wystąpiło duże zapotrzebowanie na
węgiel, cement, szkło taflowe i buksy wozowe,
narzędzia rolnicze oraz skóry. Jednak ceny nie
których maszyn i narzędzi rolniczych, cegły,
a nawet wapna są zbyt wysokie.
Produkcja pługów jednoskibowych, bron posiewnych i sprężynowych jest wr obecnej chwili
jeszcze niewystarczająca i nie zaspakaja po
trzeb rynku. „Społem“ zamówił w Szwecji
8.700 sztuk noży do sieczkarń. W sierpniu
Wydz. Rolniczy sprzedał 7.817 sztuk maszyn
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i narzędzi rolniczych, 89.004 części zapasowych,
17.352 sztuk noży do sieczkarni oraz 143.542
części płużnych na ogólną sumę 42 mil, zł.
W sierpniu sprzedano 10 t parafiny, 111 t
benzyny, 70 t olejów, 1.020 t nafty i 33 t sma
ru na ogólną sumę 38 mil. zł.
W dziale materiałów budowlanych podpisa
no nowe umowy o dostawę 40.000 t cementu,
5.000 szt. płyt dachowych azbestowo-cemento
wych, 200.000 m- szkła okiennego, 8.000 t wa
pna budowlanego, 100.000 szt. rolek papy,
6 mil. szt. cegły i 1,2 mil. cegły dziurawki, 1,5
mil. dachówki, 1 mil. sączków oraz 180.000
szt. kafli, 1.200 t smoły preparowanej, 400 t
paku w kawałkach i 200 t farb suchych.
Referat drzewny uruchomił 2 tartaki pod
Olsztynem.
W dziale nawozów sprzedano w lipcu 29.140
t, a w sierpniu 74.097 ton — ale dystrybucję
nawozów prowadzi ponadto Centrala Handlo
wa w Gliwicach. Część tych nawozów była po
chodzenia zagranicznego, a mianowicie 41.416 t,
które sprzedano za 152 mil. zł.
Przechodząc do działalności Wydz, Mleczar
sko-Jajczarskiego należy stwierdzić, że w .sier
pniu produkcja mleka zmalała, co pociągnęło
za sobą wzrost cen nabiału. W miesiącu spra
wozdawczym było czynnych 735 zakładów mle
czarskich, którym przydzielono dalszych 20 w i
rówek oraz 10.000 konwi do mleka z dostaw
UNRRA. W lipcu skupiono dalszych 21 mil.
sztuk ja j (a od początku sezonu 64 mil. szt. łą
cznie), a zakonserwowano ponad 20 mil. jaj.
Tuczarnie drobiu przystąpiły do skupu gęsi,
ponadto organizacja zakupu pierza jest w peł
nym toku.
Wydział Produkcji zarządzał 95 młynami,
2 kaszarniami i 8 makaroniarniami. W sierpniu
obroty działu młynarskiego wyniosły 140 mil.
zł, a więc o 27% więcej niż w lipcu.
Nie skupowano owoców do przerobu na marmeladę z powodu znacznego zapasu pulp zeszłoi ocznych, natomiast kupowano owoce szlachet
nych gatunków do wyrobu konfitur, dżemów,
kompotów i powideł. Zarządzono likwidację fa 
bryki cukierków w Elblągu. Zakłady rybne
osiągnęły obrót o 50% wyższy niż w lipcu. Za
kłady chemiczne nadal odczuwają brak tłu 
szczów, parafiny, terpentyny oraz olejków za
pachowych. Spotyka się trudności w sprzedaży
kawy zbożowej, browary miały duże obroty,
chociaż brakuje chmielu. Fabryki octu wyka
zały dobre wyniki, aczkolwiek przydział spiry-
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tusu do produkcji octu pokrywa tylko y3 za
potrzebowania. Zakłady odżywcze w Poznaniu
i Oliwie mają małe ilości olejków aromatycz
nych i waniliny.
W ramach dotychczasowych umów importo
wych sprowadzono 675.030 kg. masła solone
go z Danii, 18.500 kg. arbuzów z Węgier,
120.145 t żyta i 14.083 t pszenicy z Z.S.R.R.
oraz 1.700 t żyta siewnego z Czechosłowacji.
Eksportowano zaś 3.000 t czarnych jagód do
Szwajcarii.
Uzyskano promesy na transakcje kompen
sacyjne z U.S.A. pewnej ilości puchu i podskubu
wzamian za ziarno kakaowe, oraz z Anglią piór
kurzych za pieprz.
„Społem“ zamierza w 1947 r. importować
większe ilości narzędzi i maszyn rolniczych ze
Szwecji.
Zw. Gosp. „Społem“ przewidywał, że w cią
gu całeg-o 1946 r. będzie miał obrotów niewiele
ponad 40 milrd. zł., w tym obroty zewnętrzne
miały wynosić 23, a wewnętrzne 17 milrd. zł.
Tymczasem w ciągu pierwszych 8 miesięcy br.
do sierpnia włącznie preliminowany poziom ca
łorocznych obrotów został z nadwyżką przekro
czony i rzeczywiste obroty „Społem“ w tym
czasokresie osiągnęły poziom przeszło 48 milrd.
złotych.
Poniżej przytaczamy tabelę 18 która podaje
bliższe szczegóły powyższego rozwoju polskiej
spółdzielczości:
T a b e 1 a 18
O broty Zw . Gosp. „ S p o ł e m “ — p re lim in o w a n e i
o siąg n ięte w czasie styczeń — s ierpień 1946 rok
w m ilio n a c h zło tych

Wydziały

P r e lim in o w a n e
na c a ły
r o k 1946
Zew n.

Ogółem
. . . .
W ydz, Spożywczy.
.,
R olniczy
„
Mleczarsko Jajczarski . . .
W ydz. P rodukcji .
,,
H andlu Zagranicznego . .
W ydział PrzemysłR oln y . . . .
G łów ny D ział Transportow y . . .
H urtow nie Polsk.
Mon. S p iryt. . .

W ew n.

Osiągnięte
Zew n.

%

W ew n.

%

23.371 17.400 28.828 123.3 20.074 115.4
14.486 12.080 19.764 136.4 15.392 127.4
1.741 2.656 1.823 104.7 2.050 77.2
469
826
1.735 1.863

8
—

4.575

940 113.8
655 37.8

392

6 75.0

-

2

—

47
5.591 122.2

678 165.8
1.293 69.4
219
—

55.9

.

—

306

—

136

Na zakończenie naszych rozważań o skali
handlu spółdzielczego w Polsce zauważamy, że
wydziały „Społem“ : produkcji, przemysłowo-
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rolny i handlu zagranicznego rozwijają się do
tej pory stosunkowo słabo. Nie powinno to
wzbudzać zdziwienia, skoro uświadomimy sobie,
że Zw. Gosp. „Społem“ jest w rzeczywistości
głównie centralą szeroko rozbudowanej spół
dzielczości spożywców.
e) Handel zagraniczny.
Handel zewnętrzny, w ramach umów han
dlowych, we wrześniu wyniósł po stronie impor
tu 1.018 mil. zł. (w sierpniu 891 mil. zł.),
w eksporcie zaś osiągnął kwotę 1.143 mil. zł.
(w sierpniu 702 mil. zł).
Analizując bliżej import umowny we wrześ
niu stwierdzamy, że w omawianym miesiącu
przywieźliśmy do kraju z ZSRR zbóż i strącz
kowych za 341 mil. zł., produktów naftowych
za 74 mil. zł, surowców włókienniczych (baweł
na, wełna, len) za 68 mil. zł, rudy żelaznej za
39 mil. zł oraz rudy manganowej i chromowej
za 12 mil. zł. Z radzieckiej strefy okupacyjnej
w Niemczech przywóz objął tylko 3 pozycje:
kauczuku syntetycznego za 101 mil. zł, soli po
tasowych za 33 mil. zł i syntetycznej benzyny
motorowej za 10 mil. zł. Import ze Szwecji był
bardziej zróżniczkowany, ale główna pozycja
obejmowała przywóz rudy żelaznej w wysokości
112 mil. zł. Ponadto ze Szwecji przywieziono
celulozę (wiskozową i sulfanową), ekstrakty
garbnikowe, filce i sita dla przemysłu papierni
czego, elektrody, łożyska kulkowe, surówkę, ma
szyny, aparaty i narzędzia, fluoryt, szpat
i kwarc, a iz artykułów spożywczych śledzie
i ryby. żadna z tych pozycji nie przekroczyła
wartości 1.0 mil. zł.
W imporcie duńskim dominują artykuły
żywnościowe: masło (46 mil. zł.) i bekony oraz
słonina (7 mil. zł.). Z Jugosławii przywieziono
niewielkie ilości koncentratów chromowych,
z Węgier produkty naftowe i różne artykuły,
z Rumunii produkty naftowe, a ze Szwajcarii
chemikalia (za 50 mil. zł.).
Z kolei przechodzimy do omówienia naszego
eksportu we wrześniu. Na specjalną uwagę za
sługuje fakt, że wachlarz towarów eksportowa
nych z Polski staje się stopniowo coraz bar
dziej szeroki i najwięcej zróżniczkowany jest
nasz wywóz do ZSRR. Do naszego wschodniego
sąsiada wywieziono w miesiącu sprawozdaw
czym: węgla za 115 mil. zł, tkanin bawełnia
nych za 118 mil. zł. tkanin lnianych za 92 mil.
zł, wyrobów dzianych za 62 mil. zł, cementu za
49 mil. zł, stali i żelaza za 32 mil. zł, artykułów
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szklanych za 30 mil. zł, szkła za 15 mil. zł, cyn
ku 16 mil. zł, oraz sody za 14 mil. zł. Ponadto
eksportowano do ZSRR nieznaczne ilości bla
chy i bieli cynkowej, nici i taśm bawełnianych,
wyrobów szklanych' i różnych innych towarów.
W wywozie do Szwecji główną pozycję
eksportową stanowił węgiel (208 mii. zł) oraz
wyroby bawełniane (13 mil. zł). Do innych kra*
jow, z którymi zawarto traktaty handlowe, wy
wóz w ramach tych umów obejmował głównie
węgiel i pewne ilości artykułów hutniczych.
We wrześniu eksportowano do Finlandii po
raz pierwszy po zakończeniu wojny drobne ilo
ści węgla.
Tabela 19 podaje dane liczbowe dotyczące
miesięcy sierpnia i września.
T ń b e l ¡i 19
O b ro ty handlu zag ran iczn eg o Polski
_____________ ( w m il. z ł obiegow ych)

sierpień
3 £ 1 3 r l* ifc |
A
Z. S. I ł . R. . .
Radziecka strefa
okupac. w Niem
czech.
Szwecja
D ania .
Norwegia
•I ugosławia
W ęgry .
Rum unia . . . .
Szwajcaria . . .
Francja
. . . .
F inlandia . . . .
R a z e m :

.
.

.
.

Czechosłowacja .
Stany Z je d li. Am,
A rgentyna
. .
A ustria
. . . .
H olandia . . ,
F rancja
, . .
Belgia . . . .
R a z e m:
O g ó ł e m :

.
.
.
.

W ramach um ów handlow ych

'8 115
77 155
GO
Cl
1 19
1
1
56 19
2
37 i

| 891

.
.

1 S fc} siiaó

649 i 253 -396 574 593 + 19

11.
Z. S ..R , R.
A n g lia . .

Wrzesie ń

—
—
—
—
—
—
—
—

-107 144 oa
89
7a 165 238 + 73
l 54 75 1 21
18
21 + 21
0
O
1
37

t
8 +
26 — 11
45 + 45

702 - 1 8 7

- -

2 j
51 j

1
12 +
53 | +
78 +
2 H1*

10
2
78
^

1.018 1.143 + 125

Poza umowami handlow ym i
517 + 517 —
301 + 301
36 + 36 —
27 + 27
—
—
2
1
11 —
—
—
1 +
3 +
1 —
3
11 + 11 —6 +
3
1 +
1 +
1 —
1
—
—
-4—
—
—
—
-

| —

566 !-f- 5 6 6 1

j 891

1 .2 6 8 + 3 7 7 1.020 1.482 + 4 6 2

2 , 329 f!+ 337

Obroty handlu zagranicznego, poza umowa
mi handlowymi, osiągnęły we wrześniu poziom
339 mil. zł w wywozie, a w przywozie tylko
2 mil. zł. Handel poza umowami nosi charakter
wybitnie eksportowy. Do ZSRR jednym towa
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rem wywiezionym w ramach tego rodzaju obro
tu był węgiel (301 mil. zł), do Anglii ekspor
towano ołowiu za 9 mil. zł, a cynku i blachy
cynkowej za 16 mil. zł, wywóz zaś do Argenty
ny obejmował drobne ilości łączników do rur
. i blachy cynkowej, do Holandii — m inii oło
wianej ,a do A u strii — węgla.
f ) Lh. stawy UNRRA.
W sierpniu do portów polskich przybyło
91 statków z dostawami UNRRA i ładunkiem
176.000 t, z czego do Gdańska weszły 32 jedno
stki o tonażu 81.000 t, a do Gdyni 59 o tonażu
97.000 t. W stosunku do lipca transporty
UNRRA były większe o 20.000 t.
W obu portach wyładowano w sierpniu
178.000 t. Do wnętrza kraju skierowano 1.157
transportów kolejowych i 59 rzecznych z ładun
kiem 1.300.000 t. Średnia wyładunków dzien
nych wyniosła 5.944 t na dobę.
Według przybliżonych danych transporty te
obejmowały 67.000 t różnych artykułów żywno
ściowych (w tym 22.000 t mąki pszennej,
11.000 t mleka, 7.000 t owoców z przetworów
owocowych, 5.000 t mięsa i konserw mięsnych,
2.000 t ryb i przetworów' rybnych, 1.000 t sło
niny i 2.000 t innych tłuszczów jadalnych) oraz
25.000 t zboża i 75.000 t artykułów przemysło
wych.
Transporty UNRRY w sierpniu pochodziły
z 10-ciu różnych krajów, jak nas o tym przeko
nywa poniższe zestawienie.
g) Handel morski.
W miesiącu wrześniu rb. nastąpił poważny
spadek przeładunku w naszych portach, Gdyni
i Gdańsku o około 125.000 t. Powyższe zmniej
szenie przeładunków' portowych było przewi
dziane w planie państwowym.
W pierwszym okresie odbudowy portów'
Gdynia górowała w obrotach morskich nad
Gdańskiem, w drugim okresie oba porty miały
jednakowe przeładunki, w ostatnim zaś czasie
obroty Gdańska przewyższyły obroty Gdyni.
Wiele trudności technicznych naszych por
tów zostało już pokonanych. Energetyka, po
przednio zaw'odząca, działa ostatnio bez zarzu
tów (przerwy w' dopływie prądu w' lipcu wy-'
niosły 24 minuty, a w sierpniu 28 m inut), kra
dzieże są mniejsze, wagonów kolejowych wy
starczająco, a trudności z dźwigami są już
mniejsze.
W imporcie wagowo doszliśmy już do dzie
więćdziesięciu paru "/o stanu przedwojennego,
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Przywóz to w a rów UNRRfl (w tonach) 7g krajów pochodzenia w sierpniu 1946 r
(p rz e z porty: Gdynia i Gdańsk)
Szwecja

ton

konie sztuk 184
bydło „
264
a rt. spożywcze

S t a n y Z j e d n. A m e r y k i
w y tw o ry pochodź, roślinnego
konie
sztuk 6.651
w y tw o ry pochodź, zwierz.
„
,,
m ineraln.
tłuszcze i oleje
p rze tw o ry spożywcze
p rze tw o ry chemiczne
w yroby skórzane
surowce włókiennicze i w yroby
w yroby gumowe
papier i w yroby
w yroby szklane i ceram.
w yroby metalowe
maszyny i a p a ra ty
środki transportow e
in stru m e n ty precyzyjne
różne

11.0

Anglia
groch
kakao
przypraw y korzenne
pasza
śledzie
oleje smarowe i g r a f it
tłuszcze
przetw ory chemiczne i środki opatrtunkow e
w yroby konfekc. •
„
gumowe
korek
wyrob‘y metalowe
maszyny i ap a ra ty
środki transp.
.
narzędzia i instrum . i różne
Dania
konie
sztuk 5.129
ptactwo
„
12.649
pasza
ry b y i śledzie
ser
Belgia
przetw ory chemiczne
samochody
Francja
oleje smarowe

62.8

6.8
.16.8
39.8
682.0

202.2
11.9
72.0
14.8
28.8
149.0
8.3
418.7
504.8
44.0

12.633.3
54.575.2
906.7
27.206.5
348.2
246.8
472.6
36.6

2.8
55.9
536.3
2.330.2
394.8
79.6
433.5

Kanada
w y tw o ry pochodzenia roślinnego
konie
sztuk 4.045
przetw ory spożywcze
p rze tw o ry chemiczne
w yroby skórzane
w yroby konfekcyjne
fib ra

13.4
184.8
463.6

1.085.5
1.835.3
1.839.1
29.0
153.9

102.6

Argentyna
pszenica

12.730.0
155.2

H o 1e n ri. I n d i e
ropa naftow a
|

999.7

z czego na import dostaw UNRRA przypada
B5"/o przeładunków, na rudę 30®/«, na drobnicę
•5"/o. Import rud nie daje portom tak wysokich
zarobków, co dowóz drobnicy.

ton
43.185.0

8.500.0
Zachodnie
7.991.6

T un is
fo s fo ry ty

800.0
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O b ró t to w a ro w y (w to nach)
ruch s ta tk ó w
w Gdańsku i Gdyni
i

Wyszczególnienie

Sierpień 1Wrzesień

W eksporcie osiągnęliśmy zaledwie 30°.. sta
nu sprzed wojny i doszliśmy do pewnej równo
wagi w zakresie wyzyskania taboru, tj. uzy
skaliśmy zmniejszenie procentu jałowego biegu
wagonów. Dotąd na 10 pełnych wagonów przy
chodzących do portu wracało 6 załadowanych,
gdj pized wojną tylko 2 odchodziły z portów
z ładunkiem. Synchronizacja przeładunków por
towych obecnie osiągnęła wyższy poziom niż
przed wojną.

Ogólny obrót . . .
. . . .
w ty m : im port.................................
“eksport
....................
Obrót to w a ro w y portu G dyni
w ty m : i m p o r t ........................ .
e k s p o rt..............................j
Obrót to w a ro w y porta Gdańska .
w ty m : i m p o r t .............................. '
„
eksport...............................
D o portów weszło statków
. . .
Z portów w yszło statków ' . . .

być może, nasze porty stały się mniej konkurencyjne i prawdopodobnie mają na razie
mniej niż przed wojną przeładunków tranzyto
wych z Węgier i Czechosłowacji. Nasze porty
ponadto znajdują się na styku dwóch systemów
obrotów międzynarodowych: z jednej strony
clearing, z drugiej — ceny wolnorynkowe.
Przechodząc do szczegółowego omówienia
obrotów portowych we wrześniu podajemy po
niższą tabelę.

W okrągłych liczbach importowano we
wrześniu do Gdyni 65.000 t rudy, 24.000 t
pszenicy i 51.000 t drobnicy. Przywieziono zaś
we wrześniu do Gdańska 63.000 t rudy, 22.000
t pszenicy i 20.000 t drobnicy. Inne pozycje im
portowe: produktów naftowych, fosforytów,
złomu żelaznego, celulozy i papierówki nie prze
kraczały 10.000 t na każdy z portów.
Ponadto przywieziono do naszych portów
24.810 sztuk koni, 188 szt. bydła, 108 sztuk in-

836.251)
3 3 4 .2 4 6 )
5 0 2 .0 1 3 :
416.187
167.548
2 4 8 .6 3 9
4 20.072
1 6 6 .6 9 8 “
2 53.374
478
484

707.133
279.341
4 2 7 .7 9 2
35 2 .4 8 8
151.894
2 00.589
254.652
127.446
2 27.206
425
424
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nego inwentarza żywego oraz 20.920 szt. kur
cząt.
W eksporcie oczywiście dominował węgiel,
koks i bunkier, wynosząc w ładunkach Gdyni
191.000 t, a Gdańska 220.000 t. Z innych ładun
ków eksportowych cementu eksportowano około
13.000 t oraz mniejsze transporty cynku, oło
wiu, farb, parafiny, szamotu i papieru.
Ogólny spadek przeładunku w obu portach
wyniósł, jak już wzmiankowaliśmy, 125.000 t,
czyli 15Au obrotów sierpniowych, a dotykał on
równomiernie obu portów zarówno w imporcie,
jak i w eksporcie. Spadek eksportu węgla wy
niósł 13%.
Gdy w 1945 r. granicę przeładunków mor
skich wyznaczała sprawność kolei, a w 1946 r.
sprawność dźwigów, to obecnie wysokość prze
ładunków zależy od prężności eksportowej
upaństwowionego przemysłu.
Przedsiębiorstwa usług portowych we wrześ
niu klarowały cały szereg statków „Baltica“
w obu portach przez Biura Portowe 42 statki,
z własnej akwizycji również 42 statki, w tym :
z polecenia „Pagedu“ 10 statków, pozostałe zaś
dla Centrali Węgłowej. „Polska Bandera“ prze
ładowała zaś w obu portach 22 statki. Port
szczeciński przyjął na zlecenie „B a ltici“ 36 stat
ków z ładunkiem 6.900 t soli potasowej, które
wywiozły 2.800 t węgla. „Polska Bandera“ zaś
przyjęła w Szczecinie 8 statków z 1.674 sztuka
mi koni oraz 9 barek z 2.099 t soli potasowych.
Port Szczecina ma być doprowadzony w 1947 r.
do przeładunku 250.000 t miesięcznie i otrzyma
30% całości kredytów, poświęconych na odbu
dowę polskich portów.
Na roboty remontowe w polskich portach
wydatkowano 148 mil. zł, a stan zatrudnienia
obejmował 5.572 pracowników fizycznych
i umysłowych razem.1
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K olejo wy ruch pasażerski
W y szczegółu ienie

Stan parowozów . . .
Pociągo-kilom etry (w tys.) . .
Długość eksploatowanych lin ii
(w km.)
. . . . .
W p ły w y z biletów i bagaży
(w tys. zł.) . . . . . .

.

Przewiezieni pasażerowie . . . .

Sierpień

Wrzesień

2.984
4.8 9 0

3.081
4.785

19.150

19.266

8 5 2 .7 3 3
21.629

782.721
20.672

intensywnie wyzyskiwany, jak w miesiącach
letnich, w rezultacie ilość przewiezionych w tym
miesiącu pasażerów spadła prawie o jeden
milion osób, a wpływy z biletów i bagaży
zmniejszyły się o 80 mil. zł, co należy uważać
za normalne zjawisko sezonowe.
Komunikacja towarowa P.K.P. we wrześniu
wykazała dalszy wzrost intensyfikacji przewo
zów. Ogólny stan wagonów towarowych wzrósł
o 705 sztuk, zaś przyrost wagonów roboczych
wyniósł 3.587 sztuk. We wrześniu powiększyła
się ilość uruchomionych pociągów o 3.015. jak
również wzrosła ilość załadowanych wagonów
w kraju oraz przejętych od obcych kolei. Nie
znacznie wzrosły wpływy pieniężne z tytułu
eksploatacji mchu towarowego.
Dane liczbowe dotyczące powyższych spraw
przedstawia tabela 22.
Tabel a 22
Kolejow y ruch tow arow y
W yszczególn ienie
Stan «'agonów ogólny . .
..
„
roboczy . . .
Uruchomione pcci<iai . . .
/.a ładowane w agony . . . .
W agony przyjęte od obcych
k o l e i .........................
. .
Pociągo-kilom etry . . . .
T ono-kilom etry b ru tto {w tys.)
Tono-kilom etry netto (w ty s )
W p ły w y z przewozu tow arów
iw tys. z ł . ) .............................

Sierpień

Wrzesień

139.046
9 5 .0 8 0
63 .0 7 0
3 4 0 .2 4 2

140.751
9 9 .6 6 7
65.095
3 5 5 .8 1 0

17.137
5.800.141
4 .4 9 7 .2 1 8
2 .3 9 8 .0 0 3

17.658
5 .2 2 7 .9 4 4
4.596.514
2.41 9.093

11.
K o m u n i k a c ja . Charakterystyczną
6 8 5 .4 8 8
0 9 1 .2 25
cechą naszej gospodarki kolejowej są wysokie
wpływy P.K.P. z ruchu pasażerskiego, który
Jeśli chodzi o ogólną charakterystykę go
dał dochodu we wrześniu br. 783 miii. zł, pod
spodarki kolejowej, to we wrześniu pokryto
czas gdy przychody z obrotu towarowego w tym
w 100% zapotrzebowanie na wagony towarowe
samym czasie wyniosły 691 mil. zł.
w dyrekcjach kolejowych: gdańskiej i poznań
Ilość czynnych, będących w eksploatacji, lo
skiej. Ze wszystkich okręgów Polski napływają
komotyw we wrześniu wzrosła o 97 sztuk,
wiadomości o dalszym usprawnieniu komuni
w większości pochodzących z dostaw UNRRA.
kacji kolejowej. Największą poprawę stwier
Trasa eksploatowanych lin ii kolejowych wzro
dzono w woj. olsztyńskim, co pociągnie za sobą
sła o 146 km.
również pośrednio i ulepszenie komunikacji
We wrześniu zwykle maleje turystyka
w woj. białostockim, dotychczas dość upośle
i okres urlopowy dla pracowników nie jest tak
dzonym pod tym względem.
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W Poznańskim we wrześniu odbudowano
3 duże mosty kolejowe.
Sfery kupieckie szczególnie są zadowolone
z wprowadzenia towarowych pociągów ekspre
sowych i posyłek pośpiesznych.
Komunikacja samochodowa w miesiącu
sprawozdawczym wykazała dalszy rozwój.
Wprawdzie nowych lin ii samochodowych przy
było tylko 6, jednak przyrost długości lin ii bę
dących w eksploatacji wyniósł 1.518 km. O dal
szym udoskonaleniu tej komunikacji świadczy
też między innymi wzrost liczby wozów 0.144
sztuki.
Bliższe szczegóły rozwoju przedsiębiorstwa
Państw. Komunikacja Samochodowa podaje
tabela 23.
T a b e 1 a 23
P aństw ow a K om unikacja Sam ochodowa
W yszczególni enie
Ilość l i n i i ..............................
Długość linii, w kilom etrach .
Ilość samochodów w szt
. .
Przewóz pasażerów w tys.
Pasażero-kilometry w tys. . .
Tono-kilom etry w tys.
. .

Sierpień

Wrzesień

325
34.936
1.983
871
42.883
2.188

331
36.454
2.031
903
43.856
2.286

Z ważniejszych linii, uruchomionych we
wrześniu, należy wymienić m. in. Wrocław —
Łódź oraz Warszawa — Zwoleń.
Stan taboru PLL „L o t“ nie uległ zmianom
i wynosi nadal 37 samolotów. Długość eks
ploatowanych lin ii wzrosła o 293 km, gdyż uru
chomiono 6-tą nową krajową linię lotniczą na'
trasie Łódź — Warszawa — Gdańsk.
Dla usprawnienia obsługi lotnisk zainstalo
wano 18 radiostacji i 2 goniometry. Kwestia
przewozu poczty krajowej samolotami nie jest
jeszcze ostatecznie uregulowana — ma to na
stąpić w końcu grudnia br. Przewóz poczty za
granicznej odbywa się na podstawie tymczaso
wego porozumienia w Buenos-Aires i taryfa
wynosi 6 f r złotych od 1 tono-kilometra.
Tabela

24
Polskie Linie L otnicze „L o t“

Wyszczególnienie

Sierpień

Długość lin ii w km . . . .
Liczba lotów .
....................
Przebyta droga w km. . . .
Przewóz pasażerów
. . . .
Przewieziono bagażu kg.
. .
tow aru kg.
. .
„
poczty k g

4.797
424
131.327
8.277
35.882
7.781
106

Wrzesień

5.090
4.72
140.294
7.210
26.991
10.886
148
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Miesiąc sierpień był miesiącem rekordowych
przewozów w naszej żegludze śródlądowej.
W miesiącu sprawozdawczym przejęto w Gdy
ni z okrętów na barki Polskiej żeglugi Pań
stwowej 6.270 t drobnicy (w liipcu 3.656 t),
z czego 65% stanowiły ładunki UNRRA, 25%
papierówka ze Szwecji, resztę zaś głównie pacz
ki amerykańskie dla adresatów w Polsce. W tym
samym czasie w Gdańsku załadowano i prze
wieziono 4.603 t drobnicy (w lipcu 1.626 t).
Ładunki z obu portów kierowane są głównie
na Warszawę, Bydgoszcz i Poznań. Mankamen
tem naszej żeglugi śródlądowej jest fakt, że
barki po wyładowaniu towaru w określonych
portach w głębi kraju powracają do Gdańska
przeważnie próżne.
Frekwencja w ruchu jiasażerskim na liniach
Gdańsk — Elbląg i Gdańsk — Rybakowo po
została na dawnym poziomie.
Poniżej załączamy tabelę 25, która unaocz
nia obroty towarowe żeglugi śródlądowej. Dane
zawarte w tej tabeli są nieco wyższe od powy
żej podanych, gdyż obejmują one również do
wóz towaru z głębi kraju do naszych portów.
T a b e l a 25
O b ro ty to w a ro w e żeglugi śródlądow ej w sierpniu
(w tonach)

WeS iło
s z tu k

ła d o w n o ś ć
w to n a c h

Załado w ano i w y 
ła d o w a n o
l to w a ró w

292
46

92.090
18.814

11.817
5.604

Wyszczególnienie

Obrót to w a ro w y z portami;
Gdańsk i G dynia . . .
Szczecin .........................

