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KOSZTY TRANSPORTU POMIDORÓW 

Z BUŁGARII I AFRYKI DO WARSZAWY 

W pracy przedstawiono badania zajmujące się całkowity 

mi kosztami transportu pomidorów importowanych do Polski 

z Bułgarii /transport kolejowy i lotniczy/ oraz obiicze- 

nia preliminarzowe transportu lotniczego z Afryki PŁ, i 

Wysp Kanaryjskich. Przedstawiono również koszt transportu 

kolejowego importowanych pomidorów wewnątrz kraju. 

Podjęty rachunek kosztów transportu ma umożliwić ocenę 

»óżnych geograficznych alternatyw importu pomidorów do 

Polski. Dalekie przewozy pomidorów są — jak wiadomo - 

bardzo kosztowne, toteż wydatki na transport wywierają w 

tym przypadku pierwszorzędny wpływ na kształtowanie eko- 

nomicznych warunków importu, W celu umożliwienia  емеп - 

tualnych analiz porównawczych podano również na końcu 0 

rientacyjne koszty transportu kolejowego pomidorów  kra- 

jowych przykładowo z Tarnowa do Warszawy, 
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1. Dane wyjściowe i zastosowany rachunek kosztów 
  

  

Do ustalenia kosztów transportu 

pomidorów importowanych z Buł- 

gar i 1 wykorzystane zostały dane faktyczne z tego za- 

kresu, zebrane w Centrali Handlu Zagranicznego "Hortex" i 

w gdańskim oddziale Zakładu Eksportowo-Importowógo CSO. 

Rachunek przeprowadzono, posługując się danymi liczbowymi 

o kosztach transportu wszystkich pomidorów wyeksportowa~ 

  

nych w 1965 roku przez Bułgarię do Polski na trasie "Buł- 

garia -— punkty graniczne w Polsce", do których nadchódził 

towar oraz według danych o kosztach transportu wszystkich 

pomidorów bułgarskich przewożonych w 1965 roku ze  wspom- 

nianych poprzednio punktów granicznych do Warszawy, 

Dotychczas importowane z Bułgarii pomidory przewożone 

są niemal wyłącznie koleją, W roku. 1965 oprócz przewozów 

koleją stosowano transport stosunkowo niewielkiej ilości 

tych pomidorów /32,5 tony/ samolotami, 

Kolejowy transport pomidorów bułgarskich przebiegał w 

1965 roku dwoma trasami: a/ z rejonu Dragoman w Bułgarii 

do punktu granicznego Zebrzydowice /przez Jugosławię/; ty z 

rejonu Russe/Widin w Bułgarii do puńktu granicznego Musży= 

па. Koszty transportu ustalono oddzielnie dla kazdej ztych 

tras, Długość pierwszej tfasy wynosi 1045 km, drugiej zaś 

- 1073 km. | 

CHZ "Hortex" zakupuje pomidory bułgarskie franco punkty 

graniczne w Bułgarii i nie ponosi kosztów załadunku towaru 

oraz kosztów jego przewozu na terenie Bułgarii, wobec cze” 

go wszystkie te koszty w rachunku uwzględniane nie będą, 

ponieważ mieszczą się w cenie zakupu pomidorów. Na ustalo0* 

ne koszty transportu złożą się zatem: a/ opłaty taryfowe 

za przewóż pomidorów; b/ koszty spedycyjne; c/ koszty u- 
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bezpieczenia towaru. w czasie transportu; a koszty Z ty- 

tutu uby tkéw naturalnych i strat nadzwyczajnych w czasie 

transportu; e/ koszty kontroli jakościowej ładunku prze- 

prowadzane j przez "Polcargo" w Bułgarii oraz ‘£/ koszty kon= 

troli jakościowej towaru, przeprowadzanej na punktach gra- 

nicznych w Polsce przez Centralny Inspektorat Standaryza- 

cji, Lista uwzględnionych składników kosztów transportu 

zgodna jest Z ogólnie uznawanymi ustaleniami w tej mierzę 

Opłaty frachtowe obliczone są na podstawie rachunków 

za przewóz poszczególnych partii pomidorów z Bułgarii do 

polskich punktów granicznych, a następnie z punktu  gra- 

nicznego w Zebrzydowicach l Muszynie do Wars szawy /. 

