INŻ. EUGENIUSZ KWIATKOWSKI (Gdańsk)

PERSPEKTYWY
GOSPODARCZEGO ROZWOJU WYBRZEŻA
D O K O L E N IE nasze — w skali ogólnoświatowej
■ — miało w zasadzie najkorzystniejsze warunki
rozkwitu I powodzenia, a w rzeczywistości doprowa
dziło w okresie trzydziestolecia do najwlększyoh ka
tastrof, jakie notują dzieje ludzkości. Św iat miał do
dyspozycji w nadmiarze surowce i środki produkcji,
miai na usługi fantastyczny rozkwit wiedzy technicz
nej. nieznane daw niej środki komunikacyjne, rozbu
dowany aparat kredytow y, potroił w ciągu jednego
pokolenia zapas złota m onetarnego i uniezależnił obieg pieniężny od złota, odkrył prawidła naukowej
organizacji pracy, samej pracy nadal charakter najzaszczytniejszego przywileju, stał w obliczu trosk
nieograniczonych możliwości konsutncyjnyoh,
a
wiec mógł mnożyć w nieskończoność powodzenie
rzesz ludzkiah, a w ybrał alternatyw ę druga, to jest
alternatyw ę niszczenia dorobku wiekowej cywiliza
cji. Koszt tej w ojny przekracza 60-krotnle m aksy
malny I hipotetyczny koszt rozwiązania wszystkich
napleć socjalnych w przedwojennym śwtecle, a po
kryłby bez reszty budżet w ydatków państw ow ych
dziesięciu takich państw jak Polska w clagu dwustu
lat.
W pierw szym szeregu najbardziej zniszczonych
państw znalazta sie w łaśnie Polska. Jedyną jej rekom 
pensatą za miliony wym ordowanych łudzi, za Jej
stra ty terytorialne, za dziesiątki miliardów stra t ma
terialnych, za sześcioletnią eksploatacje, za lata nie
wolniczej pracy milionów ludzi, za nieopisany łań
cuch. cierpień i bezprawia, za podeptanie praw przy
rodzonych człowieka może być tylko łel nowa gra
nica na Odrze I Nysie Łużyckiej.
W ten sposób cząstką nieprawości pruskich może
być w yrów nana. W ten sposób arsenał upartej nie
mieckiej agresji może być nieco zredukowany. W
ten sposób skraw ek Europy służyć ma odtąd celom
pokojowym, celom w spółpracy m iędzynarodowej,
dźwiganiu milionowych rzesz pariasów do sianu
człowieczeństwa, zamiast służyć idei agresji, pow ta
rzanej system atycznie w nadziei końcowego zw y
cięstwa.
A oto w kilkanaście zaledwie miesięcy od ubezwładnlenla politycznego hitleryzmu już podnoszą sie
coraz natarczywiej głosy niemieckie, domagające sie
sprawiedliwości w wykładni germańskiej. Rachunek
za nieudany ostatecznie zamach na cywilizacją hłdzką
ma zapłacić — wedle tej koncepcji — nie napadający,
— nie złoczyńca, nie spraw ca pożogi woteonej — ale
napadnięta ofiara, której nie udało sie dobić ostatecz
nie. Jeżeli współczesne pokolenie niemieckie nie
jest pogodzone z kieska i świadomością wielkiego
przestępstw a, jeżeli nie umie sobie zdać spraw y z
konsekwencji własnych czynów, to 1 żadne z pokoleń
następnych nie przestanie czekać na moment re
wanżu.
T e m niebezpieczeństwu możemy przeciwstawić
tytko gigantyczny wysiłek w lasnt] I rozamne] pra
sy. Zrozum iały to dokładnie I inne narody. W wielu
krajach wylewa się wulkaniczny rozmach pracy. Z

58

Z T C * OOSPODAitezr

____________________________________

każdym miesiącem teżeją nowe granice państwowe
w rezultacie wielkiej pracy, wiedzącej, że niebezpie
czeństwo agresji wylewa sią zawsze w kierunku naj
mniejszego oporu. W tym nowym starcie nic może
m y utracić swego jak ie skromnego zresztą miejsca.