¡

i w y s z ło b a re k

Parokrotnie poruszaliśmy już kwestię że
glugi na Odrze. Sprawa ta ma kapitalne znacze
nie, więc musimy je j poświęcić trochę więcej
uwagi. Duża ilość śluz na Odrze wymaga znacz
nej umiejętności w żegludze. Daje się odczuwać
brak odpowiedniej ilości szyprów, których ścią
ga się z Wisły i Dźwiny. Z załogami są również
kłopoty, gdyż dawniej obsadę stanowili Niemcy.
Jeśli chodzi o tabor pływający, to w korycie
Odry znajduje się około 1.000 barek zatopio
nych. Prawdopodobnie 50% z nich nadawać
się będzie do użytku po przeprowadzonym re
moncie. Stocznie dla taboru śródlądowego istnie
ją w Dobrzyniu, Opolu, Odrowążu i w Rogach
koło Koźla. Wydobywanie zatopionych barek
postępuje szybko naprzód. Jedynie barki drew
niane po wydobyciu w większości wypadków
nie będą nadawać się do użytku, gdyż na po-

Nr 11

WIADOMOŚCI

NARODOWEGO

wietrzu butwieją. Intensywniejsze remonty bę
dą przeprowadzane w miesiącach zimowych,
gdy żegluga na rzece ustaje.
Obecnie na górnej Odrze kursuje 60 barek,
a zapewne uda się do końca sezonu nawigacyj
nego oddać do użytku dalszych 40 barek.
Przez śluzę, pod Opolem w sierpniu przeszło
109 holowników oraz 145 barek z ładunkiem
7.074 t węgla, we wrześniu zaś 173 holowników
i 456 barek z 37.041 t węgla. Z zestawienia
tych liczb wynika znaczna intensyfikacja prze
wozów węglowych Odrą, ale jesteśmy zaledwie
u progu wielkiego rozwoju tej drogi wodnej.
Przedsiębiorstwo żeglugi na Odrze posiada
9 holowników o mocy motorów 150—280 KM
i 40 barek o tonażu 17.500 t. Państwowy Za
rząd Wodny w Opolu zalicza do swego taboru
3 holowniki o mocy 40, 80 i 220 KM, 39 barek
o nośności 13—213 t i 4 pogłębiarki.
Na stoczniach w remoncie w końcu września
były 3 holowniki i 14 barek. W sierpniu zaś od
dano do użytku po małym remoncie w stocz
niach przeszło 50 barek.
Najważniejszym problemem żeglugi na Od
rze jest skoordynowanie ładunków węgla idą
cych w dół rzeki aż do Szczecina z ruchem ba
rek załadowanych rudą szwedzką kierowanych
z powrotem na teren Śląska, gdyż chodzi o to,
aby z nad morza barki te nie powracały puste
do swych portów macierzystych. Zagadnienie
zostanie z czasem pomyślnie rozwiązane.
Na średniej Odrze nie prowadzi się na ra
zie robót regulacyjnych z wyjątkiem jednego
odcinka, wskutek częściowego zaminowania rze
ki. Stan zniszczeń urządzeń wodnych na tej rze
ce jest poważny. Około 470 ostróg wymaga
odbudowy, do czego potrzeba około 10.000 m'
faszyny i 3.000 m’ kamienia.
Roboty nad wydobyciem zatopionych obiek
tów częściowo już są prowadzone i dają pewne
rezultaty. Zarząd Wodny w Poznaniu, do któ
rego należy administracja nad środkową częścią
Odry, wydobył 13 statków zatopionych, z czego
10 oddano do użytku. Zarząd w Gorzowie na
30 zatopionych obiektów większość już odre
montował, w tym barki, statki, pogłębiar
ki. Najwięcej zatopionych obiektów odkryto
w dwóch zatokach na 675 km biegu Odry,
a wśród nich barki dużych rozmiarów, 4 pogłę
biarki, 2 specjalne maszyny do regulacji rzeki,
5 statków (2 parowe i 3 motorowe), 2 ekskawatory, słowem razem około 50 sztuk taboru
pływającego.
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Warsztaty reparacyjne znajdują się w Poz
naniu, Czarnkowie, Koninie, Gorzowie (4 stocz
nie) oraz w Kostrzyniu, gdzie posiadamy naj
większą stocznię nadodrzańską na której można
remontować duże obiekty do 60 m długości.
Opierając się na artykule ob. Eug. Dun.
Marc‘a (N r 19 z 1946 r. Przeglądu Technicz
nego) podajemy następujące szczegóły o Od
rze, jako arterii naszego obrotu towaro
wego. Bieg Odry na całej długości wynosi
912 km. Bieg źródliskowy wynosi 130 km i ciąg
nie się do Opawy, bieg górny rozciąga się od
ujścia Widawy do Wrocławia (266 km ), bieg
środkowy — do ujścia Warty pod Kostrzyniem
(617 km), wreszcie bieg dolny — do Świno
ujścia (782 km).
Rzeka jest żeglowna poczynając od Racibo
rza na 50 km swego biegu. Od Raciborza do
Koźla mogą kursować statki 170-tonowe, dalej
zaś 650-tonowe, które są normalnym typem ba
rek na Odrze. Wspomniany odcinek rzeki jest
uregulowany i posiada 22 śluzy o długości
187 km każda i o szerokości około 10 m.
Na środkowym odcinku Odry głębokość ko
ryta rzeki spada latem do 0,9 m i duże barki
mogą być ociążone tylko 200-tonowym ładun
kiem, co jest przedsięwzięciem deficytowym.
Zbiornik wodny w Odmuchowie pozwala po
większyć ładowność barek do 350 t.
Dolny bieg Odry pozwala w obecnym stanie
na żeglugę barek 600-tonowych.
Przed wojną tabor barek na Odrze wynosił
ponad 2.000 sztuk o tonażu ponad 1 mil. t,
a zdolność przewozowa w jedną stronę docho
dziła do 12 mil. t.
Urządzenia przeładunkowe i 2 dźwigi w por
cie Gliwickim pozwalają rocznie na przeładunek 720.000 t węgla, zdolność zaś przeładunko
wa portu w Koźlu obecnie wynosi około 154 mil.
ton rocznie, ale łatwo jest ją podwyższyć do
2 mil. t rocznie.
Basen węglowy w Szczecinie ma głębokość
7 m i ma tylko 5 dźwigów mostowych. Przy
obrocie 5 mil. ton w porcie szczecińskim nale
żałoby zainstalować 25 dźwigów o wydajności
50 ton na godzinę — kosztem 1,25 mil. dolarów.
Przyjmując pod uwagę, że barka może prze
wozić ładunek 600 t i na 4 barki będzie przypa
dał jeden holownik, to na przewiezienie Odrą
na eksport 3 milionów t węgla przy ośmio
krotnym rocznym obrocie barki potrzeba 600
barek i 150 holowników. Brakujące barki i ho
lowniki znajdują się zatopione w Odrze. Pod-
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niesienie i wyremontowanie zatopionego taboru
szacowane jest na zł 100 mil., rozszerzenie por
tów w Koźlu i Gliwicach — 60 mil. zł, oczysz
czenie zaś koryta Odry z resztek wysadzonych
72 mostów drogowych i 15 kolejowych — dal
szych 300 mil. zł. Reasumując, ogólne wydatki
oceniane są na zł 460 mil. i 1,25 mil. dolarów.
Wydatki te można, zdaniem fachowców, zamor
tyzować w ciągu 5 lat. Przewozy towarów im
portowych w górę rzeki preliminować można
na około 2 mil. t rocznie.

płac pomiędzy poszczególnymi gałęziami gospo
darki narodowej. Zaobserwowano również pew
ne trudności w uzyskiwaniu pracy przez pra
cowników starszych nie posiadających specjal
nych kw alifikacji. Przeprowadzona selekcja
wśród pracowników umysłowych, o czym pisa
liśmy w N r 9 Wiadomości, zwłaszcza selekcja
na stanowiskach kierowniczych, przyczyniła się
do zwiększenia produkcji i rentowności po
szczególnych zakładów pracy.
Zgodnie z uchwałą Komitetu Ekonomicznego
Rady Ministrów, Ministerstwo Pracy i Opieki
Obliczają, iż koszt własny przewozu tonoSpołecznej powierzyło Urzędom Zatrudnienia
kilometra w dół rzeki wynosić będzie od 1,32
do 1,50 zł, zaś w górę rzeki koszty te obniżyć
przeprowadzenie w całym kraju spisów zawo
dowych. Celem spisu jest ustalenie stanu liczeb
można do 0,55 zł za tono-kilometr — bez kosz
tów wręgla i smarów.
nego fachowców w poszczególnych obwodach
oraz zdobycie danych dla opracowania planów
12.
P r a c a , p ł a c e i c e n y . a) Po
gospodarczych kraju.
dobnie jak w poprzednich miesiącach zapotrze- i
Urzędy Zatrudnienia zapośredniczyły w paź
bowanie na pracowników wykwalifikowanych
dzierniku br. 53.050 osób, przyjęły zgłoszeń
istnieje nadal. Odnosi się to zwłaszcza do per- !
wolnych miejsc 68.495, zarejestrowały 69.349
sonelu technicznego. Zauważono dużą płynność
poszukujących pracy. Poniższa tabela przedsta
wśród personelu kierowniczego. Brak stabili
wia działalność Urzędów Zatrudnienia w po
zacji na rynku pracy w dużej mierze należy j
szczególnych obwodach na dzień 1 października
przypisać często nieuzasadnionej rozpiętości
1946 r.
Tabel a 26
Stan ry n k u pracy na dzień l.X . 1946 r.

Obwód

Zarejestrowano poszu
kujących pracy

Zgłoszono wolnych
miejsc

Zapośred niczono

mężczyzn
Bydgoszcz
Gdańsk .
Katowice
Kraków' .
L u b lin
Łódź . .
Olsztyn
Poznań .
Radom
Rzeszów .
Szczecin .
W aiszawa
W rocław .

26 2 8
2957
L2891
1889
462
6094
240
2634
2744
23 4
1285
3866
4462

| Pozostało w olnych miejsc
łącznie z poprz. mieś.
mężczyzn

1661
1316
7273
968
437
6560
130
2498

1202
56
492
1859
2511

2848
4189
12620
2483
441
5526
411
2604
913
500
3516
4584
5108

Poważny odsetek poszukujących pracy sta
nowią kobiety. Rekrutują się one przeważnie
spośród repatriantek oraz żon, których mężo
wie dotychczas jeszcze nie powrócili zza gra
nicy, względnie poginęli w obozach. Znaczne
zapotrzebowanie na pracę kobiet wykazuje
przemysł konfekcyjny, spożywczy i częściowo
przemysł włókienniczy.
Wydajność pracy w przemyśle węglowym
wzrasta z każdym miesiącem. We wrześniu br.

453
1087
6208
1367
159
4157
78
3671
433
36
485
725
2893

2346

3364
12100
1788
187
3969
67
1820
1371
268
1237
2963
444 4

1155
991.
5043
771
94
3903
28
1240
526
46

120
779
2135

1522
1402
6251
445 4
594
1691
884
1302
118
262
2310
537
1961

;

kobiet
269
265
1307
1044
333
79H
156
399
5
L
65
1110
583

wyniosła ona dla całego przemysłu węglowego
1.041 t na robotniko - dniówkę, wobec 1.027 t
w miesiącu sierpniu i 1.006 t w lipcu. Na
pierwszym miejscu pod względem wydajności
ulizymuje się nadal Zjednoczenie Chorzowskie
z 1.285 t ma robotniko-dniówkę. Jedną z przy
czyn hamujących wzrost wydobycia węgla jest
znaczna absencja górników, dochodząca w nie
których kopalniach nawet do 30% załogi. Po
stanowienie w układzie zbiorowym, że pierwsze
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■! tln> choroby pracowników są płatne przez
przedsiębiorstwo, doprowadza do tego, że górnic\, którzy posiadają w okolicy kopalń małe
gospodarstwa rolne, z reguły pod pozorem cho
roby zużywają po 2— 3 dni na pracę w swych
gospodarstwach. Opuszczanie pracy powtarzają
co parę dni, nic nie tracąc przez to ze swych
zarobków. Wzrost wydajności w przemyśle wę
glowym należy raczej przypisać ciągłym ulep
szeniom organizacyjnym pracy i wprowadzeniu
coraz większej mechanizacji. Tempo wzrostu
zatrudnienia w przemyśle węglowym jest jed
nak niewystarczające. Akcję werbowania no
wych pracowników poważnie hamuje brak
mieszkań. Sytuacja mieszkaniowa górników
w przeludnionych miastach Śląska jest trudna.
Od 1 października w okręgach górniczych rozpo
częła działalność Nadzwyczajna Komisja Mieszkaniowa, działająca w porozumieniu z Central
nym Zarządem Przemysłu Węglowego. Władze
i urzędy zajmujące budynki, należące do prze
mysłu węglowego, mają być przeniesione do
innych pomieszczeń. Akcja ta ma dać ponad
25.000 lokali dla pracowników przemysłu węglo
wego. Na budownictwo mieszkaniowe dla pra
cowników węglowych czynniki rządowe prze
znaczyły do końca br. 100 milionów złotych,
a w przyszłym roku przeszło 2 m iliardy złotych,
co pozwoli zapewnić mieszkania dla 20 tys. lu
dzi. Scentralizowany przemysł węglowy rozwija
usilnie działalność w kierunku zabezpieczenia
ochrony pracy oraz poprawy warunków zdro
wotnych i higienicznych górników. Między Centralnym
Zarządem Przemysłu Węglowego
a Związkiem Zaw. Lekarzy woj. śląsko-dąbrow
skiego zawarta została umowa zbiorowa, na
podstawie której zostaną zaangażowani do ko
palń węgla lekarze zakładowi. Zadaniem ich bę
dzie opieka nad górnikami i ich rodzinami,
zwalczanie chorób zawodowych i ochrona pracy.
Ponadto dział społeczny Instytutu NaukowoBadawczego w Katowicach podjął już szereg
prac badawczych w dziedzinie higieny ogólnej,
higieny pracy i chorób zawodowych, analizy
zatrudnienia w górnictwie oraz psychotechniki
i poradnictwa zawodowego. W trosce o popra
wę bytu pracowników Fundusz Aprowizacyjny
wyasygnował w ubiegłym miesiącu na uzupeł
nienie aprowizacji dotacje w produktach żyw
nościowych wartości zł 929.649.780 — i w go
tówce złotych 611.538.168, czyli łącznie złotych
1.541.187.948. Z dotacyj korzystali pracownicy
przemysłów o podstawowym znaczeniu dla Pań
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stwa oraz pracownicy Ministerstw: Komunika
cji, Oświaty, Pracy i Opieki Społecznej, Poczt
i Telegrafów itp.
W dziedzinie ustawodawstwa społecznego
ukazał się dekret z dnia 19.9.1946 r. o zmianie
ustawy o czasie pracy w przemyśle i handlu.
( zas pracy wszystkich pracowników zatrudnio
nych na mocy umowy w przemyśle, handlu,
górnictwie, komunikacji i przewozie oraz w in
nych zakładach pracy niezależnie od tego, czy
le zakłady są własnością prywatną, państwową
czy samorządową, wynosi najwyżej 8 godzin
na dobę, w sobotę 6 godzin na dobę i nie może
przekraczać 46 godzin na tydzień. W zakładach
0 ruchu ciągłym dozwolona jest nieprzerwana
praca 8 godzin na zmianę, jednak za dwie do
datkowe godziny w sobotę, które należy tra k
tować jako nadliczbowe, pracownicy mają otrzy
mywać osobną zapłatę.
Według danych K. C. Zw. Zawodowych
z akcji funduszu Wczasów Pracowniczych ko
rzystało w. pierwszym półroczu 1946 r. —
154.940 osób, w tym 91.460 mężczyzn, tj. 58,5%
ogólnej liczby osób korzystających z wczasów
1 63.480 kobiet, co stanowi 41,5% liczby ogól
nej. Poniższa tabelka przedstawia akcję wcza
sów pracowniczych za 1 półroczne br.

I lo ś ć

W ojewództwo
Ogółem
....................
w ty m : W rocławskie . .
SI.-Dąbrovvrskie .
K rakow skie . .
Szczecińskie . .
Gdańskie . .
Łódzkie . . . .
Warszawskie . . j
Kieleckie . . . [
Pomorskie . . .
1
Poznańskie
. . 1
Olsztyńskie . .

domów

I lo ś ć

w c z a s o w ic z ó w

w ypoczyn
kow ych

w I
tu r n u s ie

425
175
96
83
2S
12
8
7
f)
f)
4
2

2 0 .1 8 0
7.720
3.2 0 0
4 .3 5 0
1.370
1.050
560
710
520
310
250
140

W I
p ó ł r . 1946

i 54 .940
76.500
16.220
2 1 .7 5 0
18.750
4 .6 0 0
4.2 00
n ] iii)
3 .7 0 0
1.600
1.200
320

Według prowizorycznych obliczeń do 1-go
września br. skorzystało z akcji wczasów prze
szło 300 tys. osób.
Tegoroczna akcja F.W.P. mimo licznych
niedociągnięć i braków (trudności aprowizacyjne, braki w urządzeniach wewnętrznych do
mów wypoczynkowych, chaotyczne wysyłanie
wczasowiczów do domów przepełnionych itp.)
może poszczycić się znacznymi sukcesami.
W ubiegłym np. roku przez domy wypoczynko-
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we przeszło zaledwie 12.662 osób. Rok bieżący
dał wiele materiału doświadczalnego, który nie
wątpliwie zostanie w pełni wykorzystany przy
organizowaniu wczasów robotniczych w roku
przyszłym.
Stan zatrudnienia w przemyśle ' włókienni
czym we wrześniu br. zwiększył się o 4,1%
i wynosił 225.225 osób wobec 216.306 osób
w sierpniu br. Przemysł włókienniczy w trosce
o stałe i fachowe uzupełnianie kadr pracowni
czych przystąpił od zarania odzyskania niepod
ległości do szkolenia zawodowego swych pra
cowników. Do chwili obecnej przeszkolił on
43.099 pracowników. Szkolenie odbywa się na
wszystkich szczeblach i we wszystkich specjal
nościach włókienniczych. Przede wszystkim po
łożono nacisk na tzw. szkolenie masowe w war
sztatach pracy, tj. na przygotowanie do pracy
w włókiennictwie pracowników nieposiadających żadnych wiadomości fachowych. W ten
sposób doszkolono w zawodzie włókienniczym
37.869 pracowników fabrycznych. Równocześ
nie na terenach fabryk prowadzone są w 45
ośrodkach fabrycznych kursy przysposobienia
przemysłowego. W całym kraju istnieje 20
szkół przemysłowo-wlókienniczych oraz 3 szkoły
wyższe: liceum jedwabnicze w Milanówku, techniczno-włókiennicze w Łodzi i sekcja włókien
nicza przy Politechnice Łódzkiej. Ta ostatnia
ma być przekształcona na wydział Politechniki.
Planuje się również szkolenie polskich studen
tów w zakresie włókiennictwa w uczelniach za
granicznych.
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cze w przemyśle węglowym przyjęto za 100.
Powyższe zestawienie wykazuje, że zarobki go-

1’ r z c m y s 1 v

w ęglow y . . .
paliw płynnych
h u tn iczy . . .
drzew ny
. .
chemiczny ■ •
energetyka . .
papierniczy . .
elektrotechniczny
. . . .
m etalow y
. .
w łókienniczy

/u ro b e k gotów ko
w y robotnika
przed
po

podwyżką

podwyżce

Ogólny zarobek
realny robotnika
przed
po
podwyżką

podwyżce

100

100

100

100

103

95

93

90

113

99

103

97

115

98

86

82

116

99

94

88

-

125

108

99

94

127

100

98

89

138

109

96

88

14.0

114

10 0

92

170

133

112

103

tówkowe, jak również i realne uległy zmianie
Przeciętne zarobki gotówkowe w przemyśle,
podobnie jak ogólne zarobki realne, wykazują
znaczne zmniejszenie rozpiętości płac. Istnie
jące obecnie różnice w płacach nie naruszają
normalnej, uzasadnionej rozpiętości płac ze
względu na sam charakter pracy, posiadane
kwalifikacje zawodowe pracowników itp.

c)
W miesiącu sprawozdawczym ogólny
wskaźnik cen wolnorynkowych w porównaniu
do poprzedniego miesiąca wzrósł o 4,3% na
skutek wzrostu cen artykułów żywnościowych,
przemysłowych i używek. Ogólne wskaźniki
kosztów wyżywienia we wrześniu w stosunku
do drugiej połowy sierpnia br. wzrosły: w War
szawie o 0,4%, Łodzi o 4,1%, Lublinie o 18,9"/»,
Rzeszowie o 1,4%, Bydgoszczy o 4,9%, Katowi
Poważne osiągnięcia, jakie przemysł pań
cach o 13,5%, Poznaniu o 9,5%, Olsztynie
stwowy uzyskał w zakresie szkolenia zawodo
11,1" o. Natomiast w niektórych miastach ja k:
wego swych pracowników, zezwoliły na szyb
Krakowie, Lignicy i Wrocławiu zanotowano
ką repolonizację przemysłu na Ziemiach Odzy
spadek wskaźników kosztów wyżywienia do
skanych. W okresie jednego roku wzrost za
chodzący do 3,5"/o. Najsilniej zwyżkowały
trudnienia Polaków w przemyśle włókienniczym
w omawianym okresie ceny tłuszczów, następnie
na tych terenach wyniósł 758%, a przeciętny
ceny
artykułów mącznych. W drugiej połowie
przyrost robotników Polaków w przemyśle
miesiąca zaznacza się wyraźny spadek cen wa
Ziem Odzyskanych w ostatnim okresie wynosił
rzyw (sezon). Przeciętna w kraju cena chleba
19.000 osób miesięcznie.
we
wrześniu w porównaniu do drugiej połowy
b)
Zatwierdzone przez czynniki rządowe
sierpnia wzrosła ok. 8,3"/», mąki pszennej ok.
wnioski Mieszanej Komisji Plac odnośnie ure
12,6%, kaszy jęczmiennej ok. 5,9%, fasoli ok.
gulowania płac w skali ogólnopaństwowej zła
4,6"/»,
masła ok. 15,2%, słoniny ok. 6,7%, wie
godziły rażące dysproporcje płac, jakie istniały
przowiny ok. 4,5%, wołowiny ok. 1,3"/», mleka
do 1 września br. pomiędzy różnymi działami
2%, ja j 41"/». Natomiast cena ziemniaków obni
gospodarki narodowej. Poniższa tabela przed
żyła się o 3%, cena cukru utrzymała się na po
stawia wskażnikowo tabele płac gotówkowych
ziomie z poprzedniego miesiąca,
i realnych przed i po podwyżce.
Dla wykazania rozpiętości płac w poszcze
Z artykułów nieżywnościowych przeciętna
gólnych gałęziach przemysłu zarobki ■robotni
w kraju cena nafty we wrześniu w stosunku do
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drugiej połowy sierpnia podniosła się ok. 4,2(Vo,
nici ok. 18,8%, kamgarnu ok. 10,4%, materia
łów włókienniczych produkcji powojennej ok.
25,2%, węgla ok. 7,2'7o, skóry ok. 36,4%. Cena
kretonu obniżyła się ok. 0,2%. Ceny wolno
rynkowe ziemiopłodów w omawianym miesiącu
wzrosły i kształtowały się następująco: żyto
Tabela
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za 100 kg od 1.000 — 1.800 zł, pszenica od
1.800 — 3.800 zł, jęczmień kaszowy od 800 _
1.800 i owies od 700 do 1.500 zł.
Iabele 2/, 28 przedstawiają ceny artykułów
żywnościowych we wrześniu br. oraz wskaźniki
koszt ów w yży w i en i a.

27

Ceny a rty k u łó w żyw nościow ych w niektó rych w iększych m iastach
__________________________ w zło tych

Miasta

Warszawa

Łódź-

K raków

Chleb
p y tl.

Mttka
psz.

jęczm.

1 leg

i kg

I kg

1 -1 5 .9
16-30.9

40
42

52
60

27
30

4
5

1-15.9
16-30.9

42.5
42.5

90
90

29
29

30
30

45

30
30

Czas
okres
1941) r.

.. 1 -1 5 .9
16-30.9

Katowice

1 -1 5 .9
16- 30.9

Poznali

1-15 9
16-30.9

Lublin

j 1 -1 5 .9 !
I6 - 3 0 .9 1

55

32
33

. •
16
22

Kasza

1
I
|

! Ziem 

W ie- i W ołoprzow. : w ina

Masło

Słonina
•

I kg

1 kg

1 kg

I kg

420
450

320
340

250
250

200
200

13

180
180

4,54
4,75

4CO
447

280
333

280
280

195
195

9,8
11,78

177.5
177.5

8

6

420
440

320
320

260
260

200
200

12

185
185

niaki

i 1 kg

Jaja

C ukier

I SZt.