Koszty spedycji wyliczone zostały identycznie jak. о- 

płaty teryfowe za przewóz, tj. na podstawie | kompletnych 

rachunkéw wystawionych w odniesieniu do poszczególnych 

partii towaru przez SAC Hartwig. | 7 

Pomidory importowane z Bułgarii ubezpieczone są w w cza- 

sie transportu tylko na zagranicznym odcinku trasy prze- 

wozu, Koszty tego ubezpieczenia są stałe i wynoszą 0 ,65 о 

wartości towaru minus 10%. | a 

Ubytki naturalne i straty nada yczajne w czasie trans- 

portu 2 Bułgarii do punktów granicznych ustalone zostały 

jako różnica wagi pomidorów w poszczególnych wagonach na 

dza = 

4/ Wszystkie wspomniane rachunki, podobnie jak rachun- 
ki za ińne czynności zwiążane z transportem pomidorów 2z 

Bułgarii, opiewają na złote obiegowe; przeliczenia wydat= 

ków w walutach obcych dókonywane są zgodnie z wytycznymi 
w tej mierze wydawanymi na bieżąco przez nasze władze fi- 
nansowe. Stosowane obęcnie kursy przeliczeniowe waluż obr: 
cych na złote obiegowe można uznać jako właściwe i dlate- 
go dokonywanie dodatkowych przeliczeń nie jest konieczne, 

: * p 

„zd! J 
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punktach granicznych w Bułgarii oraz wagi tego towaru w 

tych samych wagonach na stacji granicznej w Zebrzydowi-— 

cach lub w Muszynie. Dokładne ustalenie rzeczywistej wiel- 

kości omawianych ubytków naturalnych i strat nie jest móż 

liwe. Dostępne są bowiem dane nie o rzeczywistej wadze ро- 

midoréw tadowanych do poszczególnych wagonów w Bułgarii, 

lecz o tzwo wadze deklarowanej przez eksportera. Deklaro- 

wana waga towaru nie zawsze jest zgodna z wagą rzéczywis- 

ta, tzno w niektórych wypadkach jest niższa bądź też wyż 

sza od wagi faktycznej, 

Wielkość wyliczonych na podstawie dostępnych. danych 

liczbowych ubytków naturalnych i strat pomidorów kształ- 

towała się przeciętnie w 1965 roku na poziomie 4,18%  0- 

gólnej ilości towaru. przewożonego na trasie Dragoman - — że- 

brzydowice oraz odpowiednio - 4 „63% na trasie Russe/Wadin 

- Muszyna. W celu dokładniejszego żobrazowania występują- 

cych w praktyce różnic między wagą pomidorów deklarowaną 

przez eksportera bułgarskiego a ich wagą rzeczywistą trze- 

ba dodać, że w ogólnej liczbie 897 wagonów pomidorów prze- 

wożonych м 1965 г. z Dragoman do Zebrzydowic było 79 wa- 

gonów /8, 8%/, w których na punkcie granicznym w Zebrzydo- 

wicach brakowało od 10 do 23,9% deklarowanego w Bułgarii 

towaru; w ogólnej liczbie 1357 wagonów pomidorów przewo 

żonych w wymienionym 1965 roku z Russe/Wadin do | Muszyny 

było natomiast 99 wagonów /7,3%/, w których па punkcie 

granicznym w Muszynie faktyczna waga towaru była niższa 

od wagi deklarowanej w Bułgarii od 10 do 32, 1%. Równocześ- 

nie w 31 wagonach 2 pomidorami bułgarskimi na punkcie gra- 

nicznym w. Zebrzydowicach, co stanowi 3,57. ogólnej liczby 

tych wagonów oraz w 49 wagonach, stanowiących 3, 6% | cai- 

kowitej liczby. wagonów 2 pomidorami, na punkcie.. granicz- 

nym w Muszynie stwierdzono w 1965 roku nadwyżki towaru w 
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wysokości ód 0,1 do 18,3% w stosunku do jego wagi deklaro- 