To drugi argum ent dla jednokierunkowego zwarciu
naszych sil, choćby nas to dużo miało psychicznie
kosztować. Kierunek naszej pracy musimy nastawić
w stroną Ziem Odzyskanych. Drogowskazy w yty
czają dwa główne punkty w ązlow e: Śląsk I W y
brzeże.
Ubiegły rok gospodarczy, pierw szy rok powojen
ny, dzięki ofiarnej pracy dziesiątków tysięcy ludzi,
nie byt na W ybrzeżu żmarnowany. Ale impuls do tci
pracy d a t Rząd, a w szczególności środki finansowe
w kwocie 4 m iliardów z(, postawione w tym roku
przez Ministra Skarbu do dyspozycji instytucji W y
brzeża, oraz identycznie zdeterminowana decyzja
w ładz państwowych natychm iastowego podjęcia od
budowy W ybrzeża, jak ta. która w chwilach prawie
beznadziejnych tak pozytyw nie zaważyła na przy
wróceniu m artwej stolicy państwa — W arszaw y dn
życia. Za te śmiałe decyzje c ały kraj i cala ludność
bez różnicy zapatryw ań politycznych sa Rządowi
wdzięczne. Dziś zam ykając bilans roku 1946, możemy
zrekapitulować najistotniejsze
osiągnięci« Polski na W ybrzeżu.
P o rty nasze przeładow ały w tym roku prawie 8
milionów ton tow arów , tj. 2S.OOO ton przeciętnie
dziennie. Cyfra ła jest w yższa od sumarycznego
przeładunku Brem y w roku 1937, tj. w okresie naj
w yższego ożywienia koniunkturalnego bezpośrednio
przed wojna, jest dw ukrotnie w yższa od przeładunku
Oandaw y, trzykrotnie w yższa od przeładunku Ry
gi, czterokrotnie w yższa od przeładunku Lubeki, a
stanowi zwyż jednej trzeciej obrotów największego
portu na kontynencie Europy, tj. Rotterdamu, w roku
1937. W jakich warunkach zaś zaczynaliśmy tą pracę
zaledwie przed półtora rokiem, wiadomo powszech
nie, gdyż niszczycielska robota pruska jest dokładna,
precyzyjna i pełna żaru uczuciowego.
W portach delty W isły m am y w eksplotacji zwyż
II km nabrzeży, dźwigów odremontowanych mamy
62, rozporządzamy 16S tys. ni kwadr, powierzchni w
magazynach portowych, gruntownie odremontowa
nych lub nowo zbudowanyah przez Biuro Odbudowy
Portów . W obu portach odbudowano zw yż 23 km sieci
elektrycznej, 3S km linii wodociągowych, przepro
wadzono badania nurkowe na przestrzeni 43 km, usu
nięto 74 wraki, odbudowano 6 m ostów i wiaduktów
portowych, 2 elew atory zbożowe o pojemności 30
tys. ton, zbiorniki na paHwo płynne o pojemności
zwyż 100 tysiący m sześć., zrem ontowano zwyż 9
tys. izb mieszkalnych, 12 obiektów szpitalnych o 43
budynkach, uruchomiono w najszerszym zakresie
szkolnictwo powszechne i średnie, uruchomiono w
odbudowanych już 60 proc. kompleksach gmachów 5
wyższych zakładów naukowych, doprowadzono do

sianu eksploatacji zniszczona gazownię, wodociągi,
kanalizację, ośw ietlenie publiczne, zakłady oczysz
czania m iasta. W obrotach portow yah w ciągu roku
przekroczono cytrę 360 tys. w agonów kolejowych,
przy czym dzienna ilość w agonów tow arow ych zała
dowanych i w yładow anych w ynosiła w sierpniu
1945 roku
tylko 157, w sierpniu 1946 roku
prawie dziesięciokrotnie więcej, bo 1.511. G dań
ska D yrekcja Kolejowa odbudow ała 220 km to 
rów, 660 rozjazdów , 60 m ostów, 12 dw orców kolejo
wych, 10 parow ozow ni, praw ie 16 tys. km linii na
powietrznych teletechnicznych, zainstalow ała 2 ty 
siące aparatów telefonicznych i telegraficznych. Mię
dzykomunalne Z akłady Kom unikacyjne obsługują
obecnie 160 km linii autobusow ych, tram w ajow yoh,
trolleybusowych i wodnych. U rządzenia te już obec
nie przewożą do 4 milionów pasażerów .