' i kg

8

9

55
60

38
38

5
5

460
550

290
290

280
280

220
220

9
15

180
180

71
53

22
22

4
4

400
460

320
360

300
300

240
240

11
14

180
180

50

45
50

6

420
450

300
320

220
210

150
150

11

57

^

|

|

9

1

175
175

Tabel a 28
W skaźniki ko sztó w w y ży w ie n ia w n iektó rych m iastach
71? S _

Czasokres
1 — 15.9,46

Q C 10/IK

1n „\

Warszawa

Łódź

K raków

B iałystok

L u b lin

Bydgoszcz

G dynia

K atow ice

Poznań

93

103

127

90

127

1.4

94

94

128

16 — 30. 9. 46

99
107
12?
93
137
95
93
128
Koszty w yżyw ienia » ua.es,e uu K . j - y . o . n przyjęto za 100 oddzielnie dla każdego miasta. Stąd p o ró w n y
>ść co
co do
do wysokości
i skaźników pomiędzy poszczególnymi miastami nie istnieje. Można porów nywać ty lk o stopień
walność.
wysokości w
wzrostu względnie
ie spadku.
F

13.
R y n e k p i e n i ę ż n y , u) Sytuacja
oęiólnu. W ostatnich miesiącach, a szczególnie
w miesiącu sprawozdawczym, na rynku pie
niężnym widoczne były objawy większej płyn
ności. Przyczyny wzmożonej płynności wiążą
się zarówno ze zjawiskami o charakterze pie
niężnym jak i towarowym, przy czym rynek
towarowy, jak wynika z obserwacji, wywiera
nawet większy wpływ na skutek zmian w ogól
nym Yolumenie podaży niż momenty natury
pieniężnej.
Z jednej strony istnieje stosunkowo niezbyt
znaczny wzrost siły nabywczej, z drugiej stro
ny strumień dóbr i usług nie wykazuje tenden

cji proporcjonalnego rozszerzania się. W nie
których branżach widoczny jest brak artyku
łów, a szczególnie odczuwa się brak wyrobów
przemysłu skórzanego, tekstylnego, materiałów
budowlanych i różnych środków chemicznych.
Dopływ najróżnorodniejszych artykułów
z ziem zachodnich, dostarczanych na skutek
nielegalnego handlu z wysiedlanymi Niemcami
i absorbujący pewien procent siły nabywczej
na rynku, znacznie zmniejszył się w ostatnich
miesiącach. Nielegalny rynek towarowy prak
tycznie nie gra już większej roli.
Obserwowana w ostatnich miesiącach zwyż
ka cen artykułów przemysłowych i usług, wyż
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sza stosunkowo niż artykułów spożywczych, po
głębiająca istniejące już rozwarcie nożyc cen
produktów przemysłowych i rolnych, powoduje
zmniejszenie się. podaży płodów rolnych, gdyż
gospodarstwa wiejskie nie spieszą się z reali
zacją plonów, ograniczając sprzedaż własną do
ilości niezbędnej na zaspokojenie najpilniej
szych potrzeb. W konsekwencji, na skutek
zmniejszenia podaży, ceny produktów rolnych
wykazują obecnie tendencję zwyżkową.
W miesiącu sprawozdawczym ponadto w i
doczna była większa ruchliwość pieniądza.
Szybkość obiegu środków płatniczych wzrosła
przyczyniając się tym samym do powiększenia
płynności rynku.
b) Wkłady. Stan wkładów w bankach po
średniczących i komunalnych kasach oszczęd
ności powiększył się we wrześniu o ca 869 mil.
do kwoty 24.331 mil. zł ').
Wkłady terminowe i oszczędnościowe wyno
siły łącznie 2.938 mil. zł tj. 12,1% ogólnej su
my kapitałów obcych wobec 9,9% na koniec
sierpnia, 8,9*/o na koniec lipca i 5,9% na koniec
czerwca.
Kapitały o charakterze lokacyjnym zostały
zgrupowane głównie w Banku Gospodarstwa
Krajowego. Instytucja ta z uwagi na charakter
własnych operacji czynnych, w których przewa
żają obecnie operacje średnioterminowe, kon
centruje u siebie również gros kapitałów te r
minowych regenerowanych z rynku. Analizie
kapitałów obcych w B.G.K. poświęcimy więcej
uwagi, gdyż struktura ich jest ciekawa i różni
się od struktury kapitałów koncentrowanych
w innych instytucjach kredytowych, w niektó
rych absolutną większość stanowią deponowane
zapasy kasowe.
Bank Gospodarstwa Krajowego posiadał na
koniec września 9.992 mil. zł obcych środków.
W kwocie tej rachunki czekowe, bieżące i lorowe, a więc kapitały natychmiast płatne wyno
siły 7.384 mil. zł oraz rachunki terminowe
2.608 mil. zł.
Praktycznie nie wszystkie kapitały natych
miast płatne mają ściśle taki charakter. Część
sald na rachunkach a vista pochodzi z ty 
tułu udzielonych kredytów średnioterminowych
i podniesienie gotówki czy też dyspozycja bez
gotówkowa musi być uprzednio uzasadniona
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przez właściciela konta i zaakceptowana przez
Bank. Stąd też poważna część rachunków bie
żących traci swoją właściwość natychmiasto
wej wymagalności i staje się pokrewna ra
chunkom terminowym, rzecz naturalna abstra
hując całkowicie od funkcji ekonomicznej tego
rodzaju kapitałów, a jedynie w sensie stopnia
wymagalności i związanej z nią polityki rezerw
Banku.
Wkłady pochodne wynosiły w B.G.K. na
ultimo września 15% ogólnej sumy kapitałów
obcych. Wkłady o charakterze lokacyjnym 26%.
Łącznie środki obce, które nie mają charakte
ru a vista, czy to z natury wkładu, czy też siłą
faktu stanowiły 41% kapitałów obcych, a środ
ki obce płatne rzeczywiście a vista 59"/«.
Należy liczyć się z dalszym wzrostem lokat
terminowych z uwagi na rozbudowę fundu
szów państwowych; a mianowicie: Państwowe
go Funduszu Inwestycyj nego i Funduszów
Amortyzacyjnych Przedsiębiorstw7 Państwo
wych. Na razie fundusze powyższe, akumulujące część zysków i kwoty amortyzacyjne z ty 
tułu zużycia aparatu wytwórczego i majątku
stałego przemysłu Państwa, nie są wysokie,
gdyż obowiązek uiszczenia określonych wpłat
datuje się od maja, a w niektórych wypadkach
od czerwca i lipca rb., a poza tym nie wszystkie
przedsiębiorstwa stosują się ściśle do uchwały
Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów
z dnia 25.6. rb. określającej obowiązek i wyso
kość wpłat dla poszczególnych przemysłów.
Przemysł węglowy, włókienniczy, skórzany
i zbrojeniowy, jak już podawaliśmy poprzed
nio, jest obecnie zwolniony z obowiązku two
rzenia wspomnianych funduszów.
Łącznie na ultimo września wpływy z przed
siębiorstw na Fundusz Inwestycyjny stano
w iły około 121 mil. a na Fundusz Amortyza
cyjny około 320 mil. zł.
c) Kredyty. W miesiącu wrześniu ogólna
suma udzielonych kredytów wzrosła o 6.860
mil. do kwoty 57.534 mil. zł -). W stosunku
procentowym akcja kredytowa powiększyła się
o 12%.
Średnioterminowe kredyty na cele inwesty
cyjne stanowiły 26% sumy kredytów wobec
27"/o w sierpniu i 19% w lipcu.
Większą część kredytów banki udzieliły
z własnych środków. Średnia refinansowania

') Bez wzrostu operacji biernych Banku Gosp. Spótdz. i K. K. O.
2J Bez wzrostu działalności kredytow ej Bnuku Gosp. Hpóldz. i K. K. O.
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wszystkich operacji kredytowych banków po
średniczących i komunalnych kas oszczędności
wyniosła na koniec września ca 43% ') wobec
43,9% w sierpniu i 48,7% w lipcu.
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tów bezgotówkowych, który w porównaniu
z miesiącem poprzednim powiększył się o 0,6%.
Stan pozostałości na rachunkach żyrowych
wynosił na ultimo września 15.243 mil. wobec
12.989 mil. zł. na koniec sierpnia i 11.774 mil.
zł. na koniec lipca. W stosunku procentowym
pozostałości wzrosły we wrześniu o 15,1%
wobec 10,3% w sierpniu i 8,1% w lipcu.

W stosunku procentowym udział emisji
w kredytach bankowych wykazuje od dłuższego
już czasu stałą tendencję zmniejszania się. Na
ultimo grudnia 1945 r. udział ten wynosił jesz
cze 66,8%, obecnie w czasie 3 kwartałów sto
sunek procentowy kredytów refinansowanych
N.B.P. spadł o 23,8%.

e) Bilety skarbowe.
Premiowa Pożyczka Odbudowy Kraju.

Jeśli podamy analizie wyłącznie źródła kre
dytów średnioterminowych, to okaże się, że na
ultimo września z własnych środków banki
udzieliły 40%, a z kredytów refinansowych
60% ogólnej sumy akcji średnioterminowej.
Stosunek ten uległ w ostatnich miesiącach bar
dzo wybitnej zmianie.
Jak z kolei przedstawiają się własne środki
banków zaangażowane wr opearcjach średnio
terminowych ?
Z proporcji podanej wyżej wynika, że
z własnych środków banki udzieliły ca 5.500
mil. zł kredytów średnioterminowych. Wkłady
o charakterze lokacyjnym wyniosły ' łącznie
2.938 mil. zł, tj. ca 53% ogólnej akcji średnio
terminowej. Dość duży zatem procent kapita
łów ¡i vista jest zaangażowany w operacjach na
dłuższy termin. Przyjmując jednak, że poważna
część kapitałów a vista nie jest de facto wyma
galna natychmiast, o czym mówiliśmy już wy
żej przy analizie wkładów, można twierdzić, że
dotychczasowy stopień finansowania operacji
średnioterminowych z własnych środków ban
ków nie przekracza możliwości instytucji i ka
pitały ściśle płatne natychmiast są zaangażo
wane w kredytach na dłuższy termin w sposób
umiarkowany.
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Sprzedaż biletów skarbowych I Em. po
uwzględnieniu wymiany na gotówkę wyniosła
na koniec sierpnia 927 mil., I I Em. 1.437 mil.
zł. Łącznie sprzedaż wyniosła 2.364 mil. zł.
W porównaniu ze stanem z końca miesiąca sier
pnia sprzedaż wzrosła o 126 mil., przy czym
sprzedaż I Em. spadła o 14 mil., a I I Em. wzro
sła o 140 mil.

i

Stan przedpłat i wpłat na Premiową Poży
czkę Odbudowy K ra ju osiągnął na ultimo
września 4.156 mil. zł. W porównaniu ze sta
nem z końca miesiąca poprzedniego wpływy
wzrosły o 753 mil. zł.
U d z ia ł u; su b skryp cji poszczególnych grup gospodar
czych i lud n ości p rz e d s ta w ia ł się n astępu jąco (wg
stanu na u ltim o lip c a 1946 r.) : w V / o

Przemysł
Handel
Rolnictwo
Rzemiosło
Banki
Spółdzielczość
Wolne zawody
Pracownicy fizyczni
Pracown. umysłowi
a) państwowi
b) samorządowi
c) prywatni
d) spółdzielczy
Wojsko
Różni

5,07
22,67
7,46
8,58
25,47
6,27
1,04
5,96
7,94'
0,95
1,43
1,34

d)
żyro. Obroty na rachunkach żyrowych
11,66
w Narodowym Banku Polskim wzrosły we
wrześniu o 34.506 mil. do kwoty 208.752 mil. zł.
0,84
W stosunku procentowym wzrost wynosił
16,3%.
4,89
Obroty bezgotówkowe wynosiły 89,1% obro
Łącznie wpływy Skarbu z tytułu pożyczek
tów ogólnych, a w cyfrach absolutnych 187.174
wewnętrznych wyniosły we wrześniu 879 mil.
mil. złotych. Miesiąc wrzesień wykazuje naj
zł. i w porównaniu z wpływami z miesiąca
wyższy dotychczas stosunek procentowy obro
sierpnia zmniejszyły się o 173 mil. zł.
')

Nie, podajemy ściśle z uw agi na brak niektórych (lanych cyfro w ych za miesiąc wrzesień.
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PROBLEM WĘGLA W NIEMCZECH POWOJENNYCH
Produkcja węgla w Niemczech .powojen
nych rozwija się dość nierównomiernie. N a j
lepszy stan obserwujemy w strefie amerykań
skiej, gdzie w związku ze znacznie lepszą sy
tuacją żywnościową, wydobycie węgla dochodzi
już do 90 a nawet do 100°/» stanu przedwojen
nego. Z uwagi wszakże na drugorzędny chara
kter i małą wydajność kopalń strefy U.S.A.,
obraz powyższy nie jest charakterystyczny dla
całości niemieckiego przemysłu węglowego.
W najważniejszym zagłębiu, w okręgu Rzeszy,
a więc w strefie angielskiej wydobycie nie do
sięga 40% produkcji z 1988 r. Przyczyną Lego
stanu rzeczy jest brak górników (około 100.000,
z czego ca 40.000 jest w niewoli). Wydobycie
węgla w brytyjskiej strefie wyniosło w pierw
szej połowie 1946 r. około 25,5 milionów ton,
z czego na samo Zagłębie Ruhry przypada 22,7
mil. ton, co wynosi około 37% wydobycia przed
wojennego.
Produkcja węgla brunatnego w Niemczech
wynosząca mniej więcej 88% produkcji przed
wojennej nie jest w stanie wyrównać luki
powstałej z odpadnięcia kopalń śląskich i nie
doboru produkcji węgla z Zagłębia Ruhry. Po
nieważ na 120 szybów w powyższym Zagłębiu
zniszczonych było zaledwie 15, ta k poważny
spadek produkcji, jak wyżej przedstawiliśmy,
wytłumaczyć można jedynie brakiem robotni
ków i zmniejszeniem wydajności pracy górni
ków niemieckich. Wspominane zmniejszenie

wydajności powoduje i dalsze konsekwencje
w postaci pogłębiania się deficytowości kopalń
węgla. Przy ustalonej cenie 15— 16 Kanak, za
tonę, faktyczne koszty wydobycia dochodziły
w niektórych kopalniach do 32—35 Rmk. za
tonę.
Brak węgla jest tak dotkliwy, iż strefa
amerykańska importowała ostatnio 15.000 t wę
gla i koksu z Czechosłowacji za 113.000 $ co
daje przeciętną, ceny. około 7,53 $ za tonę.
W związku z tym istnieje w Niemczech, zwła
szcza w Angielskim Zarządzie Wojskowym
zainteresowanie węglem polskim, a mianowicie
możliwością jego importu do Niemiec.
Podział daw nego te ry to riu m b, Rzeszy Mierr re c k ie j')
z p u n ktu w id zen ia w artości p ro du kcji z 1939 r.
S tre fy i ziemie polskie

Warfość
" % ~
produkcji
ogólnej pro
w miliard. HM dukcji Rzeszy

S tre fa r a d z i e c k a .....................
S tre fa angielska,
. . . . .
S tre fa a m e rykań ska . . . .
m i
( cześć francu ska
JSlaurenia ■
1
. , ,
(
„
angielsku

ii.6.21
4 40

32.5%
18,2%
12.9%

6.18

15.2%

Badenia ( część a m e rykań ska .

3.13

9.2%

Z a g l. S a a ry —strefa, fra n cu ska

0.45

1.3%

1 82

5.3%

0.35

1 %
4.4%

D o ln y i G ó rn y Śląsk, Pomorze
Z a c h o d n ie ................................
P ru sy W schod nie . . . . .
I n n e .....................
. . . .
R a z e m ;

...........................1

100 %

M. O.
DZIAŁ

ARTYKUŁOWY

T. Dietrich

ELEMENTY POLITYKI FINANSOWEJ POLSKI WSPÓŁCZESNEJ
f zakończenie)

7. Stosunek systemu, 'podatkowego do sektorów
gospoda/rczych.
W odniesieniu do odcinka gospodarki pry
watnej podatek w zasadzie nie przestał być
tym, czym był przed wojną: daniną przymuso
wą na rzecz Państwa.
Jeżeli może być mowa o zmianach, jakie na
tym odcinku zaszły, to tylko o zmianach natury
faktycznej. Podatek ma być od chwili objęcia
władzy w Polsce przez lud elementem, utrwale
') ,,Der Kurierei“ z '8. V III. 1940 r.

nia władzy ludu w przeciwieństwie do podatków
w ustroju np. feudalnym, gdzie służył on do
utrzymania władzy szlachty i panów feudal
nych. Ma też wskutek tego podatek chronić
klasy pracujące, produktywne, a zwracać się
przeciw klasom spekulacyjnym, nieproduktyw
nym.
,
Z punktu widzenia systemu podatkowego
ochroną objęte są wszystkie placówki życia go
spodarczego, mieszczące się w planie gospodar
czym Państwa, zatem także placówki prywatne.
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Ostrze podatku zwrócone jest przeciwko ko
mórkom gospodarki nielegalnej lub unikającej
lojalnej współpracy gospodarczej, albo też od
działywującej szkodliwie na aparat gospodar
czy kraju, na plan gospodarczy Państwa.
Nie znaczy to, by w obrębie gospodarki
chronionej Państwo zrzekało się prawa wpły
wania , na przebieg procesów gospodarczych,
ewolując je ku gospodarce uspołecznionej, po
pierając wspólnotę pracy narodowej w formie
zrzeszeń o charakterze spółdzielczym samorzą
du gospodarczego czy wzajemnej pomocy jed
nostek gospodarujących.
W odniesieniu natomiast do odcinka gospo
darki znacjonalizowanej podatek przybrał cha
rakter odmienny. Pod względem podatkowym
całość tej gospodarki musi być traktowana jako
jednolity podmiot podatkowy.
Ten fa kt stał się przyczyną wysuwania nie
jednokrotnie tez o zbędności instytucji podatku
w odniesieniu do tego odcinka gospodarki naro
dowej. Jednakże pogląd tego rodzaju, pryncy
pialnie być może słuszny, zapoznaje zasady po
rządku finansowego i jego nieodzownych wymo
gów.
Jak nieodzownym wymogiem prawidłowej
księgowości jest zapisywanie transakcji po
dwóch stronach ksiąg handlowych, jak nie
odzownym wymogiem dyscypliny finansowej
w przedsiębiorstwie prywatnym jest bilans
otwarcia i zamknięcia, rachunek strat i zysków,
traktowanie kapitału właściciela, choćby pocho
dzącego z pozostawionych w przedsiębiorstwie
zysków, jako kapitału obcego, tak samo nie
odzownym wymogiem dyscypliny finansowej
Państwa jest podatek, choćby pobierany od
przedsiębiorstw, stanowiących własność tego
Państwa.
Pod nazwą podatku bowiem tworzy się
w budżecie Państwa ta część jego dochodów,
skądkolwiek one pochodzą, która przeznaczona
jest na ogólne potrzeby zarządu państwowego
w przeciwieństwie do dochodu, konsumowanego
bezpośrednio przez gospodarkę narodową a prze
znaczonego na jej rozwój i konserwację.
O ile jednak w przedsiębiorstwie prywatnym
Państwo ogranicza się do poboru części dochodu,
pozostawiając resztę — po opodatkowaniu — do
swobodnej dyspozycji przedsiębiorcy, o tyle
w przedsiębiorstwie państwowym Państwo za
biera cały zysk pozostały po zaspokojeniu fun
duszów w nim partycypujących, jak fundusz
amortyzacyjny i inwestycyjny.
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Zagadnienie to staje się szczególnie wyraźne
na tle podatku dochodowego.
Podatek dochodowy ciąży na tej części zysku
przedsiębiorcy, która pozostaje po opłaceniu po
datku obrotowego. Ta część dzieli się z kolei na
dwie: część kapitalizowaną i część konsumo
waną.
Obciążając omawianą resztę progresywnym
podatkiem dochodowym, Państwo ogranicza
przedsiębiorcy możliwości bądź kapitalizowania
bądź konsumowania zysku. Podatek dochodowy
daje więc Państwu najsilniejszy oręż wpływa
nia na rozmiar procesów kapitalizacyjnych bądź
konsumcyjnych. O ile zamiarem Państwa daw
nego było wpływanie raczej na rozmiar konsumcji prywatne,;, przenosząc je j część na konsumeję Państwa, zmieniając zatem podmiot konsumcji, o tyle zamiarem Państwa demokratycz
nego może być przejęcie części nadwartości ce
lem rozszerzenia własnej kapitalizacji, co .jest
istotnie możliwe w ustroju demokratycznym;
w tym ustroju bowiem Państwo samo bierze
udział w procesie kapitalizacji.
O ile o podziale dochodu na dwie części: kon
sumowaną i kapitalizowaną decyduje w gospo
darce prywatnej przedsiębiorca, o tyle w gospo
darce publicznej decyduje Państwo.
Z punktu widzenia budżetowego jest to tym
ważniejsze, że gospodarstwu prywatnemu pozo
stawia się tę decyzję dopiero po oddaniu części
dochodu w formie podatku dochodowego, pod
czas gdy w gospodarce publicznej odbywa się to
przedtem.
O ile dalej pozostawiona przedsiębiorcy pry
watnemu część dochodu po opłaceniu podatku
dochodowego służy i celom kapitalizacyjnym
i celom konsumcyjnym, o tyle w przedsiębior
stwie państwowym pozostawia się w zasadzie
tylko tę część dochodu która ma służyć celom
kapitalizacyjnym. Wreszcie o ile dla przedsię
biorstwa prywatnego rozmiary kapitalizacji
określone są rozmiarami pozostawionego mu
przez Państwo dochodu, o tyle w przedsiębior
stwie państwowym odwrotnie: rozmiary docho
du pozostawionego w przedsiębiorstwie są okre
ślone rozmiarami planowej kapitalizacji.
Z tych powodów podatek dochodowy od
przedsiębiorstw państwowych nie może być po
bierany według skali progresywnej. Gdybyśmy
pobierali od tych przedsiębiorstw podatek do
chodowy według tej skali, mogłoby się zdarzyć,
że przedsiębiorstwo po zapłaceniu podatku
w wysokości np. 65"/« całości dochodu nie było-
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by w stanie zrealizować przewidzianych w pia
nie gospodarczym inwestycyj. Z drugiej strony
mogłoby się zdarzyć, że przedsiębiorstwo nawet
po opłaceniu podatku rozporządzałoby zbyt wiel
ką ilością środków obrotowych, a to z tego
prostego względu, że podatek pozostawiałby
jeszcze tę część dochodu, która u prywatnego
przedsiębiorcy przeznaczona jest na cele korisumcyjne.
Podatek dochodowy więc, jeśli chodzi o przed
siębiorstwa państwowe, musi zastępować po
prostu przelew nadwyżek środków pieniężnych
do budżetu Państwa ponad środki planowane.
Nie może być pobierany progresywnie od sumy
dochodów, lecz tylko w takiej stopie procento
wej, która ma na celu przelanie nadmiaru pla
nowanych środków pieniężnych. Obojętne przy
tym ,czy ten nadmiar tworzony jest przez kapi
tał zmienny, czy też przez kapitał stały. Stąd
podatek dochodowy łącznie z obrotowym, preli
minowany na podstawie planu gospodarczego,
ujmuje kontrolę wykonania planu od strony
produkcji oraz zbytu i od strony zysku oraz
majątku.
Tak więc polityka podatkowa istnieje nadal
i nie traci swej aktualności na odcinku przed
siębiorstw znacjonalizowanych. Jej wyrazem na
tym odcinku jest kontrola produkcji i zbytu pod
formą podatku obrotowego oraz kontrola zysków
i ich tworzenia się pod formą podatku dochodo
wego.
Państwo przejmuje zyski swych przedsię
biorstw w dwojakiej form ie: a) wstępnie — do
czasu rozliczenia szczegółowego — pod tytułem
podatku obrotowego, b) pozostałą resztę — po
rozliczeniu na podstawie bilansu — pod tytułem
podatku dochodowego.
Podobnie jak podatek dochodowy dopiero po
takiej przebudowie znajduje logiczne powiąza
nie z zasadami podziału zysków w przedsię
biorstwach państwowych, tak samo podatek
obrotowy wymaga ściślejszego powiązania z ty
mi zasadami.
Z punktu widzenia kalkulacji kosztu własne
go podatek obrotowy jest zawsze przerzucany
na odbiorcę, gdyż stanowi element tej kalkula
cji. Nie jest przy tym istotne, czy w konkret
nym przypadku podatek został istotnie przerzu
cony czy nie, kiedy przerzucenie bywa łatw iej
sze a kiedy trudniejsze, w szczególności czy
w okresie spadku czy zwyżki cen, gdyż podatek
nieprzerzucony obniży ogólny zysk, może nawet
przyczynić się do strat, nie przestaje jednak
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być Składnikiem kosztu własnego na równi z in
nymi składnikami. Trwałe ponoszenie go przeto
przez przedsiębiorcę jest z tego powodu nie
możliwe.
Mylny byłby jednak pogląd, że wobec tego
podatek obrotowy może być ustalony w dowol
nej wysokości. Nadwartość jest przecież w po
szczególnym przedsiębiorstwie wielkością okre
śloną i to nie tylko w jednej fazie obrotu, lecz
we wszystkich fazach na szlaku od producenta
do konsumenta.
Podatek obrotowy pobierany w każdej fazie
obrotu mógłby hamować rozwój gospodarczy
sektora znacjonalizowanego. W miarę bowiem
tworzenia nowych placówek gospodarczych, wy
stępujących pomocniczo względem placówek
głównych, podatek wzrastałby, utrudniając roz
wój i powstanie tych placówek.
Byłoby to odwróceniem zasady, według któ
rej nie podatek ma decydować o rozbudowie
rynku lecz rynek o rozbudowie podatku.
Z tego względu konieczne stało się scalanie
podatku obrotowego i pobór jego w jednych
punktach za wszystkie dalsze fazy obrotu.
Wysokość scalonego podatku będzie wyrazem
polityki gospodarczej Państwa. Stawki podatku
mogą być ustalane wT zależności od ciężaru ga
|
tunkowego branży nim obejmowanej, jej prę
żności gospodarczej i stopnia zorganizowania.
Rozbudowując instytucje scalonego podatku
obrotowego nie można zapoznawać faktu, iż
w takim ujęciu scalony podatek obrotowy prze
znaczony być może jedynie na użytek gospodar
ki państwowej, nie może zatem swym działa
niem objemować innych grup podatników, ozna
czałoby to bowiem zwolnienie tych grup od obołego ciężaru podatku obrotowego na przedsię
biorstwa państwowe. Stąd konieczność uchyle
nia przedwojennych rozporządzeń o podatkach
I scalonych.
Tak więc narzędziami polityki finansowej
Państwa w odniesieniu do wszystkich trzech
sektorów uczyniono podatki: obrotowy i docho
dowy.
Widzimy w tych stawkach preferencje dla
ruchu uspołeczniania form wymiany towarowej.
Jednakże w odniesieniu do sektora spółdzielcze
go trzeba wziąć pod uwagę, że na tym sektorze
nie spotykamy zjawiska nieprowadzenia ksiąg
handlowych, że nad rzetelnością tych ksiąg czu
wa Związek ' Rewizyjny Spółdzielni, którego
utrzymanie obciąża ruch spółdzielczy, konstruk-
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cja zatem stawek podatkowych udziela wpraw
dzie pewnej preferencji ruchowi spółdzielczemu,
jednak nie takiej jaka wynikałaby z rozpiętości
stawek podatkowych.

Tego rodzaju jakby umowa w odniesieniu
do sektora prywatnego nie była możliwa wobec
o wiele mniejszego zdyscyplinowania społeczne
go gospodarki prywatnej.

W odniesieniu od przemysłu i rzemiosła spół
dzielczego podatek obrotowy preferuje drobny
i średni ruch spółdzielczy skupiający nie więcej
niż 50 robotników przy danym warsztacie pra
cy. Większe zakłady pracy w obrębie sektora
spółdzielczego zrównane są w ciężarach podat
kowych z sektorem państwowym i prywatnym.

Podatek na tym sektorze jest dwustopniowy ;
być może, że w, przyszłości okaże się on trzy
stopniowym.
Najsurowiej traktowane są na tym sektorze
duże przedsiębiorstwa prywatne o zyskach prze
kraczających po opodatkowaniu 400.000 zł rocz
nie, odmawiające jakiejkolwiek współpracy
w ramach planu gospodarczego Państwa. Tutaj
opodatkowanie dojść może nawet do 80% do
chodu przez obciążenie podatkiem zasadniczym
o skali do 65% i dodatkowym do 80%.

W podatku dochodowym każdy z omawia
nych sektorów posiadł samoistne, właściwe dla
siebie rozwiązanie. Naczelną intencją podatku
dochodowego stało się związanie wszystkich sek
torów' w ogólny plan gospodarczy Państwa.
Tak więc opodatkowanie podatkiem docho
dowym sektora państwowego połączone zostało
ściśle z zasadami podziału zysków w przed
siębiorstwach państwowych. Zyski tych przed
siębiorstw mają być dzielone między rezerwę
gospodarczą i podatek dochodowy.
Na rezerwę gospodarczą składają się: pre
mia samodzielności, premia załogowa oraz od
pisy na Fundusz Amortyzacyjny i Inwestycyjny.
Wszystkie powyższe składniki są ruchome,
zależne od zysków', od rozmiarów planu inwestycyjnego, od stopy amortyzacyjnej. Wskutek
tego także i to co pozostaje po wyłączeniu
z zysku rezerwy gospodarczej tj. podatek docho
dowy jest także zmienne, jest różne w zależności
od branży, od rodzaju przedsiębiorstwa. Zagwa
rantowane .jednak jest, iż podatek dochodowy
nie może być w każdym razie mniejszy niż 10°/o.
zysku.
Równocześnie podatek dochodowy wywiera
nacisk na przedsiębiorstwo w kierunku wypra
cowania zysku planowanego. Nacisk ten zresztą
będzie szedł ze strony wszystkich zainteresowa
nych czynników: Funduszu Amortyzacyjnego,
Inwestycyjnego oraz Skarbu Państwa. Także
dyrekcja przedsiębiorstwa i załoga zaintereso
wane są w zyskach.
Sektor spółdzielczy zobowiązany został do
wpłat sztywnych ze swych zysków według odpo
wiedniej tabeli o stopie rosnącej ze wzrostem
dochodu.
Najwyższy podatek dla tego sektora nie mo
że przekroczyć trzeciej części całości zysków
spółdzielni. Pozostałą resztą zysków' sektor spół
dzielczy rozporządza swobodnie.