wanej przez ekspórtera w Bułgarii, Przeprowadzone rozez- 
nanie skłania do wniosku, że dek larowana przez bułgarskie 

go eksportera waga pomidorów w skali masowej odpowiada 
mniej więcej wadze rzeczywistej. Według szczegółowych  u- 

staleh А. Zaboklickie zo [3] w partii  ро- 
midorów transportowanych w 1961 roku ubytki wyniosły 3,3%; 
ubytki wyliczone za rok 1965 w skali masowej Są - jak z 

tego wynika-- bardzo zbliżone, co w pewnym stopniu. ро- 

twierdza słuszność przedstawionego wńiosku. i 
Brak odpowiednich danych uniemożliwiał ustalenie wiel- 

kości ubytków ńaturalnych w czasie przewozu pomidorów buł— 

garskich na trasie od punktów granicznych w Zebrzydowicah 

i Muszynie do Warszawy. Wobec tego ubytki te wyliczone z5- 

stały szacunkowo według uproszczońego założeńia, że utrzy= 

miją się one w przybliżeniu na takim samym poziomie jak w 

czasie transportu pomidorów do granicy Polski i są pro- 
pórcjonalne do długości trasy przewozu towaru = wewnątrz 

kraju. Wyliczenia to przedstawia się następująco: 
© w brzeliczeniu na 100 km trasy przewozu z rejonu Drago= 

man do Zebrzydowice ze 100 ton pomidorów ubyło średnio 402 

"kg; w przeliczeniu na 100 km trasy przewozu z ' rejonu 

Russe/Widin do Muszyny ubyło ' zaś ; odpowiednio - 431° keg 
Fox e] 

' pomidorów; 

- długość kolejowej drogi z Zebrzydowic do Warszawy wyno- 

54 390 'km; a zatem ubytki ze 100 ton pomidorów bułgars- 
Kich przówożonych na tej trasie = 402 x 3,9'= 1568 kg; ' 

- dłuzość kolejowej drogi z Muszyny do Warszawy = wynosi 

535 km, a ubytki ze 100 ton pomidorów przewożonych ta 

"trasą = 431 x 5,35 = 2306 kg. ae 

Opłaty za kontrolę jakościową pomidorów, przeprowadzaną 

w Bułgarii przez "Polcarpo", kształtują się w znacznym 
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stopniu zależnie od ogólnej ilości importowanych w danym 

roku w Bułgarii płodów ogrodniczych, W 1965 roku - вргома- 

dzono stamtąd ogółem 58399 ton warzyw i owoców, Całkowite 

„koszty kontroli jakościowej "Polcargo" wyniosły w tym ro- 

ku 768113 zł. Przeciętny koszt omawianej . kontroli w 

przeliczeniu na 1 tonę importowanych w 1965 roky z. Bułe 

garii artykułów ogrodniczych wyniósł więc.11,44 zł. - 

Koszty kontroli jakościowej przeprowadzanej ną, pols- 

kich stacjach granicznych w Zebrzydowicach i Muszynie 

przez Kontrolerów CIS są stałe i wyhoszą 10 zł od.1 tony 

kontrolowanych pomidorów, | | 

Dostawami pomidorów bułgarskich z punktów granicznych 

w Zebrzydowicach i Muszynie do Warszawy ząjmuje się . Za- 

kład Eksportowo-Importowy CS0, W roku 1965 Zakład Ekspor- 

towo-Importowy dóstarczył ogółem warszawskim . przedsie= 

biorstwom handlowym /ZSS "Społem", Stołeczne _ Przędgię= 

biorstwo Handlu Warzywami i Owocami, Dom Handlowy "Delika- 

tesy”, Hala Mirowska, Ogrodniczy Zakład Handlowy, Warszaw- 

ska Spółdzielnia Ogrodnicza oraz Wojewódzki Związęk Gmin- 

nych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska!/ 961,5 ton /brutto/ 