Pow ażny dorobek w ykazują w rb. drogi wodne i
żegluga śródlądowa, poczta, e nergetyka i przem ysł
W ybrzeża. Zjednoczenie Stoczni Polskich ma 6 za
kładów pracy i zatrudnia ok. 7,5 tys. pracow ników .
Dziesięć uruchomionych fabryk przem ysłu m etalow e
go z siedziba w Gdańsku zatrudnia zw yż 1400 pra
cowników. Stocznie R ybackie zatrudniają 1200 pra
cowników. P rzem yśl drzew ny tego okręgu posiada
.'S zakładów czynnych. G dańska D yrekcja P rzem y
słu Miejscowego posiada w sw ej adm inistracji 41
czynnych zakładów pracy. Szczecińska D yrekcja
Odbudowy posiada 28 zakładów uruchom ionych,
7 w stadium rem ontów .
Liczba pracow ników zatrudnionych w w a rsz ta 
tach rzemieślniczych w ok r. G dańsk-G dynla dosięga
12 tys. O broty handlow e dwu najw ażniejszych pla
cówek handlu hurtow ego, tj. Społem i P aństw ow ej
Centrali Handlowej w obrębie w ojew ództw a gdań
skiego przekroczyły w listopadzie ub. r. 620 milionów
zt. Polow y m orskie polskiego ry b a ctw a osiągnęły
poważny sukces. P o ło w y te w r. 1946 przekroczyły
23 tys. ton ryby, w artości 560 milionów zł. Oznacza
to, że połowy m orskie rozpoczynając tak niedaw no z
punktu zerow ego, osiągnęły poziom w cyfrach tono
wych z roku 1936, a p rz ew y ż sz y ły znacznie rezultaty
zarówno roku 1935 jak i 1937.
Taki sam proces dynam icznego postępu i zagospo
darowania rozw ija się na m niejszą skalę — zarów no
na W ybrzeżu Zachodnim i W schodnim . A!e llekolwiek dumy m oże przenikać serce każdego Polaka z
rezultatów odbudow y stra t m aterialnych na jego no
wym W ybrzeżu B ałtyku, to w szy stk o to staje się
drobna pozycją w obec jednego dom inującego faktu.
1 w Szczecinie, i w Świnoujściu, w Kamieniu i Ko
łobrzegu, w Nowym W arpnie i Dziwnej, w Koszalinie
i w Derlowle, w Ł ebie 1 w Ustce, w Gdańsku i Sopo
cie, w Elblągu 1 M alborku, w e From borku, Kadyni,
Toikmicku, na całym 500 km obszarze W ytarzała pro
mieniuje dzH to sam o ż y d a polskie, ta sam e uczucia
I ambicje, które przed w ojną dem onstrow ały żyw ot
ność naszego a a r oda w G dyał I P acka, w Jastarn i I
we W ładysław ow ie, a a m ałym w ów czas polskim W y
brzeżu, zaw artym m iędzy iezlorem Żarnowieckim a
graalcą W olnego M iasta Gdańska. T oteż z lego punk
tu widzenia m ożna mieć pewność, że polski element

ludzki swój egzainiu zdawać będzie i uadal pomyślnie
na W ybrzeżu, dołączając wkład własnej pracy do
spraw historycznych, które powróciły naród nasz naó
Odrę i Nysę Łużycką.