Skala dodatkowa przestaje działać, podatek
spada do maximum 65%, jeśli przedsiębiorca
bierze udział w jednej choćby części planu go
spodarczego Państwa, a mianowicie w planie
inwestycyjnym.
Ujawmia się w tym tendencja zejścia w sto
sunku do sektora prywatnego nawet poniżej
skali podstawowej w odniesieniu do tych przed
siębiorstw', które godzą się dzielić swój zysk
stosownie do zasad jego podziału obowiązujące
go na sektorze państwowym "i przyjąć ciężary
wynikające z planu gospodarczego Państwa.
Zarazem ujawnia się tendencja niedopuszcze
nia do zwyrodnienia gospodarczego sektora ioryw'atnego, które mogłoby zajść w przypadku ka
pitalizowania na tym rynku nadwyżki środków'
obrotowych w walutach lub precjozach miast
w' inwestycjach.
Opis stosunku systemu podatkowego do po
szczególnych sektorów gospodarczych byłby nie
pełny gdybyśmy go nie uzupełnili opisem sto
sunku do dwu podstawowych warstw społecz
nych: robotników i chłopów.
System podatkowy posiadł w odniesieniu
do tych warstw samodzielne narzędzia podatko
we : podatek od wynagrodzeń oraz podatek
gruntowy.
Podatek od wynagrodzeń powstał przez wy
łączenie podatku od uposażeń, emerytur i wyna
grodzeń za najemną pracę z dawnej ustawy
o podatku dochodowym i gruntowne przebudo
wanie przedwojennych przepisów.
Jedną z najistotniejszych zmian w tym po
datku stało się obniżenie skali opadatkowania
oraz podniesienie minimum egzystencji do
36.000 zł rocznie.
Operacja była ryzykowna.
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sowej, to samo przez się narzucał się podział
Z trudności udało się wyjść przez wprowa
podatków według następującego układu:
dzenie tak zwanej opłaty stałej.
Państwo:
Opłata stała,zmniejsza się w miarę wzrostu
a)
podatek obrotowy, b) podatek dochodo
płacy danego pracownika. Przy określonej su
wy, c) podatek od wynagrodzeń, d) podatek od
mie dochodu znika zupełnie.
spadków
i darowizn, e) opłaty stemplowe, czyli
Podatek gruntowy w nowym ujęciu stał się
ogólną
polityka
podatkowa międzysektorowa
jedyną daniną wsi zarówno na rzecz Państwa
plus podatki ograniczające narastanie kapitałów
jak i samorządu. Wkalkulowano weń wszystkie
oraz opodatkowanie klas pracujących miast.
dawne dodatki i samoistne podatki, jak również
Samorząd:
to co dawniej przypadało Państwu ze wsi tytu
a) podatek od nieruchomości, b) podatek od
łem podatku dochodowego.
lokali,
c) podatek gruntowy, d) podatek od w i
Nowy podatek gruntowy jest podatkiem ty 
dowisk,
e) podatek od kopalń, f) samoistne po
pu mieszanego. Nie tracąc charakteru podatku
datki
samorządowe,
czyli lokalna polityka po
rzeczowego, obciążającego grunt, uzależnia w y
datkowa plus opodatkowanie chłopów.
sokość ciężaru podatkowego od przychodu
Wszystkie wymienione podatki samorządowe
z gruntu, jest więc zarazem i powszechny i ela
są
podatkami
typu lokalnego, dają samorządostyczny i dostosowany do zamożności podatnika
j wi możność wyżycia się pod względem finanso
oraz jego siły podatkowej.
wym i synchronizacji tych źródeł z potrzebami
Przez połączenie zasad przychodu szacunko
,
finansowymi
samorządu.
wego z normami przychodowości gruntów
Ponieważ jednak Państwo nie może być obo
i upraw specjalnych z kombinacją cen oraz roz
jętne
nawet w odniesieniu do lokalnej polityki
kładem według grup gospodarstw i stref eko
finansowej
choćby tylko z punktu widzenia wy
nomicznych podatek zbliża się do podatku ka
korzystania źródeł dochodowych przyznanych
tastralnego aczkolwiek bez katastru obywa się.
samorządom, w szczególności w odniesieniu do
Z drugiej strony połączenie tych elementów
wsi — stąd zastrzeżenia i wpływ władz skarbo
gospodarczych wyznacza górną granicę obciąże
wych
zastrzeż,ohy w dekretach o podatkach
nia wsi, nie wyznacza natomiast dolnej. Wsku
i finansach komunalnych. Największy wpływ
tek tego w polityce finansowej do wsi podatek
z
natury rzeczy zastrzeżony jest w podatku
jest narzędziem elastycznym, chroniąc wieś
gruntowym.
przed działaniem podatku sztywnego, niedosto
Godzi się nadmienić, że przedwojenny system
sowanego do sytuacji ekonomicznej rolnictwa
udziałów
i dodatków samorządowych do podat
w przebiegu koniunktury gospodarczej.
ków państwowych stał się w nowych warunkach
Struktura tego podatku jest jedną z najcie
gospodarczych
także technicznie zbyt trudny
kawszych nie tylko z punktu widzenia polityki
do
zrealizowania.
finansowej Państwa ale także z punktu widze
Ustanawiając np.‘ domieyl podatkowy dla sca
nia nauki skarbowości.
lonego
podatku obrotowego, nie może Państwo
Z rozważań naszych wynika, że zarówno po
liczyć
się
z tym, że z domicylu tego przypadko
datek dochodowy jak i obrotowy są podatkami
wo wyniesie korzyść pewien związek samorzą
typowo państwowymi. One to dają Państwu
dowy, inne zaś poniosą uszczerbek.
możność wpływania na politykę gospodarczą
Podobnie jeśli chodzi o podatek dochodowy.
kraju, one są zwią’zane ściśle z gospodarką
W tym przypadku udział samorządu we wpły
przedsiębiorstw państwowch, pozwalają wpły
wach podatkowych byłby jednocześnie udziałem
wać na rozmiar nadwartości i zysku przedsię
w dochodach Państwa z jego przedsiębiorstw.
biorcy, popierać rozbudowwę gospodarczą i re
Znaczenie podatku od nieruchomości w f i 
gulować szereg innych zagadnień z dziedziny
nansach
miejskich powinno wzrastać i przy
polityki gospodarczej w skali całego kraju.
wrócić w końcu pierwotny stosunek tego podat
Jeśli przeto w zagadnieniu demokratyzacji
ku do podatku od lokali. Z tą chwilą sytuacja
instytucji podatkowych mieścił się między in
samorządu miejskiego będzie mogła być uwa
nymi postulat podbudowy finansowej Rad Na
żana za uzdrowioną.
rodowych jako podstawowego czynnika demo
Reforma finansów miejskich oznacza blisko
kratyzacji ustroju społecznego kraju, zapewnie
dziesięciokrotne
zwiększenie dotychczasowych
nia tym radom możności uprawiania samo
dochodów miast z podatków.
dzielnej terenowej polityki podatkowej i finan
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Nawet i takie jednak podwyższenie docho
dów może się okazać przejściowo niewystarcza
jące;
Z tego względu dekretem o finansach komu
nalnych Skarb Państwa zrzekł się na rzecz sa
morządów wpływów z kart rejestracyjnych oraz
20%i-ego udziału w podatku gruntowym na
okres najbliższych dwóch lat, nadto zaś przy
znał stałą dotację w wysokości 8%> wpywów
państwowych z podatku obrotowego.
Dla samorządu ziemskiego reforma podat
kowa oznacza również wielką poprawę zwłasz
cza, jeśli chodzi o samorząd powiatowy, pozba
wiony dotychczas niemal środków budżetowych.
Jednocześnie Państwo zapewniło podstawy
materialne egzystencji samorządowi gospodar
czemu, w szczególności izbom przemysłowohandlowym i rzemieślniczym, wyznaczając im
po 1% od swych dochodów z całości podatku
obrotowego.
Zdekoncentrowano także postępowanie egze
kucyjne upoważniając samorząd do samodziel
nego ściągania swych podatków.
Całość procesu dekonęentracyjnego przepro
wadzono w ten sposób, iż dając swobodę wymia
ru i ściągania należności samorządowych tym
samorządom zachowano równocześnie jednoli
tość naczelnego kierownictwa finansowego w rę
kach aparatu skarbowego.
Widzimy to na przykładzie podatku grunto
wego, gdzie Skarb zastrzegł sobie udział w ko
misjach powiatowych tego podatku a mianowi
cie miejsce sekretarza komisji dla naczelnika
urzędu skarbowego, w finansach komunalnych
gdzie uchwalanie jakichkolwiek podatków samo
istnych musi być opiniowane przez aparat skar
bowy (naczelników urzędów, bądź dyrektorów
izb skarbowych), w egzekucji gdzie władzami
nadzorczymi i odwoławczymi są władze skar
bowe.
H. Zadania polityki finansowej.
A rtyku ł ten jest pewnego rodzaju streszcze
niem poprzednich naszych wywodów, dotyczą
cych horoskopów polityki pieniężnej i je j ele
mentów.
1. Współczynnik narastania emisji, który
po pewnej stabilizacji w okresie wrzesień —
grudzień 1945, spadał w styczniu i w lutym rb.,
począł od tej chwili kształtować się ponownie
zwyżkowe, oscylując w ostatnich trzech miesią
cach około poziomu bardzo zbliżonego do okre
su wrzesień — grudzień 1945.
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Pomimo tej zbieżności, charakter obu zja
wisk, jeżeli idzie o ich wpływ na kształtowanie
się cen rynkowych, uważać należy za różny.
2. Pierwszym powodem tego wniosku jest
okoliczność, iż wpływ, wywierany caeteris paribus na ceny przez obieg pieniężny, zależy nie
tylko od absolutnego narastania masy siły ku
pna, lecz również od postępu, w którym to zja
wisko ma miejsce. Teza ta, do której wypadnie
odwołać się jeszcze w dalszym ciągu tych wy
wodów, nie będzie tu przedmiotem bliższego
uzasadnienia.
Stopień podnietliwego działania na ceny ze
strony obiegu banknotów, który osiągnął naj
wyższe nasilenie w sierpniu i wrześniu 1945 r.
i spadał do stycznia 1946 r. włącznie, narasta
co prawda, począwszy od lutego, ponownie, ale
najpierw narasta powoli i wahliwie, a ponad
to — utrzymuje się w tym tempie w granicach
znacznie skromniejszych nie tylko od okresu
sierpień — wrzesień, ale również od okresu
październik — grudzień roku ubiegłego.
Dla pełniejszego zobrazowania wagi, którą
w kształtowaniu się stosunku strumienia dóbr
do strumienia siły nabywczej grają środki, kon
centrujące się w Narodowym Banku Polskim,
jako głównym i miarodajnym punkcie naszej
gospodarki walutowej, dobrze będzie zbadać po
nadto kształtowanie się pozycji „natychmiast
płatne zobowiązania“ , która również reprezen
tuje potencjalnie siłę nabywczą. Wprawdzie
w obecnym układzie bilansu Narodowego Banku
Polskiego pozycja powyższa zawiera elementy,
pozbawione tego znaczenia, jak r-ki B. Rozrach.
Międzynarodowych i UNERA, które w tej
chwili byłoby trudno wyeliminować, jednakże,
z tym zastrzeżeniem, obraz nie przestaje być
wysoce instruktywnym.
Obraz ten w swych ogólnych liniach rozwo
jowych nie odbiega od obrazu, który daje ana
liza poprzednia, ujmująca stosunkowe narasta
nie obiegu biletów. Dlatego też wolno uznać, że
wyprowadzone wnioski nie wymagają jakiejkol
wiek istotnej korekty. Ogólna tedy konkluzja da
się ująć w ten sposób, iż podnietliwa wartość
obiegu pieniężnego w stosunku do obiegu dóbr
i usług, z zastrzeżeniami, jak dalej, inaczej: po
tencjalna zdolność do prowokowania zjawisk
zwyżkowych w obszarze cen, nie występuje
obecnie ostro, a w każdym razie jest niewątpli
wie słabsza, niż w roku 1945.
3. Drugą okolicznością są zmiany, zacho
dzące w samym charakterze emisji. Stwierdza-
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liśmy poprzednio zdecydowaną, rozbieżność
kształtowania się udziału kredytów skarbowych
i kredytów gospodarczych jako źródeł emisji
i to na wyraźną korzyść kredytów gospodar
czych. Nie umniejszając wagi zastrzeżeń, nasu
wających się w tym związku, a w szczególności
konsekwencji powstających na tle finansowania
deficytów produkcji, trzeba jednakże powie
dzieć, że zjawisko to musi ponad wszelką wąt
pliwość przeciwdziałać podnietliwemu działaniu
emisji w obszarze cen. Jest to słuszne nawet
przy kredytach inwestycyjnych, gdzie w prze
ciwstawieniu do emisji skarbowej, li tylko część
antycypacyjnie kreowanej siły nabywczej,
a mianowicie równoważnik płac, występuje bez
pośrednio na rynku dóbr konsumcy.jnych.
Dlatego też i tu, podobnie jak przy badaniu
narastania obiegu, należy orzec, iż z punktu w i
dzenia oddziaływania obiegu na rynek cen jako
takiego, bez uwzględnienia innych elementów,
jak np. szybkość, istnieją raczej uzasadnione
powody do optymistycznej oceny stanu rzeczy.
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konstrukcji, mogących pretendować do ścisło
ści. Kredyty na uzupełnianie trwale związanych kapitałów obrotowych oraz kredy
ty, mające za punkt wyjścia finansowanie
obrotów dokonanych, występują łącznie, nadoniiai niejednokrotnie w kumulacji z kredytami
inwestycyjnymi oraz z kredytami, będącymi
finansowaniem deficytów operacyjnych. Dopie
ro inauguracja gospodarki, opartej na planie
inwestycyjnym, wyodrębniając ściśle kredyty
na ten cel przeznaczone, daje lepsze perspekty
wy orientacyje. Zresztą w okresie wstępnym,
który trwa jeszcze ciągle, kumulacja występuje
częstokroć nadal.
W nadchodzącym okresie będziemy mieli do
czynienia ponadto z konsekwencjami emisyjny
mi, powstającymi na tle zniesienia kontyngen
tów rolniczych i przejścia do wolnego obrotu
artykułami tej dziedziny gospodarki.

Wreszcie, dla całości obrazu trzeba wziąć
pod uwagę ewentualność wzrostu emisji skar
bowej. Dotychczasowa pomyślna pozycja budże
4.
Przy traktowaniu zagadnienia w rzucie tu może w drugiej połowie roku bieżącego ulec
perspektywicznym zwrócić należy uwagę na
pogorszeniu. Wpływy z pożyczki przestaną
trzy momenty, których działanie już obecnie,
działać poza wrześniem. Konsekwencje wzro
a tymbardziej w bezpośredniej przyszłości
stu poborów oraz świadczeń z tytułu ubezpie
wchodzi w rachubę skali, odbiegającej od do
czeń społecznych wystąpią na jaw. Spowodowa
tychczasowego stanu rzeczy.
ne przez podwyżkę mnożników zmniejszenie
rozpiętości pomiędzy cenami sztywnymi a ce
Pierwszym z tych momentów jest emisja,
nami komercyjnymi na niekorzyść tych ostat
związana z wykonywaniem planu inwestycyj
nich wpłynie redukująco na zasobność Fundu
nego. ^Gdybyśmy — optymalnie — założyli, iż
szu Aprowizacyjnego i może spowodować ko
uruchomienie źródeł pokrycia gospodarczego
nieczność dopłat ze strony Skarbu Państwa.
utrzyma się w ramach wykonania planu
Nie można przewidzieć, czy znajdzie to pokry
i w szczególności całą masę kredytów inwesty
cie w oczekiwanym wzroście świadczeń poda
cyjnych. uruchomionych po koniec czerwca rb.,
tkowych ze strony rolnictwa i wzmożonej pro
uznali za pokrytą w ten właśnie sposób, wzrost
dukcji zysków oraz zasobów (fundusz amor
emisji, spowodowany przez wykonanie planu
tyzacyjny) przez przemysł, a w każdym razie,
inwestycyjnego, równałby się na koniec roku
czy konsekwencje te wystąpią już w omawia
bieżącego sumie, preliminowanej w planie do
nym okresie., Liczyć się raczej wypada tedy
pokrycia o charakterze antycypacyjnym.
z
pewnym, trudnym w tej chwili do określenia
Drugim momentem jest narastanie kredytów
deficytem budżetowym tym bardziej, iż wcho
na finansowanie bieżących obrotów gospodar
dzi w grę ultimo roku, stawiające zawsze skarb
czych. Mamy tu do czynienia z dwoma źródła
przed szczególnymi zadaniami.
mi narastania. N ajpierw z finansowaniem
obrotów dokonanych, których masa będzie ex
5.
Intensywny wzrost obiegu sam przez sit
definitione narastała w miarę zdolności pro
nie może być uważany za zjawisko nastręczają
dukcyjnej gospodarstwa narodowego. Nastę
ce zastrzeżenia. Przeciwnie, w pewnych wa
pnie — z kredytowym uzupełnieniem trwale
runkach może on być zjawiskiem nie tylko go
związanych kapitałów obrotowych, nie wystar
spodarczo uzasadnionym, lecz rozwojowo poży
czających przedsiębiorstwom na utrzymanie
tecznym. Takie właśnie warunki zachodzą obec
ruchu.
nie niewątpliwie u nas. Idzie tylko o to, jaki
Rozporządzalny materiał nie pozwala, szcze
stosunek powstaje pomiędzy wzrostem emisji
gólnie w tym ostatnim zakresie, na budowanie
a oczekiwanym wzrostem drugostronnego stru
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mienia dóbr i usług, tzn. zagadnienie wymaga
zbadania od strony synchronizacji obydwu tych
elementów kształtowania się poziomu cen. Jest
to szczególnie ważne właśnie u nas i właśnie
dzisiaj z tej racji, iż siła nabywcza, kreowana
obecnie w Polsce w drodze kredytów gospodar
czych, ma za źródło w poważnej mierze inwe
stycje i stale związane kapitały obrotowe, będą
ce z gospodarczego punktu widzenia do pewnego
stopnia również inwestycją. W obydwu tych
wypadkach współczynnik automatycznej lik w i
dacji emisji jest niższy i to b. poważnie niższy,
niż przy finansowaniu obrotów dokonanych,
i tensja emisji trwa odpowiednio dłużej tzn.
występuje silniej.
Przed przystąpieniem do rozważań na temat
synchronizacji należy jednak wprowadzić pew
ną poprawkę do wartości cyfry suponowanego
obiegu ,obliczonej na zasadzie dotychczasowego
traktowania. Jak wiadomo, powiększenie emisji,
a w szczególności powiększenie emisji, kreowa
nej na podstawie gospodarczej, powoduje
wzrost rachunków żyrowych.
Rola pieniądza żyrowego w kształtowaniu
się procesu cen nie polega wprawdzie na total
nej sterylizacji dotyczącej masy obiegu. Nie
mniej przeto jest faktem, że działanie tego pie
niądza jest różne od działania efektywnego
obiegu i to w znaczeniu łagodzącym.
W dotychczasowym przebiegu wypadków
stosunek rachunków żyrowych do masy obie
gu banknotów przedstawia się w ten sposób,
iż traktując rzecz ze wszystkimi możliwymi zastrzeżeńiami, wynikać się zdaje, że przy noto
rycznym wzroście absolutnym, możemy mieć do
czynienia z ewentualnością zjawiska dyferen. cjalnego wzrostu stosunkowego. Manifestuje
się on tu w ten sposób, iż bez względu równie
na wzrost absolutny, jak na wzrost stosunkowy
tempo wzrostu od dłuższego już czasu, szcze
gólniej w miarę silniejszego narastania obiegu,
kształtuje się wahliwie i raczej zniżkowo.
Wniosek, który z tego stanu rzeczy, gdyby
miał się on utrzymać, wypływa, brzmiałby tedy
tak, iż nacisk efektywnej masy obiegu baknotów jako element kształtowania się cen mógłby
być z punktu widzenia sterylizacyjnej roli ra
chunków żyrowych w działaniu swym stosunko
wo silniejszym niż to ma miejsce dzisiaj.
W odwrotnym natomiast kierunku działać
będzie zjawisko, które ujawnia uważniejsza
obserwacja naszego rynku pieniężnego. Chodzi
mianowicie o stosunek, który zachodzi pomię
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dzy kształtowaniem się sumy obiegu banknotów
i sumy wkładów posiadanych przez instytucje
kredytowe. Ze stosunku tego wynika, iż stery
lizujące działanie wkładów, szczególnie ważne
dlatego, że po wyeliminowaniu z nich wkładów
o charakterze żyrowym koncentrujących się
w Banku Gospodarstwa Krajowego i Państwo
wym Banku Rolnym, reprezentują one element
stosunkowo bardziej stały, nie tylko systema
tycznie rośnie, ale ponadto dochodzi do zupeł
nie już poważnego odsetka obiegu.
Momentem ograniczającym, jeżeli idzie
0 tendencję, jest natomiast okoliczność, że
tempo rozwoju obserwowanego procesu ulega
1 tutaj zwolnieniu.

6.
Dopiero na tym tle należy rozpatrywać
perspektywy układania się stosunku masy obie
gu do strumienia dóbr. Z góry zaznaczyć trzeba,
że materiał, o ile idzie o ten ostatni element
rozważań, jest bardzo fragmentarycznej natury.
Obejmuje on li tylko pewne grupy wytwórczości
i, wewnątrz nich, pewne grupy artykułów.
Dla ustalenia istotnej wartości c y fr końco
wych, reprezentujących wartości suponowane,
uwzględnić należy momenty następujące:
Oczekiwany wzrost obiegu reprezentuje,
caeteris paribus, wzrost nacisku masy siły na
bywczej na masę rozporządzanych dóbr
(i usług). Przez masę rozporządzalnych dóbr
należy rozumieć masę, znajdującą się w gospo
darstwie społecznym w punkcie wyjściowym
procesu, powiększoną o masę wzrostu produktu
wytworzonego w okresie, będącym przedmio
tem traktowania. Nie ma powodu przypuszczać,
że drugie półrocze wykonywania planu produk
cyjnego nie osiągnie wyników pierwszego. Ra
czej, licząc się z narastaniem zdolności produk
cji, można uważać, że masa dóbr, wytworzona
w drugim półroczu, przekroczy odpowiednią po
zycję pierwszego półrocza. Znaczy to, iż prze
kroczy 100% dotyczącej wartości. Nie wiemy
natomiast, jak przedstawiają się zapasy na ulimo czerwca. Pewne jest tylko, że zarówno na
składach fabrycznych, jak w aparacie rozdziel
czym mamy do czynienia z masą poważną.
O tyle podnosi się podstawa, z której porówna
nie wyjść musi, — i o tyle zmniejsza się od
powiednio pewność uzyskania wzrostu masy
dóbr, korespondującego do wzrostu masy obie
gu. Ocena jest w naszych warunkach sprawą
wyczucia. Należy wnosić, iż istnieją podstawy
do przypuszczenia, że wyrównanie nie może być
uważane za pewne.
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Podnieść należy, iż najsłabiej przedstawia
się wykonanie planu w grupie produktów, bądź
stanowiących artykuły konsumcji bezpośredniej
(węgiel, brykiety, ropa, tkaniny, skóry i obu
wie, papier, meble gięte), bądź bardzo silnie
z nią związanej (parowozy, wagony). A rtykuły
te z natury rzeczy wpływają na kształtowanie
się stosunków w obszarze cen bardziej bezpośśrednio. Okoliczność, iż plan w odniesieniu do
tych artykułów wykonywany jest najmniej
sprawnie, pozwala wnioskować, że oczekiwanie
szczególnie silnego wzrostu produkcji jest tu
właśnie stosunkowo mniej prawdopodobne.
Z drugiej strony — masa produktu, znajdują
cego się potencjonalnie czy faktycznie na rynku
w chwili wyjściowej, jest tu niewątpliwie sto
sunkowo najpoważniejsza, to znaczy, iż szcze
gólnie poważny wzrost produkcji jest tu w ybit
niej niezbędny dla utrzymania równi z nara
staniem emisji.
Tak przedstawia się stan rzeczy ze strony
towarów, co do których mamy materiał. Jest to
oczywiście jedynie fragment całokształtu pro
dukcji narodowej. Czy mamy i jakie mamy
j
możności sądu w dziedzinach pozostałych dóbr?
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a w szczególności w dziedzinie czynników neu
tralizujących oddziaływanie masy emisji na
obszar cen, zaznaczają się zjawiska, które mogą
powodować osłabienie czynnej tzn< dodatniej
roli tych czynników.
Nie ulega bowiem wątpliwości, że tempo
wzrostu o dużej amplitudzie nawet przy zasto
sowaniu w zasadzie warunku zrównoważenia
go przez tempo wzrostu nasilenia strumienia
dóbr, niesie w sobie poważne niebezpieczeństwo
już przez, same zaburzenia w synchronizacji
ruchu obu strumieni, występujące in minus po
stronie towarowej.
Wreszcie nie wolno przeoczyć jeszcze jed
nego momentu, który w danym układzie sto
sunków może przyczynić się do skomplikowania
stanu rzeczy. Mamy tu na myśli fakty przece
niania zasobności materiałowej naszego gospo
darstwa narodowego, jako podstawy do akcji
inwestycyjnej.