pomidorów bułgarskich z punktu granicznego w debrzydowi- 

сась огаз 1644,1 ton /brutto/ pomidorów -ze stacji . gra= 

nicznęj w Muszynie, Wydatki Zakładu Eksportowo=lmnortowe= 

go na transport tych pomidorów do Warszawy ograńiczyły, się 

do kolejowych opłat taryfowych. Oprócz opłat , kolejowych 

w rachunku uwzględnione zostaną ustalonę poprzędnio 'ubyt= 

ki naturalne i-straty /w przeliczeniu na 100 ton towaru i 

100 km trasy/ na, zagranicznych odcinkach drogi  przęwozu 

pomidorów z Bułgarii, - = i yy gS 

Oddzielnego potraktowania wymaga koszt zużycia opako- 

wań w czasie przewozu pomidorów z Bułgarii, Z. uzyskanych 

па ten temat informacji wynika, że pomidory ' bułgarskie 
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zakupywane sq wedlug wagi brutto wraz z opakowaniami przy 
czym opakowania stanowią ok, 14% ogólnej wagi towaru wraz 
z opakowaniami, Jeżeli przyjąć, że w czasie transportu 
pomidorów z Bułgarii do Warszawy opakowania zużywają się 
w 33%, to ponoszone z tego tytułu koszty wyniosą w przem 
liczeniu na 1 tonę 109,36 zł. 

Koszty transportu pomidorów z Afryki do Warszawy uję- 

te są z podziałem na przewozy z Afryki Północnej oraz z 
Wysp Kanaryjskich. Dowóz pomidorów z innych rejonów Afryę 
ki nie jest przewidywany. 

Rachunek kosztów przewozu pomidorów z Afryki Północ 
nej ograniczony został do trasy Algier-Warszawa., Jako 
najwłaściwszy do przewozu pomidorów na tej długiej trasie 
przyjęty został transport lotniczy, Odległości, a tym sa- 
mym i koszty transportu pomidorów z innych krajów Afryki 
Północnej /Maroko, Tunezja, Egipt/, różnią się nieznacz= 
nie od wyliczonych kosztów przewożu pomidorów z Algieru 

do Warszawy. 

Długość przyjętej trasy przewozu Algier-/Zurich/-War- 
szawa wynosi 2 290 km, Orientacyjny czas przelotu w jed- 

ną stronę samolotu na tej trasie wynosi ok, 4 1/2 godz. 
Z powodu braku danych o faktycznych kosztach transpor 

tu lotniczego pomidorów z Afryki do Polski omawiany га- 

chunek ma charakter preliminarza, w którym uwzględnia się 

wszystkie elementy związanych z tymi przewozami wydat- 

ków. Zrozumiałe, że pomiędzy wyliczonymi w ten sposób 

kosztami transportu pomidorów a taryfowymi opłatami za 

ich przewóz, jakie pobierałoby faktycznie przedsiębior 

stwo lotnicze, występują pewne różnice, Pomimo tego jed- 

nak wyniki podjętych ustaleń umożliwiają poznanie  przy- 

bliżonego poziomu obciążeń - z tytułu kosztów transportu 

- ceny pomidorów pochodzących z krajów Afryki Północnej, 
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Na ustalone koszty transportu lotniczego pomidorów z 

Algieru do Warszawy składają się: wszystkie przysługujące 

załogom samolotów wynagrodzenia, wartość niezbędnego dla 

samolotów paliwa, preliminowane wydatki na przeglądy tech» 

niczne 1 remonty samolotów, koszty przystosowania samolo- 

tów do przewozu pomidorów, obciążenia z tytułu amortyza- 

cji i ubezpieczeń samolotów, a poza tym wydatki związane 

z opłatami lotniskowymi /koszty startów i lądowania oraz 

handing/. Duża część wyszczególnionych kosztów musiałaby 

być pokryta w obcych walutach 1 i dlatego w rachunku u- 

względniony jest również stosowany u nas w tego rodzaju 

wypadkach dodatek na tzw. nadwyżkę dewizową w wysokości 

10% preliminowanych wydatków na transport.» Na ogólną sume 

kosztów składa się ponadto 5-procentowy zysk przedsie- 

biorstwa lotniczego, 

Koszty lotniczego transportu pomidorów różnicują się 

zależnie od ilości towaru, jaka przewożona byłaby w ciągu 

tygodnia, W obliczeniach uwzględnione są następujące wa” 

rianty tygodniowych przewozów pomidorów z Algieru do Ware 

szawy: a/ 25 ton, b/ 50 ton, c/ 100 ton, d/ do 5 ton. 