M orze I jego W ybrzeże, lakkolwlek są całkowicie
bez reszty oddane służbie Inter m u narodowego, po
zostałyby iednak m artw ym pustkowiem, gdyby nte
pełniły posłannictwa w dziedzinie stosunków między
narodowych. Każdy fragment importu i eksportu
musi mleć kontrahenta na zewnątrz, który tylko w
w yjątkow ych i krótkiah okresach ulega przymusowi
relacji handlowych z danym rynkiem. On działa i
żyje wedle własnych praw i własnych tendencji.
W ypływ a z tego pierw szy ważki postulat domaga
jący się takiego rozbudowania I wyposażenia aparatu
techniczno-portowego, by w ostre] walce konkuren
cyjne! w ytrzym a! on próbę życia. Ponadto jednak,
jeżeli najkapltalnlejsze założenie planu narodowego,
m ówiące o znaczn. podniesieniu stopy życiowej mas
ludzkich w Polsce, ma być urzeczywistnione, to Pol
ska musi się niezwykle szybko inwestować, musi w y
posażyć człowieka i instytucje w ytw órcze w odpo
wiednie, nowoczesne narzędzia pracy, surowce, środ
ki pomocnicze, musi się elektryfikować I motoryzować, a podstaw ow e ku temu elementy może zdobyć
tylko z zagranicy, w oparciu o rozwój własnego
eksportu.
Druga część tych konsekwencji ma charakter rze
czowy. Nowy plan Inw estycyjny na rok 1947 I na lata
następne w przeciw s'aw lenlu do planów z r. 1945-46
w zakresie zagadnień portowych, skierowuje się w y
raźnie w stronę m orza. Ma on stw orzyć normalne,
bezpieczne warunki postoju statków w naszych por
tach. ma on usunąć w szystkie zasadnicze trudności
p ra cy przeładunkowej. Jeżeli dziś dyskwalifikujemy
często m etody pracy portowej, jeżeli oceniamy w y
dajność pracy ludzkiej poniżej norm przedwojennych,
to należy pamiętać, że jest to w znacznej mierze re
zultatem braków technicznych. Miejsca rozładow y
wania statków , m agazynow ania towarów, mechani
zacja obsługi są dotychczas często wynikiem aAo
improwizacji, albo konieczności narzuconych przez
sam ą sytuację w portach. Na dłuższy dystans praca
taka będzie nierentowna, I Dbali dawną renomę kon
kurencyjności naszych portów. Plan nasz przeciw
staw ia się tym zjawiskom 1 dąży do zasadniczego
uregulow ania spraw y w okresie trzechletnim.
Drugi, nowy I zasadniczy moment wynika ze
św iadom ości: uzyskać nie tyOko najbardziej skon
centrow any, najkorzystniejszy ekonomicznie rezul
tat pracy obsłużenia zaplecza polskiego, ale również
zagospodarować cale W ybrzeże polskie od Szczeci
na i Świnoujścia aż po Elbląg i Braniewo na wscho
dzie. To plęćsetkUomełrowe W ybrzeże może -etać
się potężna dźwignią przebudowy struktury gospo
darczej 1 socjalnej nowej Polsltl. Jest to politycznym
osiągnięciem Rządu polskiego. Winno się stać rów
nież jego osiągnięciem gospodarczym.
W fazie początkowej czas odgrywa decydującą
role. W łaśnie okręg GdynJ—Gdańska, przy skon
centrow anym wysiłku, zapewniał osiągnięcie wiel
kiej zdolności przeładunkowej w czasie jak najkrót
szym . Stąd w ypływ a zjawisko, że w roku 1946 wię
ksza część nakładów państwowych skoncentrowała
się w tym okręgu centraJnym.