Gdyby przyjąć, iż przy rozwijaniu się wy
padków będziemy mieli, do czynienia z realizo
waniem się hipotez pesymistyczniejszych, moglibyśmy mieć do czynienia z wychyleniem się
stosunku pomiędzy masą obiegu i masą dóbr,
W gruncie rzeczy możemy tu mówić jedynie
kulminującym w zwyżce cen.rynkowych.
i wyłącznie o rolnictwie. Drugie półrocze sta
Jak wyglądają je j perspektywy?
nowi okres pożniwny, a więc z natury rzeczy
Zwyżka cen nie może być oczywiście trakto
okres łatwiejszego zaopatrywania rynku. Jeśli
wana jako groźna sama przez się. W pewnych
się zważy, że w dziedzinie zbóż w pierwszym
wypadkach, przy pewnym układzie stosunków
półroczu poważniejszych perturbacyj nie było
raczej ona właśnie może być drogą do utrzyma
i uwzględni rolę importu oczekiwanego obecnie
nia równowagi gospodarczej. Nie wydaje się
z UNRRY-y oraz z ZSRR, wolno wnioskować,
atoli, ażeby w naszych konkretnych warunkach
iż podaż zbóż w drugim półroczu powinna
można było traktować zwyżkę spokojnie
przewyższyć podaż, miarodajną w pierwszym
i w szczególności rozpatrywać ją pod tym właś
półroczu. Ubocznie wskazywałaby na to obser
nie ostatnio wspomnianym kątem widzenia.
wowana obecnie zniżka cen ziemiopłodów. Rów
Położenie nasze kształtuje się specyficznie.
nie pomyślnie zapowiada się zaopatrzenie
Punktem wyjścia zwyżki byłby obszar dóbr
w wieprzowinę, tak, iż sądzić wolno, że przy
przemysłowych! Nie potrzebuje to dowodzenia.
najmniej te obydwie dziedziny dadzą zwiększe
Natomiast w obszarze cen rolniczych możemy
nie podaży, korespondujące z wyliczonym zwię
liczyć się z takim, układem stosunków, które
kszeniem obiegu.
,
będą prowadzić do zniżki. Ogólny ruch poziomu
7.
Z wywodów dotychczasowych wynika, cen może wpłynąć nominalnie na .kształtowanie
iż nie można by ryzykować twierdzenia, ażeby
się cen rolniczych ale nie zmieni tendencji za
w ogólnym obrazie położenie miało rysować się
sadniczej, którą byłaby wzrastająca rozbieżność
jednoznacznie, i to w sposób nie nastręczający
pomiędzy kształtowaniem się cen w obszarze
powodów do niepokoju.
obydwu głównych dziedzin naszego gospodarst
Nie ma mianowicie zgolą pewności, iż nasi
wa narodowego („nożyce“ ). O skutkach tego
lenie narastania strumienia dóbr i to w szcze
w naszej konstrukcji gospodarczej mówić było
gólności dóbr, przeznaczonych do konsumcji
by zbędnym i właśnie dlatego wszelkie tenden
bezpośredniej znajdzie się w odpowiedniej re 
cje zwyżkowe w kształtowaniu się cen należy
lacji do wzrostu obiegu. Ponadto w kształtowa
w chwili obecnej uznać u nas za gospodarczo
niu
się
wewnętrznej
struktury
obiegu,
szkodliwe. Inaczej: trzeba im przeciwdziałać.
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W takim stanie rzeczy zupełnie równorzęd
nie z realizacją planu inwestycyjnego wysuwa
się zagadnienie stworzenia wzgl. puszczenia
w ruch hamulców, które byłyby zdolne zneutra
lizować ew. osłabić działalność momentów
ujemnych, tkwiących w położeniu tak, jak je tu
zarysowano, ściślejszym będzie zresztą użycie
nie określenia „zagadnienie“ , lecz traktowanie
rzeczy w płaszczyźnie kompleksu zagadnień, ile
że wchodzą w grę czynniki liczne i różnorodne.
Przede wszystkim tedy należy wytężyć
wszelkie siły dla uruchomienia poza-emisyjnych
środków pokrycia, przewidzianych w planie in
westycyjnym. W pierwszym rzędzie powinno
znaleźć się to, co leży bezpośrednio w zasięgu
naszych możliwości. Tak tedy szybkie rozpro
wadzanie zapasów UNRR-y połączone z jak naj
intensywniejszym ściąganiem należności, z za
ległymi włącznie.
Następnie: sprzedaż mienia poniemieckiego.
Dalej — ściągnięcie środków inwestowanych
obrotowo w akcji skupu kontyngentów. Nacisk
na spłacanie wszelkich kredytów płynnych.
Osobną i szczególną uwagę należy tu poświęcić
likw idacji zapasów towarów, których magazy
nowani e w oczekiwaniu zwyżki cen staje się
ostatnio groźną chorobą w pewnych gałęziach
przemysłu. Wszystko to powinno działać deflacyjnie na obieg, a skumulowany wpływ doty
czących akcji może i powinien dać rezultaty
poważne.
Następną grupę środków o tym samym dzia
łaniu należy znaleźć w zabiegach, zdążających
do lepszej organizacji rynku pieniężnego. Wcho
dzi tu w grę położenie jeszcze większego, niż do
tąd nacisku na stosowanie obrotu bezgotówko
wego, wydatne, oczywiście w dopuszczalnych
gospodarczo granicach, obniżenie pogotowia ka
sowego przedsiębiorstw na rzecz lokat w insty
tucjach finansowych, nacisk w tym samym kie
runku, nawet na gospodarstwa indywidualne,
przez propagowanie książeczek oszczędnościo
wych, względnie rachunków bankowych, skła
nianie rynku do inwestowania się w bonach,
a wreszcie — przygotowania do ponowienia
operacji pożyczkowej na rynku wewnętrznym.
Z punktu widzenia rozwoju części tych za
biegów w przyszłości należy położyć zwiększo
ny nacisk na akcje, zdążające do przywrócenia
względnie ugruntowania i wzmożenia zaufania
rynku przez likwidację depozytów wymiany, ra
chunków przedwojennych i okupacyjnych w in
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stytucjach kredytowych, uporządkowania za
gadnienia papierów wartościowych.
Trzecią grupę zabiegów .stanowić powinna
akcja w kierunku osiągnięcia jedności budżetu.
Ma to szczególne znaczenie dzisiaj, gdy zysk,
powstający z produkcji, staje się własnością
skarbu i ma stanowić jeden z filarów gospodarki
budżetowej. Rozdysponowywanie tych środków
w perspektywie nie całości gospodarczej, lecz
z punktu widzenia potrzeb, ich ocen i poglądów
poszczególnej komórki równa się nawrotowi do
feudalnych ekseepcji i immunitetów, których
zwalczenie stało .się ostoją współczesnej gospo
darki skarbowej.
Dalszą grupą środków musi być usprawnie
nie naszych rozliczeń eksportowych i przyspie
szenie realizacji dotyczących należności. Na
akcję tę należy położyć nacisk nie mniejszy, niż
na zlikwidowanie ew. deficytów, które mogą
się pojawić w niektórych transakcjach kompen
sacyjnych.
Przechodząc do czynników, związanych
z wykonaniem planu inwestycyjnego, należy
stwierdzić, iż w położeniu tak, jak się ono obec
nie kształtuje, wskazanym winno być koncen
trowanie wysiłków i nakładów na jak najspieszniejszym wykonywaniu inwestycyj, będących
w toku, z pierwszeństwem dla tych, która mają
dać w rezultacie dobra, zdolne działać na rynek
bezpośrednio deflacyjnie. Poza tym trzeba by
brać pod uwagę odstąpienie od inwestycji ew.
nawet wstrzymywanie inwestycji rozpoczęty'h
w tych wypadkach, gdy wymagają one mate
riałów, znajdujących się na rynku w ilości nie
dostatecznej w związku z tym szczególnie wy
datnie reagujących na popyt zwyżkowo. N a j
bezwzględniej też należałoby przeciwdziałać
przedsiębraniu inwestycji poza planowych, rów
nież jak finansowaniu inwestycji środkami, nie
przeznaczonymi na ten cel przez władze planu
jące.
Osobną grupę środków, wagi zresztą niesły
chanie doniosłej, stanowić muszą zabiegi dla
osiągnięcia przez produkcję istotnej rentowno
ści.
Jest rzeczą oczywistą, że pewne z postulo
wanych tu zabiegów mogą dać rezultat wcześ
niej, inne później, może już nawet po upływie
roku bieżącego. Nie powinno to wpływać na ich
wartościowanie. Wprawdzie musi nam iść o jaknajrychlejsze i w jak najszerszej mierze wy
stąpienie sił przeciwdziałających tendencjom,
które rysują się przed nami bezpośrednio, Pa
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miętać jednak trzeba, że akcja inwestycyjna
musi być kontynuowana, że uruchomienie czyn
ników zabezpieczających jest tym ważni usze,
iż wiele z nich dać może pełne rezultaty dodat
nie dopiero po upływie pewnego czasu.
Reasumując można, jak sądzę, ująć wynik
ogólny w formie następującej:
Położenie obecne można by porównać do
wielkiej bitwy, toczącej się w warunkach bar
dzo trudnych. Niebezpieczeństwa, tkwiące w sy
tuacji gdyby nie zostały opanowane i miały się
rozwinąć, mogą doprowadzić do klęski, którą
byłoby dojście do głosu zjawisk inflacyjnych,
przekreślających osiągnięte dotychczas wyniki
w zakresie polityki pieniężnej. Trzeba by, po
utracie tych pozycyj wyjściowych, rozpoczynać
akcję na nowo od początku, w warunkach go
spodarczo i politycznie niewątpliwie bez po
równania trudniejszych.
Jeżeli natomiast, poprzez skuteczne cpano-wanie wspomnianych elementów uda się nie
bezpieczeństw uniknąć, powstanie możność fruktyfikowania właściwości pozytywnych, które
tkwią w obecnym układzie stosunków. Utrwa
lenie oparcia emisji na. operacjach gospodar
czych definitywnie stworzy przesłanki dla sta
bilizacji waluty i włączenia się w gospodarkę
światową w ogóle, a kredytową w szczególność1.
Oparcie to nie musi być przy tym zgoła total
ne; wystarczy, jeżeli przybierze ono realnie
rozmiary poważne przy tendencji wzrastającej.
Zarazem stosunkowo pomyślny stan orodukcji rolnej, ułatwiający, wskutek oczekiwanych
zbiorów, perspektywy pokrycia konsumcji,
gdyby, przy należytym ujęciu rzeczy, stworzył
ponadto możność utworzenia zapasu (rezerwy
manewrowej), dałby punkt wyjścia dla regulu
jącego, stabilizacyjnego wkroczenia w dziedzinę
problemu płac, jako jednego z najistotniejszych
zagadnień naszej gospodarki. Opanowanie tego
zagadnienia stworzyłoby warunki dla rozwiąza
nia problemu rentowności przemysłu i, zabez
pieczając z kolei z tej strony stałość pieniądza,
otworzyło perspektywy wzmożenia realnego do
chodu narodowego i założenia trwałych podwa
lin pod procesy kapitalizacji.
Dlatego też, wydaje się, że akcja powinna
być prowadzona nie tylko z myślą opanowania
niebezpieczeństw.
Wytężając w tym kierunku, wszelkie siły,
powinna ona zarazem koncentrować elementy
do wielkiej akcji ofensywnej, którą należałoby
wszcząć natychmiast, gdy tylko opanowanie nie
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bezpieczeństwa i wyjaśnienie przesłanek mate
rialnych operacji ofensywnej (stan zasobów
żywnościowych) nastąpi.
!). Zloty iv świetle systemóic 'Walutowych:
F u n k c j e s p o ł e c z n e p i e n i ą d z a.
Zasadniczymi postulatami, których spełnienia
domagamy się od pieniądza są wymogi b y :
1. pieniądz był dobrym środkiem wymiany
towarów,
2. pieniądz był dobrym środkiem kapitali
zacji,
3. pieniądz był dobrym miernikiem war
tości.
Przed pierwszą wojną światową uważano, żo
tym postulatom najlepiej stosunkowo odpowia
dał pieniądz stabilizowany w oparciu o złotu,
za ideał zaś tego systemu uważano tzw. system
waluty złotej.
S y s t e m w a l u t y z ł o t e j . Istotą sysytemu waluty złotej jest degradacja roli mo
netarnej wszelkich metali poza złotem.
Wprawdzie w obiegu pieniężnym nadal znaj
dujemy srebro, nikiel, miedź itp. metale szla
chetne i półszlachetne, walutą jednak jest tylko
złoto.
Odtąd srebro, miedź, nikiel i inne metale
pełnią rolę monet zdawkowych mających moc
prawną umarzania długów tylko do pewnej su
my. Zamiast tych monet lub obok nich Państwo
może emitować także bilety skarbowe, które
jednak również mają ograniczoną zdolność
umarzania długów (z wyjątkiem długów wzglę
dem Skarbu Państwa).
Ilość pieniądza zdawkowego była ustawowo
ograniczana. Ograniczenie polegało na wypu
szczaniu jedynie pewnego quantum tych pie
niędzy na głowę ludności.
Wymienialność tych jednostek, na złoto,
przyjmowanie w nieograniczonych ilościach
w kasach państwowych oraz niezbędna potrze
ba posiadania monet drobnych w obiegu, powo
dowały, iż były one przyjmowane na równi ze
złotem.
Róiwnież banknoty były przyjmowane narówni ze złotem, ponieważ były wymieniane na
żądanie bez ograniczenia sumy na złoto w Ban
ku emisyjnym.
W ten sposób cały system pieniężny opiewał
na złoto, był uzależniony od niego i z niego czer
pni swą wartość.
Pomimo, iż w obiegu znajdowały się różne
monety, banknoty i bilety skarbowe całość tego
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systemu wiązało i nadawało mu wartość tylko
złoto.
Stąd pochodziła nazwa systemu waluty zło
Złoto miało niewątpliwie wiele zalet zarówno
jako metal, jak i jako towar powszechnie na
świecie pożądany i chętnie przyjmowany.

Teoretycznie coprawda do zaniku takiego
nie dochodziłoby z uwagi na grę cen, w praktyce
jednak zjawiska ujemnych bilansów płatni
czych byłyby zdolne podkopać walutę.
Twierdzenia teoretyczne opierają się na za
łożeniu zupełnej swobody międzynarodowej
wymiany towarowej i nieingerencji państw
w dziedzinie środków służących do popierania
rozwoj u eksportu.

Ten stosunek nazwano parytetem. Pieniądz,
który stale przyjmowany był w wymianie na
inne waluty według parytetu nazywano stabili
zowanym, czyli pieniądzem o stałej wartości
w stosunku do innych' walut.
Aby osiągnąć ten ideał posługiwano się me
chanizmem polegającym na tzw. wolności bicia
1 wymienialności.
Mennica obowiązana była każdemu kto zgło
sił się np. z kilogramem złota wybić, za zwro
tem kosztów bicia — 1000 koron, bank emisyj
ny obowiązany był każdemu, kto zgłaszał się
z 1000 koron w banknotach natychmiast wypła
cić 1000 koron w złocie czyli kilogram złota.

2) Państwo musiało posiadać zrównoważone
finanse.
Przez zrównoważone finanse sensu largo
należy rozumieć zrównoważony budżet i zrówno
ważony bilans płatniczy.
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Ujemny przez dłuższy czas bilans płatniczy
musiałby doprowadzić do zaniku złota, które —
w braku kredytów — odpłynęłoby za granicę.

S t a b i l i z a c j a pieniądza w syste
m i e w a l u t y z ł o t e j . Jeżeli kilogram złota
podzielono na tysiąc części i tę część nazwano
koroną, to nazwa korona oznaczała pieniądz
0 ciężarze jednego grama złota. Jeżeli w innym
kraju postanowiono podzielić kilogram złota na
pięćset części i tę część nazwano złotym, to
nazwa „złoty“ oznaczała pieniądz o zawartości
dwu gramów złota. Jasną jest rzeczą, że w tych
warunkach złoty musiał kosztować dwie korony
a korona 50 groszy.

1) bank biletowy musiał posiadać pewien
zapas złota, wystarczający do stałego wywiązy
wania się z natychmiast płatnych w złocie zobo
wiązań,
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Trwałe deficyty w budżecie musiałyby do
prowadzić bądź do zadłużania się Rządu w ban
ku, co równoznaczne byłoby z emitowaniem
banknotów o cechach inflacyjnych, bądź do emi
towania ponad miarę monet zdawkowych, co
równoznaczne byłoby ze spadkiem wartości pie
niądza zdawkowego.

tej.

W ten sposób gram złota nie mógł koszto
wać drożej, niż 1 kr, ponieważ kupujący zawsze
właśnię za tę cenę mógł go kupić w banku, nie
mógł też kosztować taniej, ponieważ posiadacz
złota mógł zawsze otrzymać w mennicy odpo
wiednią ilość monet.
Wobec tego waluta musiała być stabilizowa
ną.
By jednak mechanizm ten funkcjonował bez
zarzutu musiały być spełnione dwa w arunki:
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Przy takich założeniach, istotnie, kraj po
siadający stałe nadwyżki eksportowe (kraj
o saldzie kredytowym) jest narażony na infla 
cję złota, a tym samym pieniądza. Powoduje
to wzrost cen, ten zaś daje marżę na korzyść
państwa posiadającego debetowe saldo bilansu
płatniczego. Kra j importujący staje się bardziej
konkurencyjny od swego dotychczasowego do
stawcy i role zmieniają się.
Te warunki nigdy w praktyce nie były zrea
lizowane dlatego też kraj, który nie doceniałby
zjawiska ujemnego salda bilansu płatniczego
mógłby podkopać swą walutę. Dewizy zagrani
czne byłyby zbyt silnie poszukiwane, to zaś mo
głoby spowodować wzrost ich cen, a to z kolei
równałoby się zachwianiu parytetu.
G zy

waluta

spełnienie

złota

trzech

zapewniała

podstawowych

w a r u n k ó w , o k t ó r y c h b y ł a m o w a po
p r z e d n i o . Na pytanie to wypada odpowie
dzieć negatywnie.
Idealnym miernikiem wartości towarów zło
to być nie mogło, ponieważ było ono samo zara
zem towarem.
Stała cena na nie wywoływała w systemie
waluty złotej wrażenie jak gdyby ceny wszyst
kich towarów zmieniały się z wyjątkiem ceny
złota.
Tymczasem tak nie jest, złoto zmienia swą
cenę, podobnie jak inne towary. Ponieważ ceny
wszystkich towarów są w nim wyrażone, przeto
ogólny spadek lub ogólny wzrost cen oznacza
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nie co innego, jak spadek lub wzrost wartości
złota.

W ten sposób zapas złota służy tylko do wy
równywania wahań salda bilansu płatniczego.

Ten fakt staje się brzemienny w skutki spe
cjalnie w okresie depresji gospodarczej. Długi
wyrażone w jednostkach pieniężnych oznaczają
zupełnie inną, mianowicie daleko większą masę
towarową obecnie, niż w chwili ich zaciągania
i stają się dla dłużnika zbyt wielkim ciężarem.
Pod naciskiem tego ciężaru dochodzi do niewy
płacalności, upadłości i głębokich zaburzeń go
spodarczych.

System zależny jest przeto w dalszym ciągu
od poprawnego bilansu płatniczego i od równo
wagi budżetowej kraju.
Parytet utrzymuje się przez sprzedaż i za
kup walut obcych. N ikt nie chce płacić np. za
dolara ponad parytet skoro można dostać tę
walutę w cenie parytetowej w banku, nikt nie
zechce sprzedać taniej z tych samych powodów.
Banknot nie jest wymienialny, waluta jed
nak stabilizowana.

Tym samym złoto źle spełnia swe funkcje
w procesie wymiany.
Istotą jego roli w tym procesie jest to, iż
towar nie wymienia się na towar bezpośrednio
lecz pośrednio tzn. poprzez pieniądz. Ponieważ
cena tego ostatniego ulega wahaniu, daje to
z jednej strony możność spekulowania z drugiej
zaś nie odpowiada warunkowi stałych wartości
wymiennych.
Z tych samych powodów złoto nie daje cał
kowicie pewnych podstaw kapitalizacyjnych,
podobnie jak nie daje ich żaden towar.
Pomijając, iż złoto nie zabezpiecza kapitali
zacji wskutek zmian jego wartości, należy pod
nieść także, że samo ono jest towarem o sto
sunkowo bardzo ograniczonej użyteczności
i gdyby nie zakupy na cele monetarne niewątpli
wie bardzo straciłoby na cenie.
S y s t e m w a l u t y p o z ł a c a n e j . Roz
ważania na temat systemu waluty złotej należą
dziś niemal że do rozważań historycznych.
Olbrzymi odpływ złota z Europy do Amery
ki spowodowany pierwszą wojną światową oraz
tendencje autarkiczne były przyczyną, iż kraje
europejskie w międzyokresie lat 1919 — 1939
zmuszone były przejść na system waluty pozła
canej.
Odbudowa systemu walutowego nawet na tej
płaszczyźnie wymagała wielu ofiar i poprzedzo
na była niezwykle ostrą w wielu krajach in
flacją.
Istotnie różnice między systemem waluty
złotej a systemem waluty pozłacanej polegają
na tym, że w systemie waluty pozłacanej ogra
nicza się wymienialność. Wymienialność mia
nowicie nie polega odtąd na wymianie ban
knotów na złoto, lecz jedynie na pokrywaniu za
granicznych zobowiązań kupieckich w walutach
krajów wierzycielskich i to w zasadzie nie do
rąk dłużnika, lecz przelewem bankowym na za
granicę.

Fikcja
waluty
z l o t e j. Zarówno
w systemie waluty złotej jak. i pozłacanej złoto
jest w gruncie rzeczy tylko mitem. Zarówno
w jednym jak w drugim systemie stabilizacja
waluty poprzedzona być musi tzw. odbudową
zaufania. Odbudowa zaufania polega na zachę
ceniu ludności: do lokowania swych oszczędno
ści wyłącznie w walucie krajowej, nieskupywania w tym celu złota, ani walut obcych, ponie
waż własna waluta jest równie dobra.
Podbudowa tzw. zaufania jest niezbędna,
gdyż ilość banknotów obiegających w kraju jest
zazwyczaj wielokrotnie wyższa niż odpowiada
jący jej równoważnik Złota. Jeśli wziąć pod
uwagę, że równocześnie suma czeków obiegają
cych na rynku jest często kilkakroć większa od
sumy banknotów, łatwo zrozumieć, że całość
obiegu pieniężnego układa się w kształt trójką
ta, którego podstawą są weksle, czeki i baknoty,
a wierzchołek stanowi złoto. Gdy się zdarzy run
na bank biletowy (np. w pierwszych dniach
wojny 1914— 1918) okazuje się wówczas, że po
krywa złota jest cienka, że nie wystarcza nu
częściową nawet wymianę a posiadacze bankno
tów muszą się pogodzić z faktem, iż pieniądz,
którym operowali czerpał swą wartość w istocie
rzeczy jedynie z umowy społecznej.
Nie trzeba dodawać, że największy niepokój
walutowej grozi od strony tych, którzy operują
dużymi środkami pieniężnymi. Nie zaprzestaną
oni spekulacji walutowej dopóki nie mają zau
fania do Rządu, do jego polityki, dopóki ten
Rząd nie jest ich Rządem.
Stąd trudności przeprowadzenia takiej ope
racji rządowi ludowemu w Państwie o gospo
darce kapitalistycznej i łatwiejsza jego rola
w państwie demokratycznym.
W gospodarce demokratycznej nacisk na ry 
nek gospodarczy warstwy posiadającej jest
o tyle słabszy, iż nie może spowodować zaburzeń
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gospodarczych, natomiast warstwa ta może sa
ma łatwo narazić się na pozycję graniczącą ze
spekulacją w najprostszym tego słowa znacze
niu i postawić się w roli wobec której Państwo
zmuszone jest zająć wrogą postawę.
Całość obiegu pieniężnego zależy w dużym
stopniu zarówno w systemie waluty złotej, jak
i pozłacanej od zapasów złota. Zarówno w jed
nym jak i w drugim systemie, jeśli towarzyszy
im swoboda międzynarodowa ruchów złota i wa
lut, ilość obiegających banknotów nie może
przekroczyć w stosunku do posiadanego zapasu
pewnej sensownej relacji.
Zmuszało to banki do stałego skupu złota
na cele monetarne. Olbrzymie kapitały spoczy
wały w piwnicach nieczynnie, nieproduktywnie,
obciążając gospodarstwo narodowe odsetkami
i kosztami przechowania.
Stosunek pomiędzy całością obiegu pienięż
nego zbudowaną na tej masie, a masą towaro
wą zmieniał się od czasu do czasu na korzyść
tej masy, która rosła szybciej w miarę postę
pów produkcji, niż zapas złota, co doprowadzało
do zaburzeń w cenach, a tym samym w całości
gospodarki narodowej.
P i e n i ą d z d o b r y . Mylnym więc jest
pogląd utarty szeroko w opinii publicznej, iż
dobry jest tylko pieniądz oparty o złoto ewen
tualnie inny kruszec.
Dobrym jest pieniądz, który nie utrudnia
rozwoju gospodarczego kraju.
Nie gospodarka dla pieniądza, lecz pieniądz
dla gospodarki istnieje. Pieniądz nie może być
celem, gdyż jest tylko narzędziem gospodar
czym. Narzędziem bardzo czułym i skompliko
wanym, tym nie mniej tylko narzędziem.
Dobrym jest pieniądz elastyczny, dopasowu
jący się do zmian w układzie gospodarczym
kraju, gdyż taki pieniądz łatwiej się daje upla
sować na poziomie niezmiennej wartości —
snadniej może być dobrym miernikiem war
tości.
Z ł p t o j a k o w a l u t a m a n i p u 1o w a- .
n a. Widzieliśmy, że złoty jest walutą, którą
manipulujemy w miarę zmian zachodzących
w układzie gospodarczym kraju, starając się
wielkość jego emisji i obieg dostosowywać do
aktualnych potrzeb.
Podstawą waluty jest praca, jej wyniki,
masa pojawiającego się na rynku towaru. Pie
niądz emitowany jest poto, by spełnić zadanie
środka wymiany, środka przy użyciu którego
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ma dokonać się wymiana towarów i podział do
chodu społecznego, ma być doprowadzony do
skutku plan gospodarczy Państwa i przeprowa
dzona kontrola przebiegu jego wykonania. Po
spełnieniu tej roli pieniądz wraca tam skąd w y
szedł, tzn. do banku emisyjnego.
Zachowanie jego trwałości w najcięższym,
początkowym okresie zawdzięczamy nie złotu,
lecz wyrzeczeniom klasy pracującej, obecnie
zaś wzrostowi wydajności je j pracy. Zawdzię
czamy ostrożnej polityce budżetowej i możliwie
oszczędnej gospodarce groszem publicznym, jed
nym słowem tym elementom finansowym, któ
rych wzrost musi być dopasowywany do roz
woju sil produkcyjnych mas pracujących kraju.
P i e n i ą d z ś w i a t o w y . Państwowy plan
gospodarczy, unarodowienia wielkiego przemy
słu, uspołecznienie handlu, monopolizacja han
dlu zagranicznego, szybkość poboru podatków,
wszystko to pozwala nam na wspomnianą wyżej
elastyczność gry finansowej bez potrzeby oglą
dania się na wahania kursu walut obcych na
czarnej giełdzie. Kurs ten w naszych warunkach
nie jest kursem wynikającym z porównania po
ziomu cen między Polską i zagranicą. Podaż
i popyt na waluty zagraniczne ze strony elemen
tów spekulacyjnych nie wynika z potrzeby re
gulowania należności zagranicznych za import
bądź eksport. Skok kursu to zwykle wynik ja 
kiejś plotki, alarmu politycznego lub nadmiaru
środków pieniężnych kierujących złotówkę wol
norynkową do wymiany na dolara z przeznacze
niem na stezauryzowanie.
Pieniądz nasz jednak nie jest pieniądzem
światowym. Nasze umowy handlowe zawieramy
w dolarach, gdyż złoty jest walutą wewnętrzną.
Utrudnia to nam rozrachunki z krajowymi
i zagranicznymi kontrahentami, jak również
zaciemnia buchalterię narodową. Odbić to się
może bardzo ujemnie także na budżecie jako
na ultimo remedio wszystkich niedociągnięć go
spodarczych. Dla poszczególnych transakcji
handlowych międzynarodowych przyjmujemy
dla rozmaitych towarów rozmaite kursy. Nasza
polityka walutowa związana jest z polityką cen,
która ze swej strony zastępuje politykę celną.
B r e t t o n W o o d s. Za ograniczenie taj
swobody ruchów otrzymaliśmy pewne korzyści
przystępując do układów w Bretton Wocds
i stając się członkiem międzynarodowego fun
duszu walutowego oraz banku odbudowy i re
konstrukcji.
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System walutowy, który zapoczątkowany ma
być układami w Bretton Woods nie uzyskał je
szcze nazwy naukowej. Jest to w każdym razie
coś w rodzaju światowej waluty pozłacanej.
Bezpośrednią przyczyną powstania tego sy
stemu stał się, ujmując rzecz od strony waluto
wej, fakt, iż po drugiej wojnie światowej za
brakło we wszystkich niemal krajach poza
Związkiem Radzieckim i Stanami Zjednoczony
mi nawet tej ilości złota, jaka potrzebna jest
w systemie waluty pozłacanej, gdyż złoto
z obszarów europejskich niemal w całości spły
nęło do Stanów Zjednoczonych. Obok tego przy
czyną istotną była chęć powrotu do swobód
w wymianie międzynarodowej i zapewnienia
walutom ich stałości.
Według propozycji anglo - amerykańskich
tworzy się dwa banki międzynarodowe. Jeden
pod nazwą Międzynarodowego Funduszu Mone
tarnego ma za zadanie stać się bankiem banków
emisyjnych, drugi zaś pod nazwą Banku dla
Odbudowy i Renkonstrukcji udzielanie długo
terminowych pożyczek krajom będącym człon
kami pierwszego banku. Istnieje więc możność
otrzymania pożyczki pod warunkiem nagięcia
się do wymagań, jakie walutom krajowym sta
wia statut banku monetarnego.
Kapitał zakładowy obu banków wynosi po
ca 10 miliardów dolarów i podzielony jes1 na
udziały. Udziały wyrażone są w dolarach zło
tych według wagi z dnia 1.7.1944 r.
|
Głównymi udziałowcami są Stany Zjedno
czone, Związek Radziecki i Anglia (Związek
i
Radziecki na razie nie ratyfikował umowy),
jednakże wysokość udziału Stanów Zjednoczo
nych jest taka, że żadne z istotnych decyzji, do
powzięcia których potrzebna jest większość ; >.
reprezentowanego kapitału nie może zapaść
bez ich zgody. W tej samej pozycji jest Anglia
wraz z dominiami.
S y s t e ni ś w i a t o w e j w a l u t y p oz ł a c a n e j . Krajowe banki emisyjne mogą
prowadzić swą działalność emisyjną bez złota
> bez zapasu dewiz.
Każde państwo obowiązane jest podać ban
kowi walutowemu parytet swej waluty.
Stabilizacja waluty zależy w dalszym ciągu
od zrównoważonego budżetu oraz zrównoważo
nego bilansu płatniczego.
Jeżeli saldo bilansu płatniczego jest w pew
nym okresie ujemne, zrównoważenie go może
nastąpić drogą sprzedaży danej waluty przez
bank za złoto lub walutę kraju kupującego.
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W ten sposób wzrost zapasu waluty danego
kraju w banku oznacza wzrost salda debetowe
go, zanikanie zaś zapasu walutowego w banku
wzrost salda kredytowego.
Pierwszy przypadek oznacza zarazem zadłu
żanie się danego kraju w banku, a pośrednio
w kraju eksportującym.
Taki stan rzeczy nie może trwać oczywiście
bez końca, oznaczałoby to bowiem nieograni
czone finansowanie kraju importującego przez
kraje eksportujące.
Dlatego umowa przewiduje, że maksymalny
stan zapasu walut danego kraju w banku nie
może przekraczać 200% jego udziału.
Ponieważ udział Polski w banku opiewa na
sumę dolarów 125 milionów, przeto Polska mo
że posiadać zapas swej waluty w banku do kwo
ty 250 milionów dolarów.
Mak ymalne zadłużenie Polski w istocie mo
że być jednak daleko mniejsze. Jeśli się zważy,
że 75% udziału musi być w p ł a c o n e z góry w wa
lucie własnej, to najwyższe zadłużenie bieżące
może wynosić 250 minus 75% od kwoty 125 mi
lionów, czyli 156,25 mil. dolarów.
Ta suma. jednak jest jedynie granicą górną
zadłużenia. Nie można takiego długu zaciągnąć
jednorazowo, ani pozostawiać go w tej wyso
kości bez końca.
Stopa zadłużenia zależy od wielkości udziału.
W ciągu dwunastu miesięcy zadłużenie może
wzrosnąć najwyżej o 25% tego udziału, czyli
dla Polski jedynie o 21,25 mil. dolarów rocznie.
Stabilizacja waluty oparta jest podobnie jak
w systemie waluty pozłacanej na skupie i sprze
daży dewiz według parytetu.
Parytet opiewa na złoto lub dolary pośrednio
więc na wszystkie pozostałe waluty krajów
członkowskich.
Zapasy złota w bankach krajowych nie są
w zasadzie konieczne. Zastępuje je bowiem mię
dzynarodowy fundusz monetarny. Jeżeli kraj
importujący posiada złoto lub waluty krajów
doń importujących gra ekonomiczna jest ta sa
ma, co w systemie waluty złotej.
Jeżeli kraj importujący tych wartości nie po
siada i zadłuża się w banku, nacisk na jego
saldo debetowe odbywa się w form ie zwiększa
jącego się oprocentowania zadłużenia. W za
leżności od wielkości tego zadłużenia i długości
okresu jego trwania oprocentowanie rośnie
do 4%.
W tym ostatnim przypadku kraj zadłużający
się ołjowiązany jest rozpatrzyć swe położenie
gospodarcze wspólnie z bankiem.
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Jeżeli drogi poprawy nie okażą się skuteczne
i oprocentowanie dojdzie do 5%, bank może na
łożyć opląty w dowolnej wysokości. Poza tym
z końcem każdego roku należy wykupić odpo
wiednią część swych walut narosłych ponad
udział.
Wreszcie kupowanie walut obcych w fundu
szu oznacza zmniejszenie własnego obiegu pie
niężnego, a więc deflację i nacisk na ceny po
dobnie jak w systemie waluty złotej.
B r e 11 o n W o o d s a k u r s z ł o t e g o.
Na wstępie należałoby zaznaczyć, że dzięki go
spodarce planowej oraz upaństwowieniu handlu
zagranicznego prawidła gry Bretton Woods nie
wiążą nas do tego stopnia, co państwa o syste
mie gospodarki wolno-konkurencyjnej.
W ogólności Bretton Woods nie wiąże nas
w okresie doprowadzania gospodarki narodowej
do równowagi. W tym celu w umowie przewi
dziana jest pięcioletnia karencja.
Fundusz wezwie państwa członkowskie kró t
ko przed rozpoczęciem transakcji wymiennych
do notyfikacji parytetów walut. Parytety te
winny być oparte na kursach danych walut obo
wiązujących 60 dni przed wejściem w życie
układów w Bretton Woods. Państwa członkow
skie muszą notyfikować kurs w ciągu 30 dni po
wezwaniu. Kraje jednak, które były podczas
.wojny okupowane mogą notyfikować kurs swej
waluty jak powiedzieliśmy w terminie później
szym. Do takich krajów należy Polska.
Członek wezwany do zgłoszenia parytetu
może zawiadomić bank, że parytet określony
według podanych wyżej zasad uważa za nie
właściwy. To samo może uczynić bank.
W przypadku różnicy zdań co do parytetu
między krajem a bankiem walutowym nastę
pują negocjacje. Jeżeli w ich toku nie dojdzie
do porozumienia członek opuszcza zarówno bank
walutowy jak i bank odbudowy.
Oznacza to w pewnym stopniu izolację go
spodarczą. Izolacja oznacza, że musielibyśmy
zrezygnować z pomocy zarówno przy wyrówny
waniu sald bilansu płatniczego, jak i przy ewen
tualnych pożyczkach w banku odbudowy.
Co oznacza ta walka o parytet?
Dla państwa o ustroju gospodarki wolnokonkurencyjnej oznacza ona prawidłowe funk
cjonowanie eksportu i importu, oznacza konku
rencyjność, a więc niemal całą stawkę gry eko
nomicznej. Przypomnijmy sobie u nas rok 1924
i ustalenie kursu złotego na poziomie 5,18,5
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w stosunku do dolara. Złoty stał się walutą nadwartościową, jego poziom był nie do zniesienia
dla gospodarki narodowej. Towar zaofiarowany
przez kupca zagranicznego byl w przeliczeniu
z dolarów na złote tani, zaofiarowany zaś przez
kupca polskiego w przeliczeniu ze złotych na
dolary zbyt drogi.
Taki parytet daje ujemny bilans płatniczy,
ten dopływ złota, to zaś podkopuje walutę.
Co decyduje o parytecie właściwym? Decy
duje o tym porównanie cen krajowych z zagra
nicznymi.
Można by powiedzieć, że dla typu gospodar
czego reprezentowanego przez Polskę po wojnie
przy upaństwowionym handlu zagadnienie pa
rytetu nie wygląda tak groźnie. Ceny ekspor
towe mogą być przecież ustalone w eksporcie
odpowiednio do parytetu, a więc różnić się. od
cen wewnętrznych, zaś co do importu, to za
leżny on jest w tych warunkach od naszej woli
i możliwości.
Tkwi w tym część prawdy, jednak tylko
część.
Primo na takim wywozie traciliby nasi eks
porterzy. Dla uniknięcia tej straty trzeba by
było stworzyć fundusz składający .się z wpłat
importerów, którzy zyskali na imporcie. Fun
dusz tego rodzaju komplikowałby całą buchal
terię narodową, zwłaszcza jeśli się weźmie pod
uwagę, że import z eksportem rzadko bilansuje
się.
Secundo poza umowami walutowymi w Bret
ton Woods czeka nas ustosunkowanie się do
umowy międzynarodowej o wymianie towaro
wej i zatrudnieniu. W tej umowie czytamy
w odniesieniu do im portu: członkowie, którzy
stosują handel państwowy winni traktować
wszystkich innych członków równorzędnie. W in
ni oni zobowiązać się, że zagraniczne zakupy
będą dokonywane wyłącznie pod wpływem
względów handlowych, jak ceny, jakości i wa
runków zakupu. Członkowie ci powinni zakupy
wać rocznie cd innych członków produkty oce
nione na nie mniej niż pewną sumę ogólną. Ta
suma podlegać będzie periodycznym przystoso
waniom do zmiany sytuacji.
W odniesieniu zaś do eksportu : członkowie,
którzy utrzymują monopol państwowy powinni
ustalić przez rokowania przewidziane dla ta ryf
celnych maksymalną marżę ochronną pomiędzy
ceną produktu i ceną, po której sprzedawany
on jest na rynku wewnętrznym.
Ponieważ nasz krajowy poziom cen zdąża
dopiero do równowagi i to zarówno wewnątrz
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sektorów, jak i między nimi, ponieważ ogólny
poziom cen zmieniać się będzie w miarę ruchu
dopasowującego cen i płac jak również odbudo
wy gospodarczej kraju, ponieważ jednym sło
wem dzieli nas jeszcze pewien okres od momen
tu osiągnięcia równowagi gospodarczej, przeto
musimy powiedzieć, że w obecnej chwili brak
nam jeszcze elementów do oceny wartości zło
tego. Parytet 1 do 100 w stosunku do dolara
wprowadziliśmy unilateralnie, parytet ten nie
jest ściśle biorąc parytetem, gdyż właściwy pa
rytet nie został zmieniony od roku 1927. Sto
sujemy tylko przy wypłatach dopłaty kursowe
do 100 zł za $.
W każdym razie mamy prawo i powody bro
nić się przed przedwczesnym ustaleniem multilateralnym kursu złotego.
Trzeba jednakowoż zdawać sobie sprawę, że
zbytnie ociąganie się*z tym ustaleniem pociąga
za sobą w zasadzie niemożność zakupywania
walut w banku a także utrudnia kontakt z ban
kiem odbudowy.
Powstaje więc zagadnienie, co dla nas jest
ważniejsze: obrona przed przedwczesnym ustaleniem kursu złotego, czy też zakup dolarów
z funduszu i pożyczki z banku przy wczesnym
ustaleniu kursu. Jeżeli wychodząc ze złotym nazewnątrz w stosunku do danego państwa np.
A nglii bądź USA moglibyśmy liczyć na kre
dyty dolarowe w wielkości istotnej dla całości
naszej gospodarki, warto byłoby parytet usta
lać wcześnie. W przeciwnym razie wskazane
jest raczej odczekanie. Również na wezwanie
funduszu o notyfikowanie złotego powinniśmy
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zwlekać, jeśli rozmiar korzyści kredytowych
będzie
nieproporcjonalny
do szkodliwości
przedwczesnego ustalenia kursu. Jeżeli nato
miast rozpoczęcie transakcji z funduszem pój
dzie odrazu w parze z kredytami w banku od
budowy i to kredytami odpowiednich rozmia
rów, wówczas należałoby nie ociągać się z pa
rytetem.
|