Długość przyjętej w ogliczeniach trasy lotniczego traen- 

sportu pomidorów z Wysp Kanaryjskich, będącej linią  po- 

wietrzną Santa Cruz-Algier-/Zurich/-Warszawa wynosi 4.670 

km. Wydłuża się również odpowiednio do ok, 8 godzin czas 

potrzebny na przelot w jedną stronę samolotu na tej trax 

sie /z pominięciem postoju w Algierze/, 

Koszty lotniczego transportu pomidorów z Santa Cruz 90 

Warszawy wyliczone są w podobny sposób jak omawiane po” 

przednio koszty przewozu samolotami z Algieru, 2 uwagi 

— e 
y= ча 

1/ Jako dewizowy kurs przeliczeniowy w obliczeniach 
przyjmuje się: 1 złoty obiegowy x 70 = 1 dolar USA 
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na zróżnicowanie tych kosztów zależnie ой 110521 przewc 
żonych pomidorów, podobnie jak poprzednio w obliczeniach , 

przyjęte zostały następujące warianty tygodniowych przewo 
zów: a/ do 5 ton, b/ 25 ton, c/ 50 ton, 

II. Koszty transportu pomidorów z Bułgarii 

Otliczone w poprzednio omówiony sposób koszty transpor- 

tu pomidorów sprowadzonych w 1965 roku z Dragoman_ do _ Ze- 

brzydowic wyniosły ogółem /w złotych/: 

  

1. Opłaty taryfowe za przewóz 4 200 036,- 

2, Koszty spedycji 86 541 ,= 

5. Koszty ubezpieszenia towaru 40 525,= 

4, Ubytki i straty | 863 473,- 

2, Koszty kontroli jakościowej prze= 
prowadzonej przez "Polcargo" 100 003,- 

6, Koszty kontroli CIS 87 415 > 

Razem > 347 993,- 

W przeliczeniu na 1 tonę hetto pomidorów przewiezic- 

nych z Dragoman do Zebrzydowic koszty transportu wynoszą 

620 ,4+7 zło 

| Koszty poniesione na transport pomidorów sprowadzony-h 

w 1965 roku z Russe/Widin_do Muszyny przedstawiają się na- 

tomiast następująco /w złotych/: 
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1-2 Optaty taryfowe za przewdz 3 311 074,- 

  

2. Koszty spedycji 127 354,- 
3. Koszty ubezpieczenia towaru 15 265,- 

4, Ubytki i straty 1 366 159 ,- 

2. Koszty kontroli jakościowej prze- 
prowadzanej przez "Polcargo" 142 753,- 

6. Koszty kontroli CIS __ 124 784,- 

Razem 5 087 390,- 

Po przeliczeniu na 1 tonę netto pomidorów przewiezio - 

nych z Russe/Widin do Muszyny koszty transportu wynoszą 

443,48 zł. 

Ogólne koszty przewozu wszystkich pomidorów bułgars- 

kich dostarczonych w 1965 roku przez Zakład Eksportowo-lm- 

portowy z punktów granicznych w ZŻebrzydowicach i Muszynie 

do Warszawy przedstawiają się następująco: 

1. Transport na trasie Zebrzydowice-Warszawą 

  

a/ opłaty na rzecz PKP 134 768 zł 

b/ ubytki naturalne i straty 30_659 zł 

Razen 165 427 zł 
w dm ia W u cum Mo uk wu MAE 

e. Iransport na trasie Muszyna-Warszawa 

  