I
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Już pod koniec roku 1947
zdolność przeładunkowa
portów W ybrzeża centralnego wzrośnie do 13 milio
nów (on towarów, porto szczecińskiego do 3,4 mi
liona ton, mniejszych portów do 600 tys. ton w re
lacji rocznej. Sum arycznie zdolność ta wyrazi sie
sumą 17 milionów ton dwustronnego przeładunku.
Ełektywnie preliminuje sie przeładowanie w roku
1947 przez nasze W ybrzeże 12.4 miliona ton. tj. 155
proc. cyfry osiągniętej w roku 1946 i 73 proc. w sto
sunku do najw yższego stanu przedwojennego. Do
końca br. rozporządzaina powierzchnia magazynowa
w Portach Gdyni i Gdańska wyniesie 240 tys. m etrów
kwadr., tj. ok. 44 proc. stanu przedwojennego, ilość
dźwigów wyniesie 70 sztuk. tj. 41 proc. z okresu
przed wybuchem wojny. W Szczecinie istnieje spora
ilość nieuszkodzonych magazynów i czynnych dźw i
gów, które w zasadzie w początkowej fazie eksplo
atacji portu zaspokajają jego potrzeby. Do końca ro 
ku 1949 przewiduje sie, że porty morskie osiągną już
pełną przedwojenną zdolnośd przeładunkową, w y ra 
żającą ste cyfrą 25 milionów ton.
W zakresie
komunikacji kolejowe]
obok odbudowania najważniejszych m ostów na W i
śle I Odrze, mających pierw szorzędne znaczenie dla
akcji zagospodarowania W ybrzeża, obie ważne m a
gistrale, decydujące o w ykorzystaniu zdolności prze
ładunkowej portów w delcie W isły, a mianowicie
linia Bydgoszcz — T czew — Gdańsk, linia węglowa
Śląsk — Bydgoszcz — Kościerzyna — Gdynia do
prowadzone będą w roku 1947 do przelotności
około 15 milionów ton w relacji rocznej. Obok tego
z początkiem drugiej połowy roku 1947 uruchomiona
będzie Unia bezpośrednia W arszaw a — Gdańsk, uza
leżniona od wykończenia m ostów w M alborku i
Tczewie, a prace rekonstrukcyjne na szeregu linii,
jak Iław a — Malbork, Toruń — Kwidzyń — Malbork.
Nowa W ieś — Bydgoszcz, Olsztyn — Malbork —
Gdynia wysunięte są na rok 1947 do pierw szej ko
lejności. Równolegle wzmocnione będą w szystkie
w ęzły kolejowo-komunikacyjne pomiędzy zapleczem
Polski i okręgiem szczecińskim. W ażnym faktem d b
W ybrzeża centralnego będzie realizacja projektu Mi
nisterstw a Komunikacji co do elektryfikacji linii ko
lejowej Gdynia — Gdańsk, a całe W ybrzeże odczu
łoby tę realizację jako epokowe osiągnięcie tego re
sortu i jego wkład w potężną rozbudowę całego ze
społu miejskiego Gdynia — Sopot — Odańsk. Gdy
by zamiar ten rzeczywiście rychło był zrealizowa
ny, to w ciągu dziesięciu lat zespól ten już samo
rzutnie rozrósłby się w nowe milionowe skupisko
ludzkie w Polsce. C ały zaplanowany rozwój W y
brzeża, cale powodzenie zakreślonych celów zw ią
zane jest z procesem dalszej koncentracji elementu
ludzkiego. Te rzesze nowych pracowników musza
przede wszystkim otrzym ać
dach nad głową.
Jest to warunek iundamentalny i wstępny.
