Memorandum do Rządu RP
na ręce prof. Jerzego Buzka, Premiera RP
W dniu 7 listopada w przededniu 80-tej rocznicy wywalczenia
niepodległości Polski odbyła się w Stalowej Woli konferencja naukowa nt.
"Miejsce polskiego przemysłu zbrojeniowego w gospodarce polskiej".
Konferencję zorganizowało Polskie Stowarzyszenie Morskie i
Gospodarcze oraz Fundacja Uniwersytecka w Stalowej Woli z udziałem
wybitnych fachowców przemysłu zbrojeniowego, naukowców, dyrektorów
zakładów produkcyjnych oraz parlamentarzystów i polityków.
Centralny Okręg Przemysłowy, a w tym Stalowa Wola pozostają Ŝywym
świadectwem moŜliwości i twórczej siły wynikających z połączenia woli
politycznej, finansowo-gospodarczej i techniczno- organizacyjnej z patriotyczną
dla obrony niepodległego narodu. Natomiast w ostatnich latach brakuje woli
politycznej i finansowo-gospodarczej oraz koniecznego zrozumienia problemów
dla umocnienia niepodległości Polski.
Brak własnych strategicznych koncepcji obronnych oraz wadliwa polityka
finansowa i krótkowzroczność gospodarcza doprowadziły narodowy przemysł
obronny do granicy bankructwa. Powstały nawet zgubne koncepcje
prywatyzacji tego przemysłu i oddania go w obce ręce.
Naród polski postrzega takie działania jako zamach na niepodległość
Polski i oczekuje na działania zapewniające bezpieczeństwo narodowe.
Samorozbrojenie kraju prowokuje wrogich sąsiadów i siły
międzynarodowe do pokojowej agresji i kolonizacji naszego kraju.
Przemysł obronny jest polskim przemysłem narodowym o wielkich
tradycjach i moŜliwościach. Jego produkcja była zawsze chlubną wizytówką
polskiej techniki i stymulowała wzrost gospodarki kraju. Jeszcze dziś szereg
nowoczesnych konstrukcji i projektów sytuuje ten przemysł na dobrym
światowym poziomie. MoŜe on w znacznym stopniu zapewnić wyposaŜenie
naszych sił zbrojnych oraz dać wysoko przetworzoną produkcję cywilną dla
kraju i na eksport.
Zaopatrywanie polskich sił zbrojnych przez polski przemysł obronny nie
tylko zwiększa ciągłość i niezaleŜność polityczną tego zaopatrzenia. Jest takŜe
skutecznym mechanizmem napędowym postępu technicznego i wzrostu
gospodarczego kraju. Przez wtórne sprzęŜenia gospodarcze zasila budŜet
państwa i zapewnia samofinansowanie uzbrojenia. Dowiodła tego polityka
Polski i wielu innych krajów. Natomiast powaŜniejsze zakupy znacznie
droŜszego wyposaŜenia za granicą dla potrzeb obronności powodują nie tylko
upadek krajowego przemysłu zbrojeniowego ale takŜe regres technicznogospodarczy innych sektorów i uzaleŜnienie kraju od zagranicy.

Zgłaszamy następujące postulaty:
1. Przemysł zbrojeniowy musi pozostać z pełnym potencjałem produkcyjnym w
polskich rękach pod pełną kontrolą rządu polskiego jak to jest w wielu krajach.
2. Polskie siły zbrojne powinny bazować przede wszystkim na dostawach i
produkcji krajowej. Zagraniczne zakupy uzupełniające naleŜy wiązać z
uzyskaniem offsetu i transferu technologii dla krajowych producentów oraz z
włączeniem ich w międzynarodowy układ kooperacyjny.
3. Szczególne znaczenie dla utrzymania i rozwoju przemysłu zbrojeniowego
oraz nowoczesnego wyposaŜenia sił zbrojnych mają prace naukowo badawcze i
konstrukcyjne. Konieczne jest niezwłoczne parokrotne zwiększenie nakładów na
ten cel.
4. Konieczny jest kompleksowy program finansowo-gospodarczy i produkcyjny
uzdrowienia i restrukturyzacji przemysłu zbrojeniowego powiązany ze
strategicznymi programami umacniania obronności kraju i organizacji sił
zbrojnych - program oparty na analizie moŜliwości poszczególnych zakładów
produkcyjnych oraz łącznych systemowych kierunków gospodarki i obrony
narodowej.
5. Potrzebna jest konsekwentna wola polityczna, ponad podziałami partyjnymi,
realizacji tego programu w skali wieloletniej. Powinien to być strategiczny
program narodowy uchwalony przez Parlament.
1. ZM Nowa Dęba "DEZAMET" S.A
2. ZM Tarnów S.A.
3. ZM "BUMAR - Łabędy" S.A. - Gliwice
4. H. Cegielski - Poznań S.A.
5. ZM "MESKO" - SkarŜysko Kamienna
6. PBMiK - Ostrowiec Świętokrzyski
7. STAR - Starachowice
8. "PRESTA" Tłocznia Metali - Bolechowo k/Poznania
9. HSW S.A. - Narzędziownia 10. HSW S.A. Zakład Hutniczy
11. OBRMZiT Stalowa Wola
12. ZM Janów Lubelski
oraz
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