Ponieważ jesteśmy krajem zniszczonym
i chcemy korzystać z kredytów zagranicznych
musimy dążyć, aby za jak najmniejszą ilość
złotych otrzymać jak największą ilość obcych
walut.
Oczywiście jest to wskazane tak długo, jak
długo liczymy się z większym importem niż
eksportem. W miarę jak eksport będzie wzra
stał słuszniejsze jest posiadanie waluty słab
szej. Jest więc rzeczą wskazaną, wejść do Fun
duszu ze złotym nieco nadwartościowym, po
czym go lekko dewaluować.

Na pytanie, czy tym zasadom odpowiada pa
rytet dolarowy 1:100 nie można z całą ścisło
i ścią odpowiedzieć, wydaje się jednak, że kurs
ten nie jest niedaleki od właściwego.
Notyfikowanie złotego^ w pełni nadwartościowego nasuwa zastrzeżenia.
Dewaluacja pieniądza dopuszczalna jest
według umowy w zasadzie tylko w granicach
do 10(,/i>. Powyżej tej granicy zmiany parytetu
zależne są od zgody banku. W przypadku bra
ku takiej zgody zaszłaby konieczność rewido
wania cen i płac, a więc przeprowadzenia
zmian w całym układzie gospodarczym kraju.

D r Józef świdrowski

REGLAMENTACJA ZAPŁAT M IĘ DZYPAŃSTW OW YCH W POLSCE
1. O g ó l n e u w a g i , Tzw. reglamentacja
dewizowa jest zagadnieniem wzbudzającym du
że zainteresowanie zwłaszcza w tych krajach,
w których jest stosowana. Aczkolwiek to za
gadnienie jest aktualne zarówno ze względów
praktycznych jako też ze względów na swą
istotę, nie mniej jednak istnieje duże niezrozu
mienie tej dziedziny polityki gospodarczej nie
tylko ze strony szerokiej publiczności, lecz tak
że ze strony ludzi, którzy w związku ze swą
pracą zawodową mają do czynienia z proble
mami związanymi z tą odmianą polityki gospo
darczej i pieniężnej.

Nim przejdę do właściwego tematu artykuJeśli chodzi o tzw. reglamentację dewizową,
i jako sui generis narzędzia polityki gospodar
czej w ogólności, a pieniężnej w szczególności.
Przede wszystkim chciałbym ustalić kilka
zasadniczych pojęć z tej dziedziny.
Jeśli chodzi o tzw. reglamentację dewizową,
nasuwa się kwestia samego terminu i jego
treści. W praktyce używane są takie nazwy, jak
kontrola dewizowa, reglamentacja dewizowa
dla oznaczenia kontroli dokonywania zapłat
międzypaństwowych, przy czym na ogół istnieje
niezdecydowanie, czy ten lub inny rodzaj kon-
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troli obrotów płatniczych z zagranicą należy
uważać za reglamentację dewizową, czy też nie.
Najwłaściwszą nazwą jest reglamentacja zapłat
międzypaństwowych; przez nią należy rozu
mieć wyznaczanie przez specjalną władzę pie
niężną przy pomocy bezpośrednich zarządzeń
administracyjnych (często w oparciu o zarzą
dzenia ogólno-gospodarcze) kursów walutowych
i rozmiarów oraz sposobów dokonywania za
płat w stosunkach międzypaństwowych.
Przy pomocy reglamentowania zapłat mię
dzypaństwowych chce się osiągnąć trzy bez
pośrednie cele:
1) wyznaczanie kursów walutowych,
2) wyznaczanie rozmiarów dokonywanych
zapłat międzypaństwowych, to jest wpływanie
na kształtowanie się bilansu płatniczego,
3) narzucanie sposobów, przy pomocy któ
rych zapłaty międzypaństwowe są dokonywane.
Cele te osiąga się przede wszystkim przy
pomocy sposobów administracyjnych, tj. na
drodze nakazów i zakazów chce się utrzymać
kursy walutowe oraz regulować w określony
sposób podaż i popyt na dewizy, waluty i złoto.
Na dalszym planie idą zarządzenia administra
cyjne o charakterze niepieniężnym oraz sposo
by ogólno-gospodarcze, to jest wpływanie na
drodze posunięć nieadministracyjnych na po
szczególne jednostki gospodarcze, by one postę
powały zgodnie z zarządzeniami i zamierzenia
mi administracyjnymi reglamentacji zapłat
międzypaństwowych.
Reglamentacja zapłat międzypaństwowych
jest stosowana w celu równoważenia bilansu
płatniczego; gdy to równoważenie nie następuje
automatycznie przy istnieniu swobody dewizo
wej, albo gdy nasuwa się podejrzenie, że
utrzymanie swobody dewizowej na dłuższą
metę może spowodować wystąpienie trudności
gospodarczych od strony kształtowania, się b i
lansu płatniczego. Czasem wysuwa się jako cel
reglamentacji zapłat międzypaństwowych umoż
liwienie ekspansji kredytowej i gospodarczej
w kraju bez równoczesnego podważania pod
staw systemu pieniężnego. Skuteczność regla
mentacji w odniesieniu do tych zadań jest ogra
niczona, jako że ekspansja kredytowa i gospo
darcza, prowadzona w' jednym kraju, musi do
prowadzić do zniżki cen krajowych, która za
sobą pociąga deprecjację pieniądza jawną, albo
ukrytą w postaci stosowania premii i obciążeń
walutowych importowo-eksportowych.
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Po tych ogólnych uwagach przechodzę do
przedstawienia obecnie stosowanego Systemu
reglamentacyjnego zapłat międzypaństwowych
w Polsce. System ten oparty jest zasadniczo na
dekrecie dewizowym, który został wydany
w? Polsce w chwili wprowadzenia reglamentacji
zapłat międzypaństwowych, tj. 26 kwietnia
19.16 r., oraz na jego uzupełnieniach i na rozpo
rządzeniach wykonawczych. Polskie powojenne
ustawodawstwo dewizowe nie zostało poważnie
uzupełnione. Fakt ten tłumaczy się tym, że
przed wojną polski system reglamentacyjny za
płat międzypaństwowych pod względem tech
nicznym został szeroko rozbudowany, a pod
względem formalno-prawnym był na tyle ela
styczny, że stosunkowo łatwo bez poważniej
szych zmian mógł być zastosowany w warun
kach powojennych.
Ze względu na ciągłość formalno-prawną
i techniczną reglamentacji zapłat międzypań
stwowych w Polsce, oraz ze względu na utrzy
manie tych samych zasadniczych wytycznych,
jest wskazane zapoznać się z reglamentacją za
płat międzypaństwowych w Polsce z punktu w i
dzenia je j rozwoju, oczywiście pomijając jej
historię o tyle, o ile nie jest ona konieczna dla
zrozumienia obecnego stanu faktycznego i praw
nego systemu polskiej reglamentacji zapłat
międzypaństwowych.
Wprowadzenie reglamentacji zapłat między
państwowych w Polsce dnia 26-go kwietnia
1936 r. stanowiło użycie jednego z dwóch spo
sobów postępowania w dziedzinie pieniężnej
i walutowej, zazwyczaj stosowanych w okresach
nierównowagi ekonomicznej, znajdującej swe
odbicie i w międzypaństwowych stosunkach go
spodarczych :
1) deprecjacji pieniądza przy utrzymaniu
swobody dokonywania zapłat międzypaństwo
wych,
2) utrzymania dotychczasowego kursu pie
niądza krajowego przy ograniczeniu swobody
doknywania zapłat międzypaństwowych.
Zastosowanie deprecjacji, albo reglamenta
cji zapłat międzypaństwowych stało się w Polsce
konieczne wobec pojawienia się w świecie po
cząwszy od 1930 roku zasadniczej nierówno
wagi gospodarczej, oraz wobec występowania
w Polsce silniejszych i częstszych fa l odpływu
kapitałów' i tezauryzacji. Bank Polski był zmu
szony ograniczać swoją działalność kredytowwą
ze względu na kurczenie się rezerw kruszco-
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wo - dewizowych, a banki kredytu krótkotermi
obowiązującej, gdyż Minister Skarbu nie wy
nowego ciągle uciekały się o pomoc do Banku
dał rozporządzenia wykonawczego.
Polskiego w związku z wycofywaniem wkła
Ogólnie charakteryzując reglamentację za
dów, w rezultacie następowało nie tylko ku r
płat międzypaństwowych w Polsce przed w oj
czenie się ich podstawy działalności kredyto
ną, należy podkreślić, że pod względem prawnym
wej, ale i zagrożenie ich działalności w ogóle.
reglamentacja znalazła swój wyraz w dosko
Ponieważ sytuacja na rynku pieniężnym i loka
nale opracowywanych i wydawanych dekretach,
cyjnym nie doznawała w r. 1936 odprężenia m i
rozporządzeniach wykonawczych oraz; okólni
mo uspakajających wystąpień czynników oficjal
kach i orzeczeniach Komisji Dewizowej, zaś
nych, w dniu 26 kwietnia 1936 r. wprowadzona
pod względem organizacyjnonadministracyjnym
została reglamentacja zapłat międzypaństwo
i technicznym, w biuirze Kom isji Dewizjowej
wych Dekretem Prezydenta R.P, z dnia 26-go
i współpracujących z nią w bankach dewizokwietnia 1936 r. w sprawie obrotu zagranicz
nymi i krajowymi środkami płatniczymi ■ wych a zwłaszcza w Banku Polskim i w Pol
skim Instytucie Rozrachunkowym, będącym
(Dziennik Ustaw Nr. 32, poz. 249), Równo
instytucją, prowadzącą międzypaństwowy clea
cześnie tego samego dnia zostało wydane Roz
ring
reglamentowany oraz kontrolę odprowaporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 kwiet
i
clzania
waluty eksportowej. Poza tym jeszcze
nia 1936 r. o obrocie pieniężnym z zagranicą,
inne instytucje i organizacje współpracowały
oraz zagranicznymi i krajowymi środkami
przy
prowadzeniu reglamentacji zapłat miępłatniczymi (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej
I clzypaństwowych w Polsce, jak Polskie Towa
Polskiej Nr. 32, poz. 250).
rzystwo Handlu Kompensacyjnego (Zahan),
Wbrew deklaracji rządowej, ogłoszonej rów
organizacje branżowe, izby przemysłowo-han
nocześnie z wydaniem dekretu dewizowego, że
dlowe itp. Reglamentacja zapłat międzypań
reglamentacja zapłat międzypaństwowych ma
stwowych. w Polsce mimo swego formalnego
na celu jedynie zwalczenie spekulacji, regla
rygoryzmu nie była stosowana z całą bezwzględ
mentacja ta stawała się coraz ostrzejsza, co
nością, jeśli chodzi o przekazy na koszty podró
zresztą stanowi zwykły przebieg wydarzeń I
ży, utrzymania, wsparcia, drobne wydatki za
w tej dziedzinie. I tak 5-go i 7-go maja 1936 r.
granicą itp., nie mniej jednak przy je j pomocy
wprowadzono pełną kontrolę obrotu towarowe
zdołano prowadzić skuteczną kontrolę nad tran
go, naturalną konsekwencję wprowadzenia re
sferami pieniężnymi z różnych tytułów. .Jasi
glamentacji zapłat międzypaństwowych, a 25-go
rzeczą zrozumiałą, że przy pomocy najlepiej
czerwca tegoż roku zawieszono dokonywanie
zorganizowanego aparatu reglamentacji zapłat
przekazów z zagranicą z tytułu obsługi długo
międzypaństwowych nie można całkowicie re
terminowych pożyczek.
gulować transferów pieniężnych; w czasie sto
Daisze zaostrzenie reglamentacji za [kat
sowania reglamentacji pojawia się możliwość
międzypaństwowych nastąpiło w dniu 6-ym
je j omijania, przy tym nawet najlepiej zor
listopada 1938 roku, kiedy to został wydany de
ganizowany i funkcjonujący aparat kontrolny
kret Prezydenta Rzeczypospolitej o obowiązku
nie jest w stanie wykryć różnorodnych sposo
deklarowania i ewentualnej odsprzedaży mie
bów służących dla postępowania niezgodnego
nia zagranicznego, posiadanego przez polskich
z przepisami reglamentacyjnymi transferów
krajowców dewizowych,. Poza tym zarządze
pieniężnych za granicą.
niem ogólny charakter reglamentacji zapłat
Z punktu widzenia ogólnej organizacji re
międzypaństwowych pod względem organiza
glamentacji zapłat mjędzypaństwowych nalecyjno-administracyjnym i technicznym nie 1 ży podkreślić w Polsce przed wojną brak dosta
uległ zm.anie, jedynie uzyskiwała ona coraz
tecznego scentralizowania aparatu reglamenwyższy stopień skuteczności.
tacyjnego oraz ośrodków dyspozycji dewizo
Zasadnicza zmiana nastąpiła dnia 2-go
wych. Tak więc w Polsce poza Komisją Dewi
września .1939 r., gdy został wydany dekret
zową działał Polski Instytut Rozrachunkowy,
o obowiązku deklarowania i odsprzedaży ban
który był nie tylko instytucją techniczno-rozkom dewizowym posiadanych w kraju walut,
rachunkową, ale z biegiem czasu stawał się
dewiz i złota oraz zagranicznych akcyj, obliga
ośrodkiem dyspozycji dewizowej. W rezultacie
cji itp. Dotychczas ten dekret nie nabrał mocy
p°d względem polityczno-gospodarczym regla
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mentacja była prowadzona przez dwie instytu
cje (Komisja Dewizowa, Polski Instytut Roz
rachunkowy), również pod względem techniezr
no-rozrachunkowym występowały dwie naczel
ne instytucje, a mianowicie Bank Tolski, jeśli
chodzi o tzw. dewizy wolne i waluty i Polski
Instytut Rozrachunkowy w odniesieniu do de
wiz reglamentowanych. Taka sytuacja częścio
wo była wynikiem mentalności polityczno-go
spodarczej panującej w Polsce w 1936 roku;
istniało przekonanie, że administrowanie dewiz
wolnych należy do krajowego banku centralne
go i banków dewizowych, natomiast admini
stracja dewiz reglamentowanych (popularnie
tzw7. clearing) winna być prowadzona przez
specjalną instytucję rozrachunkową. Ta dwu
torowość administracji dewizowej musiała do
prowadzić do powstania dwutorowości ośrod
ków dyspozycji dewizowej, a gdy Polski Insty
tu t Rozrachunkowy zyskał na znaczeniu, było
już trudno usunąć tę dwutorowość, mimo pew
nych dążności objawiających się w tym kie
runku.
Po tych ogólnych uwagach przejdę do schara
kteryzowania dekretu dewizowego w Polsce. Na
leży zaznaczyć, że dekret ten jest to prawo,
które ustala maksymalne rozmiary reglamen
tacji zapłat międzypaństwowych Polsce. Czy
te rozmiary staną się osiągalne, zależy od usta
lenia tych ram przez M inistra Skarbu w dro
dze rozporządzeń wykonawczych. I tak nie
które przepisy dekretu dewizowego nie obowią
zują, jak np. obowiązek odsprzedaży Narodo
wemu Bankowi Polskiemu oraz bankom dewi
zowym posiadanych w Polsce przez krajowców
dewizowych walut i złota.
Dekret dewizowy wraz z uzupełnieniem zo
stał przedstawiony tak, jak on obecnie obowią
zuje. Uwzględniliśmy tutaj zmiany, wprowa
dzone po lutym 1945 r., a dotyczące Narodo
wego Banku Polskiego i Polskiego Instytutu
Rozrachunkowego.
2. D e k r e t d e w i z o w y . Polski Dekret
Dewizowy zajmuje się przede wszystkim zdefi
niowaniem zasadniczych pojęć z dziedziny wa
lutowej. Do tych pojęć należą: środki płatni
cze, środki płatnicze zagraniczne, handel za
granicznymi środkami płatniczymi; cudzozie
miec oraz krajowiec dewizowy (A rt. I.).
Środki płatnicze są ujęte w dekrecie dewi
zowym bardzo szeroko. Do nich prawodawca
włączył zarówno pieniądz gotówkowy, jak rów
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nież różne tytuły do posiadania pieniądza go
tówkowego. Natomiast nie wynika z ujęcia
A rt. I. dekretu dewizowego, że pieniądz ban
kowy .jest środkiem płatniczym, jedynie dyspo
zycja pieniądzem bankowym w pewnej formie
(czeki, polecenia wypłat i przekazy) są uwa
żane za środek płatniczy. Dekret podaje też
, pojęcie tego, co zazwyczaj rozumie się przez
waluty („pieniądze nie mające w kraju obiegu
ustawowego“ — pieniądze zagraniczne) oraz
dewizy („weksle, czeki, asygnaty kasowe,
akredytywy, polecenia wypłat i przekazy; opie
wające na waluty zagraniczne i płatne za gra
nicą“ ) (A rt. I p. 1).
Dalej następuje definicja „handlu zagra
nicznymi środkami płatniczymi i złotem“ .
Przez handel ten jest rozumiane zawieranie
lub wykonywanie wszelkich umów, w których
wyniku ma nastąpić lub następuje przeniesie
nie własności lub posiadanie zagranicznych
środków płatniczych lub złota. Tak więc handel
zagranicznymi środkami płatniczymi jest bar
dzo szeroko rozumiany, nie ma on wiele wspól
nego z handlem w codziennym użyciu tego wy
razu, raczej chodzi tu o obrót zagranicznymi
środkami płatniczymi. (A rt. I p. 2).
Wreszcie jest zdefiniowane pojęcie bardzo
istotne dla reglamentacji zapłat międzypań
stwowych, mianowicie cudzoziemca i krajowca
dewizowego. Przez cudzoziemca dewizowego
w myśl dekretu dewizowego należy rozumieć
osobę fizyczną lub prawną, mającą miejsce za
mieszkania lub siedzibę za granicą, między in
nymi jako cudzoziemca dewizowego należy
traktować zagraniczne oddziały (filie, agen
tury, przedstawicielstwa) przedsiębiorstw i in
stytucji krajowych (A rt. I p. 3).
Natomiast przez krajowców dewizowych
rozumie się osoby, mające miejsce zamieszka
nia lub siedzibę w kra ju ; jako takie należy
również traktować położone na terytorium Pol
ski przedsiębiorstwa i zakłady przemysłowe,
handlowe itp., których zarządy lub właściciele
mają miejsce zamieszkania lub siedzibę za gra
nicą, oraz znajdujące się w Polsce oddziały
(filie, agentury, przedstawicielstwa) przedsię
biorstw i instytucji zagranicznych (A rt. I.
p. 4).
Zaznaczam, że terminy cudzoziemiec i kra
jowiec dewizowy nie są użyte w dekrecie dewi
zowym, używam ich zgodnie z przyjętym
w tym względzie codziennym językiem.
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W dekrecie dewizowym wyraźnie jest za
znaczone, że zawarte w nim oraz w wydanych
na jego podstawie zarządzeniach wykonaw
czych zakazy przekazywania, wysyłania i wy
wozu za granicę lub sprowadzania zza granicy
stosują się do wolnego obszaru celnego tak
samo jak do terytorium zagranicznego (A rt. 1
P- 6 ) .