Koncentracja zadań pracy wymaga zaś, by i osie
dla pracownicze w miarę możności byty skoncen
trow ane i planowo usytuowane w stosunku do p o 
trzeb. Na tym Ile w yrasta cały szereg zagadnień
do przepracow ania. Z jednej strony w nlesporadycz-
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nyoh wypadkach ulokowały się w najkorzystniej
szych miejscach na W ybrzeżu instytucje, które
sw ym tematem pracy nie są związane z okupowa
nym przez siebie a w konsekwencji przez swych pra
cowników miejscem. Takie instytucje muszą być
przesiedlone z terenów największego zagęszczenia
ludnościowego. Akcja taka nie tylko zezwoli na bar
dziej pianowe i znacznie tańsze dla Skarbu Państ
wa rozwiązanie zagadnienia ludnościowego w okrę
gach już obecnie przeludnionych, ale zarazem łat
wiejsze zagospodarowanie terenów nadmorskich, do
tychczas jeszcze m artwych.
Czynnik dorainości potrzeb musi stopniowo co
raz bardziej zanikać. Pracowaliśm y dotychczas, aby
móc żyć, w następne] fazie musimy żyć, aby praco
wać. Oznacza to, że celem nowego wysiłku ma być
normalizacja w arunków pracy, a ona wynika z nor
malizacji warunków życia. Z tego punktu widzenia
na plan pierw szy w ysuw a się postulat ogólnego upo
rządkow ania miast, postulat odbudowy 1 budownic
tw a mieszkań pracowniczych, postulat przalmpregnowanla m iast W ybrzeża nowym, na w skroś polskim
charakterem w zabudowie.
Tak pojęte zadania w ym agać będą dużego nakła
du pracy I środków finansowych. Toteż konsekwen
tnym postulatem jest tendencja, by włączyć do tego
procesu w szystkie w artości sił narodowych. Dotych
czas elementem dominującym w akcji odbudowy I
zagospodarowania zniszczonych ziem było państwo.
Jego przew ażająca i kierow nicza rola w ramach po
lityki gospodarczego planow ania Jest nieodzowna.
Ale obok tego m uszą w ystąpić na widownię Jako
aktyw ne Jednostki w dziele odbudowy I samorządy
mleiskle, I organizacje spółdzielcze, 1 Inicjatywa pry
w atna, a np. miasto Poznań udowodnflo praktycznie,
jak pow ażne skutki mogą powstać w krótkim okre
sie czasu przez zharm onizowanie w szystkich tych
sil.
U sam ych źródeł planu państwowego, u podłoża
naszych wniosków i postulatów, naszyoh tez I rezo
lucji leży jedna wspólna, głęboka tendencja, która
ma zasadnicze, dziejowe znaczenie. Od XIII wieku
rozpoczął się proces żmudnego system atycznego od
cinania Polski od lej dostępu do Morza Bałtyckiego.
Ramiona polipa krzyżacko-pruskiego w yciągały się
coraz dalej I dalej na wschód w długim pasie nad
morskim. Europa przechodziła najgłębsze ewolucjo
polityczne, gospodarcze i społeczne. Ale ta tenden
cja pruska była niezmienna. I P rusy królewskie, I
Niemcy cesarskie, i Rzesza demokratyczna. I ustrój
laszystow sko-fuehrerow ski p arły w tym samym kie
runku, a kierunek ten oznaczał ustawiczna agresję
pruską, ustawiczny proces w yrażony sloganem
„Drang nach Osten". Cele tej polityki nie kończyły
się unicestwieniem Polskf. Przejaw iały się one w y 
raźniej w chwHaoh przełom ow ych Europy. Zaprezen
towała je formalnie dem okratyczna Rzesza po pier
wszej wojnie, formułował Je HftJer w „Mein Kamflf“,
realizował je w czasie ostatniej wojny Rosenberg i
Himmler. Pow rót tego W ybrzeża do swego natu
ralnego polskiego organizmu, w yparcie nhmfecśdej
organizacji znad całego Bałtyku aż po ujście Odry,
to synonim stępienia pruskiego p a rd a na Wschód, to
dźwignia wznosząca dobrobyt ni Glonowych m ai fadbeklch na całej przestrzeni Europy od O dry aa wschód.