  

a/ opłaty na rzecz PKP 252 521 zł 

b/ ubytki naturalne i straty 22149 zł 

Razem 329 670 zł 

1/ Zwraca uwagę znaczna różnica w wysokości kosztów 
przewozu 1 tony pomidorów poszczególnymi trasami, pomimo 
że odległości przewozu są w obu przypadkach niemal jedna> 
kowe. Różnica spowodowana jest tym, że trasa transportu 
pomidorów z Dragoman do Zebrzydowic przebiega na pewnym 
odcinku przez terytorium Jugosławii, gdzie opłaty taryfo” 
we za przewozy kolejowe są stosunkowo bardzo wysokie, 
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W przeliczeniu na 1 tonę netto pomidorów przewiezio- 
nych ze stacji granicznej w Zebrzydowicach do Warszawy 
koszty transportu wynoszą 200,06 zł. Transport 1 tony net- 
to pomidorów ze stacji granicznej w Muszynie do Warszawy 
kosztuje natomiast 233,15 21. 

Po uwzględnieniu kosztów zużycia opakowań ogólne koszty 
transportu 1 tony pomidorów bułgarskich do Warszawy przed- 
stawiają się następująco: 

1, Transport z rejonu Dragoman przez Zebrzydowice 
a/ przewóz z Dragoman do Zebrzydowic 620 ,47 zł 
b/ przewóz z Zebrzydowic do Warszawy 200 ,06 zł 
cJ zużycie opakowań 109,36 zł 

Razem 929,89 zł 
eee abe ae NĄ WW eee =e 

a eee a ose om ae ae ase 

2. Transport z rejonu_ Russe/Widin przez Muszyne 
a/ przewóz z Russe/Widin do Muszyny 413 48 zł 
b/ przewóz z Muszyny do Warszawy 233,15 zł 
c/ zużycie opakowań 109,36 zł 

Razem 755,99 2} 
e ww W W W ae es aoe dm 

u tma Mi A A R ow Wam La 

Ogólne koszty transportu p o0— 
midorów. przewiezionych w 1965 roku z B u ł- 

garii do Polski samo lotami wy- 

niosły /w złotych/: 

1. Opłaty za przewóz 185 676,- 
©. Koszty spedycji 340 ,- 

3, Koszty ubezpieczenia towaru 166 ,- 

4, Ubytki i straty 13 664,— 
5, Koszty kontroli jakościowej przeprowadzanej | 

przez "Polcargo" | 372,— 

6. Koszty kontroli CIS 325 ,— 

?. Zużycie opakowań 9 259,- 

Razem 209 772,- 
Я a eae aos aw 
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Przewiezienie samolotami 1 tony pomidorów z Bułgarii 

kosztowało średnio 6 454,52 zł» 

  

III. Koszty transportu pomidorów z Afryki 

Całkowite koszty lotniczego 

transportu pomidorów z Algi e- 

ru do Warszawy wynoszą w przeliczeniu na 1 

tonę /w złotych obiegowych/: 

1. Wariant A /przewóz w ilości 25 ton pomidorów 

tygodniowo/ — 42 840,- 

22 Wariant  B /transport w ilości 50 ton pomido- 

rów tygodniowo/ — 35 850,— 

3 Waria nt C /przewóz w ilości 100 ton pomidorów 

tygodniowo/ — 33 400,- 

Przedsiębiorstwu lotniczemu najbardziej odpowiadałby 

przewóz pomidorów w ilości ok. 100 ton tygodniowo /8 - 9 

rejsów w ciągu tygodnia/o Ze względów organizacyjnych prze- 

wozami w ilości 25 ton tygodniowo przedsiębiorstwo lotni- 

cze nie byłoby w zasadzie zainteresowane, Transport pomi 

dorów z Algieru w ilości ok, 50 ton tygodniowo mógłby już 

być dla takiego przedsiębiorstwa korzystniejszy, aczkol- 

wiek w dalszym ciągu występowałyby istotne trudności ore 

ganizacyjno=ekonomiczne z jego uruchomieniem,» 