Dekret dewizowy ustala specjalnie uprzywi
lejowaną pozycję Narodowego Banku Polskie
go, mianowicie zastrzega, że wszelkie zakazy
i ograniczenia, zawarte w dekrecie oraz wyda
nych na jego podstawie rozporządzeniach wy
konawczych nie mają zastosowania do Naro
dowego Banku Polskiego, z wyjątkiem zaka
zów i ograniczeń dotyczących obrotów, doko
nywanych na prowadzonych przez Bank ra
chunkach cudzoziemców (Dekret z dnia 4.12.
1945).
Ta uprzywilejowana pozycja wyraża się
jeszcze w tym, że dekretem z dnia 29 maja
1945 r. został zniesiony Polski Instytut Rozra
chunkowy, równocześnie Narodowy Bank: Pol
ski otrzymał wyłączne prawo. wykonywania
czynności związanych z wykonywaniem między
narodowych umów rozrachunkowych. W myśl
tego dekretu do uprawnień M inistra Skarbu
należy zlecenie Narodowemu Bankowi Pol
skiemu :
1) czynności, związanych z wykonaniem
umów rozrachunkowych zawartych przez
Państwo
lub uprawnione instytucje
z państwami lub instytucjami zagra
nicznymi ;
2) zawierania umów wykonawczych doty
czących techniki rozrachunkowej z in
stytucjami zagranicznymi oraz wykona
nie tych umów;
3) czynności wynikających z przeprowa
dzania obrotu kompensacyjnego i roz
rachunkowego z zagranicą.
Dekret dewizowy zawiera zarządzenia do
tyczące czterech dziedzin:
1) ustalania kursów walutowych;
2) sposobu dysponowania zasobami, które
dają możliwość dokonywania rozrachun
ków
międzypaństwowych, niezgodnie
z dekretem dewizowym, czy też tworze
nia źródła dopływu dewiz lub walut;
3) sposobu i wysokości dokonywanych za
płat międzypaństwowych;
4) administracji władz i organów regla
mentacji zapłat międzypaństwowych.
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Jeśli chodzi o kursy walutowe, dekret prze
widuje, że dla wszelkich obrotów i rozrachun
ków w zagranicznych środkach płatniczych
obowiązują kursy banknotów zagranicznych
lub dewiz notowane w cedule urzędowej Giełdy
Pieniężnej w Warszawie. Jeśli takich notowań
nie ma (jak to ma miejsce obecnie wobec nie
istnienia w Polsce giełdy pieniężnej), obowią
zuje kurs zagranicznych środków płatniczych,
ustalany i ogłaszany przez Narodowy Bank
Polski w dziale urzędowym „Monitora Pol
skiego“ .
Komisja Dewizowa ma w dziedzinie ustala
nia kursów o tyle specjalne uprawnienia, że
może zezwolić na stosowanie do obrotów' i roz
rachunków w zagranicznych środkach płatni
czych kursów innych od notowanych przez
Giełdę Pieniężną w Warszawie czy też ustala
nych i ogłaszanych przez. Narodowy Bank
Polski. Tak więc stanowisko Narodowego Ban
ku Polskiego, wobec nieistnienia giełdy pie
niężnej w Warszawie, jest faktycznie specjal
nie uprzywilejowane w zakresie ustalania ku r
sów walutowych, natomiast Komisja Dewizowa
ma prawo ustalać kursy jedynie w specjalnych
wypadkach. Jednak wolno jest ogłaszać tylko
kursy notowane przez Giełdę Pieniężną w War
szawie albo ustalane przez Narodowy Bank
Polski. Zakaz ten nie stosuje się jednak do Na
rodowego Banku Polskiego, który ma prawo
ogłaszać również kursy zagraniczne złotego,
oraz nie dotyczy on ustalania i ogłaszania sto
sunku zagranicznych środków płatniczych lub
złota do złotego przez właściwe władze pań
stwowe w przypadkach ustawowo przewidzia
nych.
Dekret dewizowy zasadniczo zabronił doko
nywania szeregu czynności mających związek
ze sposobem i wysokością dokonywanych za
płat międzypaństwowych z tym, że Minister
Skarbu ma prawo w drodze rozporządzeń pod
warunkami przez, siebie ustalonymi zezwalać
na wykonywanie czynności, dekretem zakaza
nych lub ograniczonych oraz zwalniać od usta
nowionych w tym dekrecie obowiązków (A rt.
15). Tak więc Minister Skarbu oraz Komisja
Dewizowa w praktyce mają wyznaczać ramy
reglamentacji zapłat międzypaństwowych.
Wskazanym jest wyliczenie czynności zaka
zanych przez dekret dewizowy, aby zoriento
wać się w zakresie reglamentacji zapłat mię
dzypaństwowych w Polsce.
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Do tych czynności należą:
1) handel zagranicznymi środkami płatni
czymi; o ile jedną ze stron nie jest Na- i
rowy Bank Polski (A rt. 5) ;
2) handel złotem, sprowadzanie go z zagra
nicy i wywóz za granicę, stawianie go do
dyspozycji cudzoziemców dewizowych.
Przy tym chodzi tu o złoto w monetach
zarówno stanowiących w jakimkolwiek
kraju ustawowy środek płatniczy, jak
i nie mających nigdzie obiegu ustawowe
go, tudzież w sztabach, w postaci' odle
wów i przedmiotów, nie posiadających
znamion do użytku wyrobów oraz w sta
nie nieprzerobionym we wszelkiej po
staci (A rt. 6 );
3) wysyłanie i wywóz za granicę złota
w stanie przerobionym we wszelkiej po
staci, platyny w postaci zarówno prze
robionej jak i nieprzerobionej oraz ka
mieni szlachetnych (A rt. 6 );
4) nabywanie zagranicznych papierów pro
centowych i dywidendowych oraz kupo
nów do takich papierów, sprowadzanie
tych walorów zza granicy, nabywanie od
cudzoziemców oraz sprowadzanie zza
granicy polskich papierów procento
wych i dywidendowych oraz kuponów od
tych papierów (A rt. 7 );
5) sprowadzanie do kraju zza granicy środ
ków płatniczych (A rt. 7 a );
G) wszelkiego rodzaju przekazywanie, wy
syłanie i wywóz, zagranicę środków płat
niczych, bez względu na walutę, na jaką
one opiewają;
7) stawianie przez krajowców dewizowych
do dyspozycji cudzoziemców dewizowych
wszelkiego rodzaju środków płatniczych,
w szczególności zaś dokonywanie z p o -«
lecenia lub na rzecz cudzoziemców prze
kazów, przelewów, wpłat i wypłat. Przy
tym przez stawianie do dyspozycji cu
dzoziemca dewizowego środków płatni
czych w myśl dekretu należy rozumieć
również udzielanie mu pełnomocnictwa
do odbioru lub dysponowania środkami
płatniczymi (A rt. 8 );
8) przelew wierzytelności, należnej cudzo
ziemcowi dewizowemu od krajowca de
wizowego, ja k również wstąpienie osoby
trzeciej w prawa zaspokojonego wierzy
ciela - cudzoziemca dewizowego wobec
dłużnika-krajowca dewizowego;
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9) wszelkiego rodzaju dysponowanie przez
krajowców dewizowców posiadanymi za
granicą środkami płatniczymi, zlotem,
papierami procentowymi, dywidendowy
mi i kuponami od tych papierów, ksią
żeczkami oszczędnościowymi i wkład
kowymi, należnościami od zagranicy
z wszelkich tytułów, posiadanymi zagra
nicą nieruchomościami, bez względu na
to, czy dysponowanie to następuje
w kraju czy też za granicą. Dekret za
strzega, że jeśli przedmiot świadczenia
zostaje sprowadzony do kraju, przyjęcia
należnego świadczenia nie należy trakto
wać jako dysponowania;
10) ■wysyłanie i wywóz zagranicę papierów
procentowych i dywidendowych, kupo
nów od tych papierów oraz książeczek
oszczędnościowych i wkładkowych;
11) stawianie przez krajowców dewizowych
do dyspozycji cudzoziemców dewizowych,
papierów procentowych i dywidendo
wych, kuponów od tych papierów oraz
książeczek oszczędnościowych i wkładko
wych oraz wykonywanie dyspozypj i cu
dzoziemców dewizowych, dotyczących
powyższych walorów7;
12) udzielanie kredytów7 cudzoziemcom dewizowym lub poręki za zapłatę tych kre
dytów przez krajowców dewizowych;
13) przyjęcie kredytu od cudzoziemca dewi
zowego oraz udzielanie poręki za zapłatę
tego kredytu przez krajowca dewizo* wego.
Jeśli chodzi o sposób dysponowania zaso
bami, które dają możliwości dokonywania roz
rachunków międzypaństwowych czy też stwo
rzenia źródła dopływu dewiz lub walut, De
kret postanawia:
Krajowcy dewizowi są obowiązani zgłosić
oraz zaofiarować do skupu bądź zlecić do sprze
daży lub inkasa instytucjom, które wskażą roz
porządzenia wykonawcze:
1) posiadane za granicą zagraniczne środki
płatnicze i złoto zagraniczne i krajowe,
opiewające na walutę zagraniczną pa
piery
procentowe oraz kupony od
tych papierów, należności do zagranicy
z wszelkich tytułów, posiadane za grani
cą nieruchomości oraz wszelkiego rodza
ju inne prawa majątkowe;
2) posiadane w kraju zagraniczne środki
płatnicze, złoto, zagraniczne papiery pro-
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centowe i dywidendowe oraz kupony od
tych papierów; poza tym krajowcy de
wizowi są obowiązani udowodnić wobec
instytucji, które wskażą rozporządzenia
wykonawcze, dopełnianie 'powyższych
obowiązków (A rt. 10 i lOa).
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leconych, nadawanych na pocztę w stanie
otwartym. Komisja Dewizowa może zezwolić
na wysyłanie pocztą za granicę powyższych
walorów także w przesyłkach zamkniętych
(A rt. 8).
Przesyłki listowe, zwykłe i polceone, paczki
pocztowe oraz listy z podaną wartością, nad
chodzące zza granicy do kraju mogą być do
ręczane adresatom dopiero po przeprowadzeniu
kontroli dewizowej.

Dekret dewizowy ustala przepisy, dotyczące
tzw. blokowania należności zagranicznych. Gdy
spełnienie świadczenia pieniężnego wymaga
zezwolenia w myśl dekretu dewizowego lub od
nośnych rozporządzeń wykonawczych, dłużnik
ma prawo na żądanie wierzyciela wpłacania
równowartości takiego świadczenia w pienią
dzu krajowym do Narodowego Banku Polskie
go lub do banku dewizowego na rachunek wie
rzyciela (A rt. 12).

Dochodzenia w sprawach o przestępstwa,
przewidziane w dekrecie dewizowym, prowadzi
prokurator bezpośrednio, bądź za pośredni
ctwem władz skarbowych i ich organów wyko
nawczych.
Do prowadzenia dochodzeń stosuje się prze
pisy postępowania karnego, przy czym wła
dzom skarbowym oraz ich organom wykonaw
czym służą uprawnienia policji państwowej.

Dłużnik, lub organy egzekucyjne, na wnio
sek wierzyciela, winni tak samo postąpić z za
sądzonymi lub wyegzekwowanymi od dłużni
ka świadczeniami, wymagającymi zezwolenia
w myśl dekretu dewizowego lub odnośnych rozporządzeń wykonawczych (A rt. 12).

j

W zakresie administracji władz dewizo- *
wych, dekret dewizowy przewiduje sposób
utworzenia i uprawnienia Komisji Dewizowej,
organu wykonywującego zasadnicze przepisy
w reglamentacji zapłat międzypaństwowych
oraz warunki i zakres udzielanych przez M i
nistra Skarbu uprawnień dewizowych, o czym
mowa dalej.

Policja państwowa działa w zakresie prze
stępstw dewizowych w zastępstwie nieobecnych
organów władz skarbowych. O wykryciu prze
stępstwa i o przedsięwziętych czynnościach po
licja państwowa winna zawiadamiać niezwłocz
nie właściwego prokuratora i właściwą władzę
skarbową.
7
Dekret dewizowy upoważnia M inistra Skar
bu do określenia w drodze rozporządzenia, któ
re władze skarbowe i ich organy wykonawcze
są upoważnione do powyższych czynności.

Dekret dewizowy upoważnia M inistra Skar
bu i Sprawiedliwości do określania w drodze
rozporządzeń wykonawczych sposobu stosowa
nia dekretu w postępowaniu egzekucyjnym
i zabezpieczającym.
Ponadto dekretem dewizowym został zleco
ny Ministrowi Skarbu sposób kontroli nad wy
konywaniem dekretu przy przekroczeniu gra
nicy (A rt. 146).
Dekret dewizowy zawiera zarządzenia dotyczące obrotu pocztowego w związku z reglamentacją zapłat międzypaństwowych, miano
wicie wysyłanie pocztą za granicę środków płat
niczych, papierów procentowych i dywiedendowych oraz kuponów od tych papierów, jak
również książeczek oszczędnościowych i wkładkowych może odbywać się, jeśli jest udzielone
odpowiednie zezwolenie, wyłąeznie, w listach
lub paczkach wartościowych oraz w listach po-
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Za przestępstwa dewizowe, jak już wyżej
zaznaczyliśmy, grożą surowe sankcje karne
(grzywny, więzienia, lub aresztu), zależnie od
rodzaju przestępstwa, przy tym w razie ska
zania na więzienie, sąd orzeka przepadek, bę
dący przedmiotem przestępstwa: złota, platy
ny, pieniędzy, kamieni szlachetnych, innych
klejnotów, papierów procentowych i dywiden
dowych, oraz kuponów od tych papierów bez
względu na to, czyją stanowią własność. W ra
zie skazania za powyższe przestępstwa na karę
aresztu, sąd może orzec przepadek tych przed
miotów.

j
W razie skazania za przestępstwa dewizo
! we sąd może orzec przepadek także innych
I wartości i praw majątkowych, będących przed
I miotem przestępstwa, bez względu na to, czyją
j stanowią własność.
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ZAGADNIENIA FINANSOW E W TR Z Y LE T N IM PLANIE ODBUDOW Y
1. S f i n a n s o w a n i e P l a n u O d b u 
d o w y . śmiałe i pełne rozmachu zamierzenia
Planu Narodowego wymagają szczególnie sta
rannego opracowania strony wykonawczej ca
łości projektów. Słusznie bowiem żąda się od
Planu Odbudowy możliwie wysokiego stopnia
realności preliminowanych prac. Niewątpliwie
wykonanie Planu wiąże się z szeregiem ele
mentów gospodarczych, jak też poza gospodar
czych, specjalnie zaś z koniecznością uwzglę
dnienia w rachunku wagi czynników psycholo
gicznych. Elementy powyższe, a zwłaszcza
istotna mobilizacja wysiłku całego społeczeń
stwa, zadecydują o wysokości odsetka realiza
cji Planu.
Ograniczając się zasadniczo do rozpatrze
nia gospodarczych elementów, warunkujących
wykonanie Planu Narodowego, musimy uwy
puklić wielkie znaczenie czynnika finansowego.
Nie można oczywiście pominąć podstawowej
roli materiałowego pokrycia Planu Odbudowy.
Pokrycie materiałowe stanowi jednak w obec
nych warunkach najszersze tło możliwości re
alizacyjnych Planu. Wprawdzie w wielu wy
padkach czynnik materiałowy wyznacza górną
granicę dla zamierzonych prac, wpływając
ograniczająco na przewidywane projekty. Za
sadniczo jednak ostateczne zarysy Planu Od
budowy powstają dopiero na tle ściśle ocenio
nych możliwości finansowych.
Pieniądz decyduje przeto o wielkości podej
mowanych prac gospodarczych, obniżając roz
miary Planu, którego optymalną wielkość usta
la się w płaszczyźnie pokrycia materiałowego.
Stąd też zagadnienia pieniężno-kredytowe wy
suwają się jako podstawowe elementy, określa
jące właściwą wielkość Planu oraz jego we
wnętrzne proporcje. Piętno realności przewi
dywaniom Planu nadaje dopiero trafnie za
kreślona skala finansowania oraz ocena wydaj
ności źródeł finansowego pokrycia Planu.
Sprawa sfinansowania Planu Odbudowy
obejmuje nie tylko organizację wielkiego wy
siłku aparatu skarbowo-bankowego- oraz umie
jętność zastosowania właściwych metod mobi
lizacji środków, lecz przede wszystkim koniecz
ność ¡.ustalenia zasad polityki pieniężno-kredy
towej w okresie najbliższego trzylecia. Rola
pieniądza staje się z tego punktu widzenia spe
cjalnie złożona.
\

O ile bowiem ze stanowiska teoretycznego
można oceniać w ramach gospodarki planowej
strumień pieniądza, jako formalny i wyniko
wy objaw kierowanych procesów gospodar
czych, to jednak w gruncie rzeczy najbardziej
interesującą jest kwestia nie biernej, lecz ak
tywnej roli pieniądza, jako współrealizatora
szeregu doniosłych zamierzeń Planu Odbudo
wy. Aktywizacja procesów odbudowy przez
umiejętną politykę pieniężno-kredytową stano
wi obecnie jedną z podstawowych tez, uzasad
niających gospodarkę planową.
Jednocześnie trójsektorowy model polskiego
gospodarstwa narodowego znacznie komplikuje
system polityki pieniężnej. Przenikanie się sek
torów i ich wzajemne powiązanie uniemożliwia
prowadzenie polityki pieniężno - kredytowej —
np. w sektorze państwowym — według pros
tych wzorów. Pieniądz nie powróci w całości
w ramach urządzeń gospodarczych sektora
państwowego. Ponadto inną musi być rola pie
niądza w sektorze prywatnym, a ponieważ po
szczególne sektory nie stanowią odizolowanych
od siebie i zamkniętych obwodów, przeto i poli
tyka pieniężna musi mieć charakter mieszany.
Formułka o finansowej równowadze międzysektorowej nie nastręcza wątpliwości teore
tycznych, natomiast uzyskanie konkretnych
wyników na tym odcinku nie należy do zadań
łatwych. Rynki pieniężne: publiczny i prywat
ny — jako dwa różne zjawiska — wymagają
odmiennych metod interwencyjnych ze strony
Państwa. W związku z tym sfinansowanie Pla
nu Odbudowy, jako wielkie zadanie gospodar
cze ,prowadzi do konieczności wyraźnego okre
ślenia roli i zasad przyszłej polityki pieniężnokredytowej.
2)
Ześrodkowanie dyspozycji
f i n a n s o w e j . Plan Odbudowy jasno fo r
mułuje tezę o konieczności skoncentrowania
nie tylko polityki finansowej, lecz całokształtu
dyspozycyj realizacyjnych w dziedzinie finan
sów. Jest rzeczą oczywistą, że bez tych zało
żeń — realizowanych zresztą obecnie — nie
mogłoby być mowy o podejmowaniu wysiłku
w większej skali.
W tym leży jednocześnie pełne uzasadnie
nie decyzji o tworzeniu przez M inistra Skarbu
Państwowego Planu Finansowego, .stanowiące
go integralną część ogólnego planu narodowe-
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go. Plan finansowy zawiera w sobie całokształt
zagadnień pieniężno - kredytowych i jest ze
wnętrzną formą wszelkich zamierzeń państwo
wych na odcinku finansów. Kola planu finan
sowego, jako narzędzia usystematyzowania
i uporządkowania poczynań finansowych róż. nych organów rynku pieniężnego staje się
szczególnie ważka.
Zakładając centralną dyspozycję pieniężnokredytową, plan narodowy ma ustalić jedno
cześnie cztery wyraźnie wyróżniające ,się ośrod
ki główne planowania finansowego, mianowi
cie: budżety publiczne, plan inwestycyjny, kre
dyt krótkoterminowy i bilans płatniczy. Z na
tury rzeczy samodzielność tych ośrodków w za
kresie planowania musi być ograniczona, a sa
mo planowanie koordynowane przez centralny
organ polityki finansowej.
W szczególności zagadnienia budżetowe wy*
magają na odcinku państwowym dalszego
utrzymania osiągniętej równowagi budżetu,
ktale wzrastający napór bieżących potrzeb pu
blicznych prowadzi do powiększania strony
wydatkowej budżetu, która zwłaszcza na odcin
ku plac musi mieć charakter wysoce elastycz
ny. Tym niemniej ogólna teza s t o p n i o w e j
odbudowy poszczególnych dziedzin gospodar
czych stosuje się również do budżetu państwo
wego, którego wzrost winien być powstrzymy
wany i z pewnym opóźnieniem wielkościowo
dostosowywany do rosnącej wartości produkcji
w całej gospodarce narodowej. Trzeba również
podkreślić, że zbyt szybka odbudowa budżetu
państwowego oznacza automatycznie powol
nie jsze tempo ogólnej regeneracji aparatu wy
twórczego, gdyż na ten cel zostałyby wyniko
wo przeznaczone stosunkowo niższe kwoty.
Z drugiej jednak strony realizacja główne
go celu Planu Odbudowy, tj. podniesienia stopy
życiowej, nie może pozostawić na uboczu za
gadnień budżetowych. Na tym tle powiększa
nie odnośnych pozycyj budżetu państwowego
jest nieuniknione. Plan finansowy w swym
pierwszym dziale, dążąc konsekwentnie do
utrzymania równowagi budżetowej, musi jed
nak poszukiwać — drogą pośrednich rozstrzy
gnięć — możliwości:
a) zaspokojenia najniezbędniejszych postu
latów świata pracy;
b) stworzenia szerszych podstaw finansowych dla akcji odbudowy kraju.
W konsekwencji oznacza to dopuszczenie do
umiarkowanego wzrostu, tych pozycyj budżetu,
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i które muszą ulec zmianie w związku z tezą
0 podnoszeniu stopy życiowej mas pracujących,
! oraz przeciwstawienie się zwyżce innych po
zycyj budżetu, których wielkościowe ogranicze
nie pozwoli na rozszerzenie możliwości finan
sowych w dziedzinie inwestycyj, jako drugiego
i działu planu finansowego.
Daleko mniej pomyślnie przedstawia się
sprawa innych budżetów publicznych, poza
budżetem państwowym. Jakkolwiek wysiłki
państwa muszą i tu zmierzać do osiągnięcia
wyraźnych rezultatów, świadczących o zmniej
szeniu rozpiętości pomiędzy stroną rozchodową
1 dochodową, to jednak końcowy etap tych wy
siłków jest nadal jeszcze dość odległy. Nie
zwalnia to oczywiście od obowiązku jasnego
sprecyzowania tezy, iż uporządkowanie gospo
darki pieniężnej nie może odbyć się bez uzyska
nia równowagi budżetowej zarówno na odcinku
budżetu państwowego, jak też innych budże
tów publicznych. Specjalnie zaś problem gospo! darki budżetowej samorządów staje się trud
nym, a jednocześnie pilnym zadaniem realiza
cyjnym w tym dziale państwowego planu
finansowego.
Drugi dział planu finansowego — inwesty
cje — stanowi o rzeczywistym rozmachu akcji
odbudowy kraju. Plan inwestycyjny zazębia
się w części o budżety publiczne, w części
zaś — o kredyt średnioterminowy, czy w dal
szej przyszłości — również długoterminowy.
Wydatki bezzwrotne planu inwestycyjnego
prowadzą do odpowiednio wzmożonego nacisku
na budżety publiczne, gdzie muszą znaleźć swe
odbicie. Przeważna jednak część planu inwe
stycyjnego, to kredyt średnioterminowy.
Rozwijanie operacyj kredytu średniotermi
nowego przez banki jest naturalnym na
stępstwem potęgujących się procesów odbudo
wy. Zasada jednak maksymalnego rozwoju tych
operacyj musi być zastąpiona przez tezę roz
woju optymalnego. Zwiększanie bowiem zakre
su operacyj kredytowych nie może być nad
mierne zarówno z punktu widzenia możliwości
aparatu bankowego i ewentualnych zakłóceń,
jak też z punktu widzenia interesu gospodar
czego poszczególnych ośrodków produkcji, czy
nawet działów gospodarki, dokonywujących in
i westycji.
i
Kredyt krótkoterminowy i centralne nim
dysponowanie — jako trzeci dział planu finan
sowego — dotyczy najbardziej elastycznych
i problemów finansowych. Codzienne potrzeby
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wszystkich działów produkcji, konieczność na
tychmiastowej interwencji i regulowania dolaźnych zagadnień podkreśla bieżący i nie
przerwanie pilny wysiłek bankowy na tym od
cinku. Jednocześnie jest to szczególnie trudny
dz:ał planowania finansowego wobec możliwo
ści znacznych odchyleń w praktyce.
Z drugiej jednak strony krótki okres trw a
nia ki edytu umożliwia łatwiejsze korygowanie
błędów.
Wybitny wpływ kredytowania krótkoter
minowego, na olezące wyKonywanie planów
jjiOuUiccji przemysłowej i usnig, częściowo rowmez r ornej, jaK rowmez w dziedzinie obrotu
towarowego, wymaga szczególnie szeroaiego,
jęcz i elastycznego posługiwania się tym in stru 
mentem pontyKi nnansowej. Dian uubuuowy
Kontynuuje zasadniczo dotycnczasowy try n po
stępowania, tj. zwracania uwagi — przy xinanoowamu Krotaoirwaiycn procesów prouuKcji —
na moment szyoniego wytworzenia nowego
piouuKiu. wieaa criłonnosc rynKu, ooserwowana uocycnczas na tie istniejącego głodu towa
rowego, nęozie stopniowo wypełniana wzrostem
prouuKcji. stopniowo przeto musi nyc realizo
w a n a — weuiug Dianu — zasada unansowama nie tymo szybkiej produkcji, lecz głównie
taKiej prouukcji, KLora zostanie bezpośrednio
wcntonięta przez rynek.
Dopuszczamosc Kredytów nnansowych dla
rolnictwa naoąi jest przyjęta, inaczej nato
miast przedstawia się sprawa tej Kategorii
KreoytOw w dziedzinie dystrybucji oraz kredy
tów pozarolniczych, gdzie kredyt winien byc
oparty na dowodach faktycznie dokonanych
obrotów.
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sprzedaż towarów importowanych na rynku
krajowym, nie były opóźnione w porównaniu
z eKsportem towarów, kryjącym w sobie od
pływ określonych wartości gospodarczych i c z ę 
ści siły finansowej rynku Krajowego.
Oook finansowania obrotów kompensacyjnycn wysuwa się w tym dziale planu finanso
wego zagadnienie uzyskiwanych w oparciu

0 traktaty handlowe Kredytów zagranicznych,
najczęściej towarowych. Dodatni i wielostron
ny wpływ tych operacyj na rynku wewnętrz
nym wiąże się jednak z potrzebą dopełniającego
finansowania Krajowego tak, aby szereg do
staw z zaKresu urząuzen proauKcyjnych mogło
nyc racjonalnie przez szyokie zainstalowanie
wyzysKanycn.
osobnym wreszcie problematem jest plano
wane mięuzynarooowycn Kreuytow zagranicz
nych. zagaumerue to oęuzie omowione ooozielme. nowiiifez i szereg uroomejszycn pozycyj
onansu płatniczego me może nyc w tym ozime
pianu imansowego pominiętych.
o.
Ogólne tezy f i n a n s o w e Dianu,
ruriKtem wyjścia uia pontyKi finansowej na
najunzsze uzyiecie jest sprawa pełnego wykołzysiam a ruzporząuzainycn czynniKow produk
c ji (.surowców, maszyn i su roboczycnj. Aoy
to wykorzystania mogło byc realnie osiągnięte

1 produkcja całkowicie uruchomiona, trzeba
KonseKwentnie oązyc oo tego, aby element f i 
nansowy me stał się przeszkodą w uzyskaniu
zamierzonego celu.