¿o synonim pokojowej współpracy wielo narodów.
Polityka pruska zmienia czasem metody, treści swej
nie zmienia nigdy.
Istota naszego problemu sprow adza sie wiec do
tezy następującej. Musimy scementować cały obszar
Z len Odzyskanych w jednorodny monolit polski, za
nim wew nętrzne sity Prus zregenerują sle ponownie.
Najaktywniejszym katalizatorem tego procesu
jest i bedzie na zawsze W ybrzeże nasze, o ile zdo
łamy wydobyć z niego wieksze i bardziej pozyty
wne wartości, niż mogło sie to stać w ramacli pru
skiej polityki państwowej

Jeżeli zdołamy, szczególnie to na W ybrzeżu, spoić
w Jednolitą całość elementy aktywlzmo państw ow e
go, przejawiające sie w planie narodowym dla odbu
dow y i zagospodarowania W ybrzeża i w polityce
morskiej państwa, jeżeli nadamy Im cechy trwałości
i rzeczowości, jeżeli obie dziedziny — gospodarczą
I polityczną — zwiążemy ze wszystkimi silami tw ór
czymi, tkwiącymi potencjonalnle w naszym naro
dzie, to w ciągu krótkiego okraso czasu będziemy
świadkami tak wielkich I pozytyw nych rezultatów
na całej długości polskiego W ybrzeża, jakich dziś
ani nakreślić, ani przewidzieć irłe możemy.

Dr WACŁAW FAJANS (Kraków)

PLAN INWESTYCYJNY
A RYNEK PIENIĘŻNY
D L A Ń Inw estycyjny a a okres od 1 kwietnia do
■ 31 grudnia 11M6 r. dołączony do rządowego pro
jektu budżetu Państw a na tenże okres, przew idyw ał
łączną w artość Inwestycji 40,4 m iliarda zł. Na pokry
cie tej sumy miały instytucie inwestujące dostarczyć
ze środków własnych 22 mld. zł, cała zaś pozostała
kwota 382 mld. zl mlala być sfinansowana w dro
dze operacji kredytow ych, a mianowicie 13,4 mld. zl
proponowano uruchomić z kredytów skarbowych,
24,8 zaś mM- zł z kredytów bankowych. Transakcje
linansowe Skarbu Państw a na rynku w ew nętrznym
w r. 1946 sprow adziły się do dwu operacji, do emisji
biletów skarbowych, która do końca sierpnia 1946
przysporzyła Skarbowi kw otę 22 mld. zl oraz do
wypuszczenia Premiowej Pożyczki Odbudow y Kraju,
której ogólny efekt finansowy w y raża się kw otą około 4,6 mld. zł. Ogółem zatem ściągnął Skarb P ań
stw a z rynku wewnętrznego około 7 mld. zł, z któ
rych jeSnak mniej więcej potowa znalazła niewątpli
wie ujście w kierunku budżetu Państw a, którego pre
liminarz za wspomniany okres 9 m iesięcy przew idy
wał niedobór w wysokości 3,4 młd. zł. Na rachunek
zatem wzm iankowanych powyżej 13.4 mfld zl kre
dytów skarbowych, które stanowić m iały finansowy
aport Skarbu Państw a na rzecz Planu Inw estycyj
nego. wpłynęło 2 tytułu w ew nętrznych operacji po
życzkowych około 3,5 mld. zł. Z jakich źródeł pokryto
brakującą jeszcze kwotę 10 mld. zł, ustalić ściśle, nie
stety, nie możemy dla braku odpowiednich danych.