Przewóz pomidorów w małej ilości do 5 ton tygodniowo 

mógłby być brany pod uwagę tylko po otwarciu regularnej 

linii pasażerskiej do Algieru, Koszt przewozu pomidorów 

samolotami kursującymi na regularnej linii pasażerskiej 

Warszawa-Algier mógłby być niższy niż w pozostałych warian- 

tach i według szacunkowych obliczeń wynosiłby ok, 21 000- 

28 000 złotych obiegowych w przeliczeniu na 1 tong. Mimo, 
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1ż obecnie brak jest odpowiednich przesłanek do przewidy- 
wania otwarcia takiej regularnej linii pasażerskiej, moż- 
na przypuszczać, że w pierwszym okresie po jej uruchomie- 
niu wchodziłby najprawdopodobniej w grę 1 lot w tygodniu 
i przewóz ok, 5 ton pomidorów tygodniowo w okresie od lis— 
topada do 1 kwietnia, W c-3 lata po uruchomieniu nawej li- 
nii częstotliwość lotów z reguły zwiększa się co najmniej 
do 2 lotów tygodniowo, Zwiększenie częstotliwości łotów 
stworzyłoby tym samym możliwość wzrostu ewentualnego mze- 
wozu towarów. 

Ogólne koszty lotniczego przewozu 4 tony pomidorów z 
Wysp Kanaryjskich /Santa Cruz/ do Warszawy kształtuje się 
następująco /w złotych obiegowych/: 

1. Wariant А /transport w ilości do 5 ton pomi- 
dorów tygodniowo/ — 44 170,— 

<. Wa r i an t  B /przewozy w ilości 25 ton pomidorów 
tygodniowo/ = 74 828,— 

5 Wariant C /transport w ilości 50 ton pomido— 
rów tygodniowo/ — 66 201,— 

W okresie od listopada do marca włącznie może wchodzić 

w rachubę stosowanie przez przedsiębiorstwo lotnicze znim 

żonych stawek przewozowych, W wypadku odpowiedniej sta= 

łości przewozów okres ten mógłby być przedłużony jeszcze 

na kwiecień, W tym okresie koszt przypadający na 1 km lo 

tu, a tym samym w zasadzie również na 1 tonę przewożonych 
pomidorów, mógłby być niższy nawet o ok, 20-40%, 

Podane koszty lotniczego transportu pomidorów z Algie- 

ru i Santa Cruz do Warszawy w ilości powyżej 5 ton tygod- 

niowo wyliczone są przy założeniu, że samolot będzie wy- 

korzystywany do przewozu towarów tylko w jedną stronę lo- 

tu, Jest zrozumiałe, że gdyby w drugą stronę lotu, tzn, z 

Warszawy do Algieru lub do Santa Cruz samoloty przewoziły 
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inne towary, to interesujące nas tu koszty transportu po- 

midorów zmniejszyłyby się, 

W ocenie praktycznych możliwości zapoczątkowania  lot- 

niczego transportu pomidorów z Afryki należy brać pod u- 

wagę względy formalno-finansowe, Niezbędnym warunkiem u- 

ruchomienia przewozu pomidorów z tego rejonu samolotami 

jest bowiem uzyskane przez właściwą centralę handlu za 

granicznego lub przedsiębiorstwo transportowe przydziału 

odpowiednich sum walut obcych na pokrycie związanych z tym 

transportem wydatków dewizowych, 

Stosownie do podanej na wstępie zapowiedzi na zakoń= 

czenie omówimy jeszcze pokrótce koszty transportu kolejo- 

wego pomidorów krajowych z Tarnowa do Warszawy, Brak da- 

nych faktycznych o przewozach pomidorów na tej trasie nie 

pozwala na dokładne ustalenie kosztów, jakie wystąpiły w 

praktyce, W tej sytuacji możliwe jest określenie omawia- 

nych kosztów na podstawie poprzednich obliczeń  odnoszą- 

cych się do przewozu pomidorów bułzarskich na polskim od- 

cinku trasy ich transportu lub według aktualnie obowiązu- 

jących taryf kolejowych [2]. Przedstawiamy tu oba warian- 

ty obliczeń, 

Wąriant_ A. W przeliczeniu na 100 km trasy przewóz 1 to- 

ny pomidorów bułgarskich z Zebrzydowice 24 Muszyny do War- 

szawy kosztuje przeciętnie 57,46 zł. Odległość z Tarnowa 

do Warszawy wynosi drogą kolejową 400 km, a zatem koszt 

transportu 1 tony pomidorów wyniesie na tej trasie 57 ,46x 

х 4 = 229,84 2. 