Rozszerzanie jednąk możliwości finanso
wych posiada określone prawa. Nie zawsze
przeto będzie uzasadnione traktowanie czynni
ka finansowego, jako pozycji wynikowej na tle
¡ázybkie doprowadzanie wyprodukowanego
istniejących możliwości materiałowych. Celem
towaru na rynek wymaga w najbliższych la
głównym Planu jest niewątpliwie doprowadze
tach zwalczania zjawiska przetrzymywania to
nie do optymalnej wielkości i szybkości odbuwaru w magazynach. Stąd też w dziedzinie
I dowy> a więc wciągnięcie drogą wysokich na
obrotu towarowego polityka kredytów krótko- .
kładów finansowych do procesów regeneracyj
terminowych w drodze odpowiedniego nacisku
nych elementu materiałowego w pełnym zakre
musi zapewnić rozładowywanie zapasów produ
sie.
któw gotowych i kierowanie ich na rynek.
Zmienne kształtowanie się zakresu omawia
Ostatni dział planu finansowego — bilans
nych możliwości materiałowych w poszczegól
płatniczy — odnosi się przede wszystkim do
nych terminach nakazuje nam liczyć się z przejfinansowania handlu zewnętrznego. ,Obecnie
ciowymi zjawiskami „napięcia“ na rynku f i 
jednak charakter tego handlu, głównie kom
nansowym. Na tym tle stosowanie zasady pew
pensacyjnego, stwarza odmienny tryb postępo
nej rezerwy ostrożnościowej przy określaniu
wania. Szczegół,nym zadaniem polityki finan
wielkościowym elementu finansowego uniemoż
sowej staje się pod tym względem czuwanie
liwia osiągnięcie optimum; jednakże nie bu
nad tym, aby zarówno dopływ, jak i szybka
dzi wątpliwości konieczność zdążania do ogra-
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niczenia poziomu strat gospodarczych, nieuni
knionych przy nieco ostrożniejszym traktowa
niu w zasadzie liberanych tez polityki finanso
wej Planu Odbudowy.
Wiąże się to z przyjętym w Planie przestrze
ganiem zasady utrzymywania stałej sity' na
bywczej pieniądza.
O ile bowiem głównym założeniem Planu
Odbudowy jako całości jest pełne wykorzysta
nie rozporządzanych czynników produkcji,
o tyle naczelnym hasłem państwowego planu
finansowego stało się: wyeliminowanie nie
bezpieczeństwa infla cji i utrzymywanie nie
zmiennej siły nabywczej pieniądza. Jakkolwiek
bowiem przy silnie rozwijającym się życiu go
spodarczym i ponownie odbudowującej się go
spodarce narodowej stają się nieuknione przej
ściowe ruchy na rynku płac i cen, to jednak
właściwa ich relacja i ograniczanie dopuszczal
nych wahań uzasadnia tezę o postępującej sta
bilizacji w całym organizmie gospodarczym,
a w dziedzinie pieniądza w szczególności.
Ogólne tezy finansowe Planu przyjmują za
sadę -powszechności planowania finansowego.
Całokształt gospodarki publicznej ma być pod
porządkowany dyspozycji centralnej. Mniej ry 
gorystycznie został określony zakres polityki
finansowej w sektorze spółdzielczym i prywat
nym, gdzie zamiast bezpośredniej gestii wpro
wadza się zasadę oddziaływania pośredniego.
Jest to zresztą minimalny warunek ingerencji
z punktu widzenia -powszechności planu finan
sowego.
Plan Odbudowy zakłada konieczność istnie
nia przez cały-okres trzyletni równowagi budże
tu państwowego. Akcja uzdrawiania gospodar
ki publicznej, opartej na innych budżetach,
w szczególności samorządowych, ma być zakoń
czona w roku 1949. Jest to szczególnie trudne
zadanie realizacyjne. Osiągnięcie jednak po
ważniejszych rezultatów na tej drodze stano
wiłoby już wydarzenie gospodarcze o wielkiej
doniosłości.
Wielkość zadań, wytyczonych w Planie Od
budowy, wymaga istotnie mobilizacji znacz
nych środków finansowych, co wiąże się z ko
niecznością dokonania znowu wielkiego wysiłku
aparatu skarbowo-bankowego. Po trudnych
i już przebytych dwóch latach wysiłków często
doraźnych nadchodzi okres wprawdzie bardziej
planowego i uporządkowanego, lecz nadal je
szcze nader trudnego okresu gospodarki finan
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sowej. Znaczne, oczekujące nas nakłady finan
sowe na cele odbudowy — wobec tezy o stałej
sile nabywczej pieniądza — prowadzą do ko
nieczności analizy:
a) nowych metod drenażu rynku finanso
wego,
b) wielkości przewidywanego strumienia
dóbr i pieniądza.
Wielkie potrzeby w dziedzinie odbudowy,
wymagające wzmożenia wysiłku finansowego,
mogą być zaspokojone tylko wówczas, gdy uda
się przeciwstawić rosnącym kredytom na od
budowę nowe metody uprzątania pojawiającej
się na rynku nadmiernej siły nabywczej. Pod
tym względem szczególnie najbliższy rok Planu
Odbudowy wymagać będzie podwojenia w ysił
ków wobec częściowego odpadnięcia cennej me
tody regulacyjnej rynku pieniężnego w formie
ściąganych należności za bieżąco rozdzielane
dostawy UNRRA.
Wielkość i liczbowy zakres. przyszłych środ
ków sterylizacyjnych muszą być bardziej roz
budowane, im w wyższym stopniu nastąpi wy
konanie, czy przekraczanie Planu Odbudowy.
Byłoby przy tym rzeczą przedwczesną szczegó
łowe omawianie środków finansowania Planu
wobec faktu, iż odnośne prace są jeszcze w to
ku. .Zasadniczo jednak mobilizacja zasobów
finansowych wymaga — obok zastosowania
metod tegorocznych — dodatkowych wysiłków,
z których jedne zmienią dotychczas używane
metody drenażu, drugie zaś — będą stanowiły
rozszerzenie obecnych możliwości sterylizacyjnych. Wiele również metod sfinansowania Pla
nu Odbudowy, zainicjowanych w bieżącym ro
ku, będzie zintensyfikowanych, lub rozszerzo
nych — względnie też da właściwy efekt finan
sow y w roku następnym. Jasną jest przy tym
rzeczą, że wydajność finansowa różnych źródeł
pozyskiwania obecnych wpływów wydatnie
zwiększy się, w miarę coraz bardziej sprawne
go funkcjonowania uruchomionego w dtinym
kierunku aparatu skarbowo-finansowego.
4.
S t r u m i e ń d ó b r a s t r u m i e ń p i en i ą d z a. Oprócz rozważanych poprzednio no
wych środków s te ry lizacyjnych, jako nader do
niosłą możliwość wzrostu strumienia pieniądza,
trzeba uwzględnić planowany wzrost produkcji
we wszystkich dziedzinach gospodarczych. Ten
bowiem dodatkowy przypływ towarów zapew
nia w ramach Planu również dodatkowe możli
wości finansowe, a tym samym uzasadnia wię
kszą swobodę prowadzonej polityki pieniężnej.
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Ogólny wzrost strumienia dóbr może być
scharakteryzowany na tle przewidywań Planu
trzyletniego następującymi cyfram i:
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W yszczególnienie
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.... ... ...

t
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1938
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Nowe lub zintensyfikowane metody drenażu
rynku pieniężnego oraz rosnący strumień dóbr
nie oznacza jednak wyczerpania wszelkich moż
liwości sfinansowania zamierzeń Planu Odbu
dowy. Tak jak i w roku bieżącym, różne formy
pomocy zagranicznej oraz kredytów zewnętrz
nych musiały być wzięte pod uwagę.
Rozmiary kredytów zagranicznych realnie
postawionych do dyspozycji w toku wykonywa
nia Planu Narodowego zadecydują w przeważ
nej mierze o znakomitym przyśpieszeniu akcji
odbudowy. Jak stwierdził w »Jtfym przemówie
niu na sesji KRN minister MB*owski, Prezes
CUP, — kredyty zagraniczni^,stanowią nie
wątpliwie jeden z warunków wykonania pla
nu“ , tak ,,jak wzrost produktywności, jak
wzrost akumulacji wewnętrznej“ .
Doniosłe znaczenie kredytu zagranicznego
występuje szczególnie jasno w pierwszym roku
Planu Trzyletniego, gdy z jednej strony trzeba
się liczyć ze stopniowym zanikaniem pomocy
reliefowej, z drugiej zaś — wydajność nowych
środków stery liżący jnych zaznaczy się dopiero
po pewnym czasie. Należy jednak sądzić, że
dość szybkie uruchomienie działalności Między
narodowego Banku dla Odbudowy i Rozwoju
Ekonomicznego zapewni we właściwym term i
nie opanowanie narastających trudności.
Niesłuszne natomiast byłoby przyjmowanie
zasady opierania Planu Odbudowy wyłącznie
i przede wszystkim o krajowe możliwości f i 
nansowe. W każdym bowiem razie trzeba się
liczyć z faktem dopływu kapitału zagraniczne
go i nie ma przyczyny, aby dopływ ten nie był
ujęty w rozszerzonych ramach planowanej od
budowy.
Kredyty zewnętrzne w pierwszym rzędzie
oznaczają wybitne powiększenie planu inwesty-
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cyjnego. Pośredni jednak wpływ udzielonych
kredytów inwestycyjnych na szereg dziedzin
gospodarczych nie może być pominięty. Tak
nakłady inwestycyjne ze środków krajowych
więc, o ile obciążenie dochodu społecznego przez
waha się w ramach Planu od 18% do 15,5"/«,
stopniowo malejąc, to założenie powyższe opie
ra się na uwzględnieniu znacznego udziału
w akcji odbudowy kredytu zagranicznego.
Kredyt ten bowiem ma stanowić ok. 20% cało
ści wydatków inwestycyjnych.

W konsekwencji powyższego —■ na tle po
ważnych wysiłków w zakresie sfinansowania
Planu Odbudowy — wydaje się szczególnie
słuszne ustalenie zasady maksymalnego i peł
nego udziału wszystkich sektorów w ponosze
niu ciężarów finansowych.
Obok konieczności powszechnego wysiłku
całej gospodarki narodowej w zakresie sfinan
sowania Planu Odbudowy trzeba podkreślić
ważki moment opanowania szeregu objawów
marnotrawstwa. Na odcinku finansowym musi
być położony duży nacisk na celowe i umiejętne
Ograniczenie wielkości kredytów zagranicz
wyzyskanie przyznawanych kredytów. Jest to
nych spowodowałoby nietylko odpowiednie
niezbędny warunek wykonania istotnych za
zmniejszenie rozmiarów odbudowy, ale rów
mierzeń Planu.
nież pewien spadek nakładów krajowych. Po
Oszczędna i celowa gospodarka pieniądzem
nieważ jednocześnie poziom dochodu społeczne
nie
może opierać się na samej kontroli. Doce
go obniżyłby się więcej niż proporcjonalnie
niając wprawdzie wagę tej kontroli, musimy
w stosunku do ubytku w dopływie kapitału za
jednak
zasadniczo traktować ją, jako czyn
granicznego, przeto odsetek obciążenia do
nik
korygujący
zaniedbania przypadkowe. We
chodu nakładami ze środków krajowych w y
wnętrzna dyscyplina finansowa winna jednak
kazałby pewien wzrost. Jasną jest również rze
stanowić
czynnik rozstrzygający.
czą, że przy pomniejszonymi dochodzie społecz
Wreszcie
nie można pominąć podstawowej
nym ciężar świadczeń krajowych na cele odbu
roli, ldóra przypadła w ramach Planu apara
dowy stałby się bardziej przykry.
towi skarbowo - finansowemu. Zadania tego
W każdym jednak razie zmiana projektów,
aparatu są tak wielkie, iż sprostanie im wyma
czy rezygnacja z pewnych zamierzeń, jakkol
ga wyjątkowo sprężystej organizacji systemu
wiek wysoce niepożądana, nie może pozbawiać
finansowego oraz jego sprawnego funkcjono
Planu Odbudowy jego zasadniczego rozmachu.
wania.
Ponadto należy sądzić, że dopływ kredytów
Reasumując nasze rozważania należy przy
zagranicznych w pewnych rozmiarach umożliwi
toczyć stwierdzenie M inistra Skarbu podczas
realizację podstawowych celów Planu.
przemówienia w czasie sesji KRN, ujmujące
5.
U w a g i k o ń c o w e . Porównując na środki mobilizacyjne w dziedzinie finansowej
sze możliwości materiałowe oraz finansowe na
pod kątem:
,,1) maksymalnego i odpowiedniego udziału
tle Planu Trzyletniego, nasuwa się stwierdze
nie, iż «harmonizowanie wielkości elementu
wszystkich sektorów w odbudowie kra ju ;
2) najdalej idącej dyscypliny finansowej,
materiałowego i finansowegb wymagać będzie
połączonej z kontrolą użycia środków
wyjątkowego wysiłku zarówno ze strony ca
łości społeczeństwa, jak też ze strony bezpo
pieniężnych;
3) sprawnej i zdyscyplinowanej organiza
średnio odpowiedzialnego aparatu skarbowofinansowego.
cji systemu finansowego“ .
D r M. Orłowski

GOSPODARKA PLANOWA A SEKTOR PRYW ATNO-GOSPODARCZY
Z uwagi na rozmaitą treść wkładaną w te r
min gospodarki planowej, uważamy za koniecz
ne, celem uniknięcia zbędnych nieporozumień
terminologicznych — przypomnieć, co rozu
miemy przez gospodarkę planową. Pojęcie to
bowiem bywa dość dowolnie i różnolicie interpretowane i jak każde pojęcie modne- ~ ■ uży

wane i nadużywane. W rezultacie wydaje się
nam, iż przy każdej poważniejszej próbie oma
wiania jakiegokolwiek problemu z zakresu go
spodarki planowej, konieczne jest sprecyzowa
nie, co przez nią rozumiemy.
Przez gospodarkę planową rozumiemy taki
ustrój, w którym całe gospodarstwo społeczne,
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albo przynajmniej jego główne, kluczowe gałęzie prowadzone są przez jeden podmiot go
spodarowania według jednolitego planu.
Z powyższej definicji wynika, iż w tym
sformułowaniu, ustrój gospodarki planowej
różni się zasadniczo od dotychczas znanych
nam i w drodze ewolucji historycznej wykształ
conych systemów' ekonomicznych, którym może
być przeciwstawiony jako niewątpliwie nowy
etap rozwoju gospodarstw' narodowych.
Z tego, co już powiedzieliśmy, wynikli rówuież, że gospodarka planowa jest w swej isto
cie realizacją tzw. „socjalizmu państwowego“ ,
izn. jest z. reguły nastawiona, zorientowana
socjalistycznie, jakkolwiek znane są skądinąd
formy gospodarki planowej nieuspołecznionej,
jaką była gospodarka wojenna Niemiec hitlei owskich. Ta ostatnia wszakże, jak każda go
spodarka wojenna, była patologiczną jedynie
odmianą prywatno - kapitalistycznego ustroju
hitlerowskiego.
Z drugiej strony, z powyżej podanej przez
nas definicji wynika, iż dla zaistnienia oma
wianego typu ustroju ekonomicznego, nie jest
bynajmniej konieczne pełne, całkowite uspo
łecznienie wszystkich gałęzi życia gospodar
czego kraju, Wystarczającym bowiem jest
w tym względzie, jak to zaznaczyliśmy, że najg łowni ej sze, kluczowe gałęzie gospodarstwa
narodowego prowadzone są przez jeden pod
miot gospodarczy według jednolitego planu.
Dotychczasowa zresztą historia gospodar
cza nie zna właściwie takiego typu ustroju eko
nomicznego, w którym • by wszystkie rodzaje
działalności gospodarczej były uspołecznione.
Znamy wprawdzie próby w tym kierunku, mia
nowicie próbą taką były pierwsze lata ustroju
radzieckiego, ale też ten okres nie może być
określony mianem gospodarki planowej. Okres
gospodarki planowej w Związku Radzieckim
zaczyna się dopiero z momentem powstania
i realizacji „Gospłanu“ *) i system ten rozwija
się i krzepnie w ramach kolejnych czterech
„piatiletek“ -). Nawet jednak w Związku Ra
dzieckim, klasycznym kraju gospodarki plano
wej, socjalistycznej, pozostawiony jest sektor
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prywatno-gospodarczy. Pomijamy tu przejścio
wy okres poważnego rozwoju tego sektora,
mianowicie okres tzw. „Nepu“ , w następnych
wszakże okresach, objętych już „piatiletkam i“ .
sektor ten istnieje i rozwija się w wyznaczo
nych mu ramach, znajdując pole do działania
w _ rolnictwie, drobnym handlu lokalnym, rze
miośle i chałupnictwie.
Oczywistym .jest, iż stosunek sektora uspo
łecznionego i p ry wa t noka pi t a1i stycznego jest
w każdym typie gospodarki planowej różny,
w zależności od struktury gospodarczej kraju,
stopnia jego zamożności, tradycyj ekonomicz
nych a nawet charakteru narodowego miesz
kańców odnośnego kraju.
Dlatego też właśnie inaczej przedstawia się
ten stosunek np. w Związku Radzieckim,
w Polsce i w Czechosłowacji.

Rozmiary pozostawionego sektora prywatnokapitalistycznego przesądzają o strukturze
wewnętrznej odnośnej gospodarki narodowej.
Oba te bowiem sektory: uspołeczniony i pryj watnokapitalistyczny muszą żyć w pewnej sym
biozie, która wyraża się we wzajemnym powią
zaniu. Oba sektory nawzajem zaopatrują się
w szereg niezbędnych dóbr ekonomicznych, są
nawzajem dostawcami i odbiorcami w przypad
ku więc istnienia podwójnych cen, sektora
uspołecznionego ) i wolnych, zachodzi między
obydwoma rynkami uspołecznionym i wolnym
zjawisko osmozy, przenikania wzajemnego
dóbr, a nawet usług (np. komunikacyjnych —
samochód państwowy świadczy usługi transpor
towe dla sektora prywatnokapitalistycznego).
Istnienie sektora prywatnokapitalistycznego
niewątpliwie komplikuje strukturę, a w rezul
tacie i prowadzenie gospodarki planowej. Kom
plikacja polega na tym, że koniecznym jest
stałe uwzględnianie w każdoczesnym rachunku
gospodarczym dóbr i usług prywalnokapitalistycznego sektora z ich przewidywanymi cena
mi. Doniosłość jednak tego dość nieobliczalne
go na pozór momentu, ja k i w ten sposób w kra
cza do gospodarki planowej, jest na szczęście
znacznie osłabiona przez to, że państwo plano
wo gospodarujące, z łatwością, w zasadzie, m o

')

S kr,',Ł P a ń stw o w e g o Urzędu P la n o w a n ia pow stałego 22 lu te go 1921 r. Pierwszym planem
t. zw . ,,G oerlo,l-p la n e le k try fik a c ji Rosji.

p a ń s tw o w y m

był

■)

Z nan e je s t pow iedzenie L e n in a : „ N ie bójcie się plan ów ob licza nych na d łu g i okres; bez n ic h
go spo da rki".

')

O kreślenie cen na dobra pro du kow a ne przez sekto r uspołeczniony ja k o „s z ty w n y c h “ nie uw aża m y za w ła ś 
ciw e. W należycie prow adzonej gospodarce p la n o w e j ceny te mogą i p o w in n y być w ła śn ie nie „s z ty w n e " a
elastyczne, dostosowane do a k tu a ln y c h potrzeb gospodarstw a narodow ego.

nie odbudujecie
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Wreszcie państwo może też podjąć próbę
uniezależnienia się od sektora prywatnokapita
listycznego. W tym celu może ono albo przejść
do uspołecznienia krnąbrnych zakładów prywatnokapitalistycznych, o ile jest to wskazane
. ekonomicznie i celowe technicznie, albo samo
zbudować lub rozbudowywać własne zakłady tej
samej branży. Zastosowanie każdego z tych na
szkicowanych środków zależy każdocześnie od
konkretnych okolicznoćci i stosunków społecz
no-gospodarczych odnośnego kraju.
Powyższe rozważania możemy zobrazować
następującym
przykładem z naszych polskich
j
stosunków.
Jednym z najpoważniejszych odcinków sek
tora prywatnokapitalistycznego w Polsce Od
rodzonej jest rolnictwo z wielotysięczną masą
W przypadku, gdy taka równowaga i har
indywidualnych gospodarstw prywatnych. Na
monia między omawianymi sektorami, obojętne
pozór mogłoby się wydawać, iż stosunek tego
z jakich przyczyn, nie da się osiągnąć lub
sektora do sektora uspołecznionego w polskiej
utrzymać, wówczas mogą powstać pewne za
gospodarce planowej może nastręczać tej go
kłócenia np. wtedy, gdyby prywątnokapitalispodarce nieprzezwyciężone trudności. Tymcza
styczni posiadacze gospodarstw rolnych i przed
sem, gdy uprzytomniony sabie, że Państwo Pol
siębiorstw przemysłowo-handlowych zajęli sta
skie jest już obecnie jedynym lub prawie jedy
nowisko negatywne i bojowe w stosunku do
nym producentem tak niezbędnych dla rol
państwowej gospodarki planowej nie chcąc się
nictwa dóbr, jak żelazo, węgiel, produkty naf
jej poddać. Wtedy naturalnie państwo może
towe, sól, zapałki, nawozy sztuczne, cukier,
zwalczać powyższe zakłócenia, albo im prze
drzewo, szeregu maszyn, narzędzi i sprzętów,
szkodzić. Państwo współczesne rr$a różnorod
że następnie Państwo może wpływać na ceny
ne środki ku temu. Przede wszystkim, choć mo
artykułów rolnych na rynku wolnym przez: re
że najmniej w tym względzie skuteczne, środ
gulowanie dopływu tych artykułów w drodze
ki władzy: ustawodawstwo, sądy i środki s iły :
importu, — przekonamy się, że Państwo może
policja itp. Rozstrzygającą wszakże jest tu
również i w tym przypadku decydująco wpły
skoncentrowana potęga ekonomiczna państwa.
wać na kierunek produkcji i poziom cen pryZe starych, dawno znanych nam środków
watno-kapitalistycznego sektora rolniczego.
można wymienić podatki, daniny, opłaty
Z powyższych wywodów i przytoczonego
i świadczenia. W pierwszym rzędzie jednak
przykładu możemy wyciągnąć
następujące
trzeba pamiętać, że w gospodarce planowej
wnioski.i
konkluzje.
państwo jest wyłącznym producentem, lub po
Istnienie sektora prywatnokapitalistyczne
siadaczem szeregu podstawowych dóbr produk
go,
nawet nie w formie szczątkowej, lecz jako
cyjnych i końśumcyjnych, jakie są niezbędne
trwałego elementu gospodarki narodowej nie
sektorów i pry w atnokapi ta listy czfnem u. Moż <;
przesądza
możliwości pomyślnego prowadzenia
więc ono wyzyskać ten fakt, ażeby sektor pry
gospodarki
planowej. Przeciwnie, w razie har
watnokapitalistyczny uczynić sobie tą lub inną
monijnego powiązania sektora uspołecznionego
drogą całkowicie powolnym i chętnym do słu
z sektorem prywat noka pita listy czmyrp, gospo
żenia celom planowo-gospodarezym. Podobni:
darka
planowa doznaje wzmocnienia je j kośćca
jest z dobrami sprowadzanymi zza granicy,
strukturalnego., staje się. bardziej odporną na
etórych dostawcą jest państwo, dzięki mono
wstrząsy, gdyż sektor prywatnokapitalistyczny
polowi. handlu zagranicznego. Z drugiej strony
reprezentuje w niej element elastyczności. Ten
państwo posiada również w całym, szeregu
ostatni zaś sektor sam przez się, z przyczyn
artykułów monopol popytu na odpowiednie wy
powyżej wyłuszczonych, nie przedstawia współ
twory sektora prywatnokapitalistycznego, co
cześnie dla planowej polityki gospodarczej
mu umożliwia pewnego rodzaju dyktat odnoś
państwa żadnego realnego niebezpieczeństwa.
nie ilości wytwarzanych dóbr i odnośnie cen.

że wywierać wpływ na kształtowanie się cen
omawianych dóbr i usług. Powyższy moment
traci tym bardziej na znaczeniu, im większy
staje się sektor uspołeczniony, a im mniejszy
prywatnokapitalistyczny. Z dalszego pozosta
wania poszczególnych gałęzi gospodarstwa narodowego w rękach prywatnych nie powinny
właściwie powstawać poważniejsze trudności
dla funkcjonowania gospodarki planowej jako
całości tak długo, dopóki między obydwoma
sektorami istnieje harmonia i dopóki prywatnokapitalistyczna produkcja zorientowana
jest w takim kierunku, jaki jest potrzebny dla
realizacji planu gospodarczego państwa. Pań
stwo oczywiście czyni ze swej strony wszystko,
ażeby taką harmonię stworzyć i utrzymać.
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PRZEGLĄD USTAW ODAW STW A
W miesiącu wrześniu 1946 r. ogłoszone zo
stały następujące ważniejsze dekrety i rozpo
rządzenia z zakresu finansowo-gospodarczego.

przeciętnych zarobków jako podstawy ubezpie
czenia. —

1. Dekret z dn. 31 lipca 1946 r. o organiza
cji statystyki państwowej i o Głównym Urzę
dzie Statystycznym. —

Rozporządzenie powyższe postanawia, iż
osoby zatrudnione w przemyśle węglowym,hutniczym, metalowym, chemicznym, włókien
niczym, papierniczym, skórzanym, drzewnym,
energetycznym, elektrotechnicznym, paliw płyn
nych, zbrojeniowym, materiałów budowlanych,
cukrowniczym, poligraficznym, budowlanym
i spożywczym, jak również w przedsiębiorst
wach i zakładach państwowych, Monopolach
i Funduszach Państwowych, spółdzielczości,
przedsiębiorstwach i zakładach żeglugi i han
dlu zagranicznego oraz w przedsiębiorstwach
usług portowych mogą być ubezpieczone na
podstawie przeciętnych zarobków, ustalanych
przez M inistra Pracy i Opieki Społecznej w po
rozumieniu z właściwym ministrem po wysłu
chaniu opinii organizacji zawodowych. —

(Dz.U.R.P. Nr. 41, poz. 239).
W myśl powyższego dekretu władze, urzędy,
instytucje państwowe, instytucje prawa publi
cznego mogą podejmować badania statystyczne
jedynie w porozumieniu z Głównym Urzędem
Statystycznym oraz według metod i formula
rzy statystycznych zatwierdzonych przez G.U.S.
Wyniki tych badań mają być komunikowane
G.U.S. Powyższym postanowieniom nie podle
gają zestawienia liczbowe, dokonywane w to
ku bieżącej działalności władz, urzędów i instytucy j, a przeznaczone jedynie dla ich wew
nętrznych potrzeb. Podobne badania statysty
czne podejmowane przez Ministerstwo Obrony
Narodowej w sprawach związanych z obron
nością, następnie — badania statystyczne
w sprawie bezpieczeństwa państwa oraz inne,
co do których zastrzeżono tajemnicę państwo
wą, nie wymagają porozumienia z G.U.S.
Wszystkie władze, urzędy i instytucje obowią
zane są na żądanie G.U.S. udzielać mu wszel
kich, niezbędnych informacyj i umożliwiać za
poznanie się ze znajdującymi się w ich posia
daniu materiałami.
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn.
5 lipca 1946 r. o zmianie rozporządzenia Rady
Ministrów z dn. 11 kwietnia 1946 r. w sprawie
trybu postępowania przy przejmowaniu przed
siębiorstw na własność państwa. —
(Dz.U.R.P. Nr. 41, poz. 241).
Nowela powyższa zmienia jedynie postano
wienia § 7 rozporządzenia z dn. 11 kwietnia
1946 r. w przedmiocie składu wojewódzkiej
komisji.
3. Rozporządzenie M inistra Pracy i Opieki
Społecznej z dn. 7 sierpnia 1946 r. w sprawie

(Dz.U.R.P. Nr. 41, poz. 243).

4.
Dekret z dn. 6 września 1946 r. o upo
ważnieniu M inistra Skarbu do zaciągnięcia
kredytu zagranicznego. —
(Dz.U.R.P. Nr. 42, poz. 247).
Wspomniany dekret upoważnia M inistra
Skarbu do zaciągnięcia kredytów' u rządu Sta
nów Zjedli. Ameryki do wysokości 50 milion,
dolarów i od Export and Im port Bank of
Washington do wysokości 40 milion, dolarów.
W tym celu Minister Skarbu wdadny jest emi
tować obligacje, lub inne tytuły dłużne Skarbu
Państwa.
Powyższe obligacje i tytuły dłużne oraz do
chód z nich wolne będą od wszelkich podatków
i opłat państwowych oraz opłat komunalnych.
Ponadto obwieszczeniem Prezydenta K.R.N.
z dnia 22 sierpnia 1946 r. dokonano sprostowa
nia błędu w dekrecie z dn. 18 grudnia 1945 r.
(Dz.U.R.P. z r. 1946 Nr. 2, poz. 10), a mia
nowicie w art. 1 pkt. 4 zamiast „komisarza
bankowego“ powinno być „komisarza rządo
wego“ . —
(Dz.U.R.P. Nr. 46, poz. 264). —
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INSTYTUCJE
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ZJEDNOCZONYCH

Rada Gospodarcza i Społeczna O rganizacja N a rod ów Zjednoczonych.
M iędzynarodow a O rganizacja Żyw nościow a i Rolnicza.
w y Fundusz M onetarny.
—

P rojekty po rozu m ien ia w zakresie handlu m iędzynarodow ego.
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ZMIANA SIEDZIBY REDAKCJI WIADOMOŚCI NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
Z dniem 16.10.1946 r. siedziba redakcji i administracji „Wiadomości Narodowego Banku Polskiego“ ,
została przeniesiona do Warszawy i mieści się przy ul. Fredry 6.
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