Przypuszczać jednak należy, że źródłam i tymi były
przede wszystkim udział Polski w uzyskanych przez
ZSRR odszkodowaniach rzeczow ych od Niemiec oraz
realizacja dostaw UNRRA. Jak w ydajne musiało być
w r. 1946 ło drugie ze wspomnianych źródeł, świad
czy najwymowniej fakt, t e z Importowanych w
pierwszej połowie tego roku przez Gdańsk i Gdynię
około 1,4 miln. ton tow arów przypadło ponad 70%
na dostaw y wszelkiego typu UNRRA. Dostaw y te
bądź zużytkowane b y ły przez P aństw o w naturze
dla celów Inwestycyjnych w ram ach Planu, bądź też
spieniężone, zasilając zasoby gotów kow e Skarbu dla
celów realizacji tegoż Planu.

miesięcy 1946 r. uruchomić, jak to już wspomniano,
sumę 24,8 mld. zł. Zachodzi pytanie, w jaki sposób ta
olbrzym ia, jak na nasze stosunki, akcja finansowa
była przeprow adzona i jakie spow odowała zmiany
w naszej strukturze pieniężnej | kredytow ej.
Suma emitowanych przez Narodowy Bank Polski
1 w obiegu będących biletów w raz z rachunkami żyrowym l tejże Instytucll wynosiła na koniec 1945 r.
323 mld. zł, na k o d ec zaś sierpnia 1946 r. 573 mld.
zł, w zrosła zatem w ciągu 8 miesięcy o 25 młd. zŁ
Ponieważ w tymże okresie stan zadłużenia Skarbu
Państw a w instytucji emisyjnej zwiększył się w stop
niu zgoła nieistotnym, a mianowicie z 213 do 213
mid. zl, przeto wspomniany w zrost obiegu I ra 
chunków żyro w y cb ma niewątpliwie charakter ściśle
gospodarczy. Istotnie, kredyty gospodarcze Narodo
wego Banku Polskiego, łącznie redyskontowe j bezpo
średnie, uległy we wzmlankowym 8-miesięcznyin
okresie w zrostow i z 6,9 do 30,7 mld. zł, a więc o be*
mata 24 inłd. zl, tj. o sumę prawie równoznaczna do
konanemu w tym że czasie zwiększeniu obiegu i ra
chunków żyrowyoh. Jednakże stwierdzenie tego
faktu, niewątpliwie z e wszech miar dodatniego zc
stanow iska naszej polityki skarbowej I walutowej,
nic w yczerpuje bynajmniej 'całokształtu interesują
cego nas zagadnienia. Ażeby dokładnie zdać sobie
spraw ę z zasad finansowania Planu Inwestycyjnego
i móc ocenić w pływ całej tej akcji na układ naszych
stosunków pieniężnych i gospodarczych, musimy do
akcji tej podejść nie tylko od strony Narodowego
Banku Polskiego i jego rolt, ale sprecyzować roz
m iary i charakter udziału w niej całego aparatu kre
dytowego.
Ogólna suma kredytów , udzielonych przez Naro
dow y Bank Polski, banki państwowe, spółdzielcze,
pryw atne oraz Komunalne Kasy Oszczędności w zra
stała pomiędzy 31 grudnia 1945 r. a 31 sierpnia 1946 r.
w sposób w ykazany przez tabelę na str. następ, (w
miliardach złotych)1)
Kredyty, udzielone żychi gospodarczemu w ciąga
pierwszych 8 miesięcy 1946 r* w zrosły zatem o 4i.7
mld. zŁ z której to sum y tylko % część przypada na

Jednakże głów ny ciężar finansowania Planu Inwe
stycyjnego spoczyw ać miał na kredytach banko
wych, p rz y pom ocy których należało w (Aresie 9

‘) M ateria! statystyczny, dotyczący N. B. P. oraz akctl
kredyt, innych b an k ćw , zaczerpnie!« z „Wiadomości Naiod.
Banku Polskiego“.
rrc ie o o sp o o src z z
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