Wariant B. Obliczone na podstawie taryfy kolejowej o- 

raz szącunku ubytków naturalnych i zużycia opakowań kosz” 

ty transportu 1 tony pomidorów z Tarnowa do Warszawy wy” 

noszą: 
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a/ opłata taryfowa ” /za przewóz /2/ 53,60 zł 

b/ ubytki naturalne i straty nadzwy- 
czajne /2%/ 73,20 zł 

c/ zużycie opakowań 90,00 zt 

Razem 216,80 zi 

IV. Wnioski 

W porównaniu z kosztami kolejowymi przewozów pomidorów z 

Bułgarii obciążenia ceny pomidorów z tytułu wydatków na 

ich transport lotniczy z Afryki Północnej są nadzwyczaj 

wysokie. Analogiczne, ale jeszcze o wiele większe różnice 

występują pomiędzy kosztami przewozu pomidorów koleją z 

Bułgarii a lotniczego ich transportu z Wysp Kanaryjskich, 

Koszty przewozu samolotami pomidorów z krajów afrykańskich 

są stosunkowo bardzo wysokie również w zestawieniu z kosz- 

tami lotniczego transportu pomidorów z Bułgarii, Oprócz 

wydłużonej odległości przewozów, na tak wysoki poziom wy= 

liczonych kosztów transportu pomidorów samolotami z Ae 

fryki wpłynęły wysokie obciążenia z tytułu niezbędnych w 

tym przypadku wydatków w dewizach państw zachodnich, 

Na podstawie otrzymanych wyników lotniczy transport 

pomidorów z krajów afrykańskich do Polski wypada uznać ja- 

ko ekonomicznie nierealny w obecnych warunkach.W tym Świe 

le dodatkowego znaczenia nabiera zbadanie warunków i kosz— 

tów dowozu pomidorów z Afryki do Polski drogą morską, 

zakład Organizacji Produkcji Ogrodniczej 
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie 
— = 

1/ W praktyce opłaty te są z reguły o 25% wyższe; wy- 

mieniona dopłata pobierana jest przez PKP za dodatkowe 

przyspieszenie przewozu. 

— 
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F. Budzyński 

ZXPENDITURES ON TRANSPORT OF TOMATOES 

FROM BULGARIA AND AFRICA TO WARSZAWA 

SUMMARY 

Expenditures on transport by rail and by air of toma- 
toes from Bulgaria to Poland have been established on the 
basis of actual costs borne in 1965. On the other hand, 
the calculation of expenses on transport by air of toma= 
toes from Algiers and Santa Cruz /Canary Islands/ to War- 

Saw is worked out from the preliminary estimates, 
In comparison with expenses on transport by rail and 

by air of tomatoes from Bulgaria, the transport by air 
from Algiers, and especially from Santa Cruz, requires 
much higher costs, For this reason the auther has arrived 

at the following cońslusion: under the present conditions 

transport by air cf tomatoes from African countries to Po 

land involves overpayment and therefore it would be ad= 

visable to consider the conditions of transport by sea, 
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®. Будзыньски 

СТОИМОСТЬ ТРАНСПОРТА ПОМИДОРОВ 

ИЗ БОЛГАРИИ И АФРИКИ В ВАРШАВУ 

Резюме 

Стоимость железнодорожного и авианиснного тран- 

порта помидоров из Болгарии в Польшу была Устано- 

влена на основании фактических затрат в 1965 го- 

ду‹ Исчисление же стоимости авиационного транс- 

порта помидоров из Алгерии и Санта Круз в Варшаву 

опирается на сметный расчёт. 

По сравнению со стоимостью железнодорожного и 

авиационного транспорта помидоров из Болгарии сто- 

имомть авиотранспорта из Алгерии, а в особенности 

из Санта Круз, очень высока. Учитывая это обстоя- 

тельство, автор констатирует в выводах, что в на- 

стоящих условиях авиационный транспорт помидоров 

из африканских стран в Польшу зкономически себя 

не оправдывает, и предлагает исследовать условия 

и стоимость транспорта из Африки в Польшу морским 

путём.


