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NUMERZE

Antoni RAJKIEWICZ —

CZYNNIK LUDZKI ~ słr. 1, 4

Gospodarowanie czynnikiem ludzkim z, punktu wi-
dzenia międzynarodowych przepływów siły roboczej
pozostawało dotąd na dalszym miejscu' w progra-
mach współpracy krajów socjalistycznych. Jak
przedstawia się dynamika i struktura zasobów
ludzkich w Polsce?

Bronisław MINO —

ZASADY TEORII SYSTEMÓW EKONO-
MICZNYCH (1) — śtr. 3

Opierając się na ogólne] teorii systemów Broni-
sław Minc podejmuje próbę sformułowania założeń

nowej teorii systemów ekonomicznych. W bieżą-
cym numerze przedstawiamy pierwszą część roz-

AndrzeJ NAŁĘCZ-JAWECKI —

INWESTYCJE LEKKIE A WAŻĄCE —

MAHONIOWY „PIAST" — str. 5
Co sprawia, że przekazana do eksploatacji nowa

fabryka mebli musi „odczekać" aż 15—14 miesięcy, .

zanim osiągnie planowaną zdolność produkcyjną?

Józef MOSTOWY —

EURORYNEK PIENIĘŻNY — sir, U

Autor pisze o nowym zjawisku w międzynarodo-
wym systemie finansowym — eurorynitu pienięż-
nym 1 walutowym 1 powstających na tym tle no-

wych sprzecznościach między rozwiniętymi krajami
kapitalistycznymi.

TYGODNIK SPOŁECZNO-GOSPODARCZY
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60 rocznica urodzin
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„Praca, a nie słowa, choć-

by najpiękniejsze, jest cen-

tralnym kryterium wartości

każdego człowieka, jego pa-

triotyzmu, jego zaangażowa-
nia w socjalistyczne budow-

«'•. •fiietwo. Twórzmy, towarzy-

sze, klimat ntijwyzszego sza-

cunku dla rzetelnej pracy,

dla dobrej roboty!".

(Z pr?emówienia na VIII Ple-
num KC PZPR, luty 1971 r.)

PROBLEMY 1973 R.

O
SIĄGNIĘTE w 1972 r.

tempo przyrostu przyoho-
dów pieniężnych ludnoś-
ci (w granicach 14—15
prac.) jest najwyższe od
1957 r., zwłaszcza że w

ub.r. nie wystąpił wzrost kosztów
utrzymania. Również plan na

1973 r. zakłada utrzymanie wyso-
kiej dynamiki pirzychodów pienięż- -

nych ludności (w granicach 10—11
proc.) . Pewne jej osłabienie: w po-
równaniu z 1972 r. związane jest
z przewidywanym osłabieniem tem-

pa. wzrostu przychodów ze sprzeda-
ży produktów rolńych i ogranicze-
niem w rozbudowie akcji kredytów
oraz' z zakładanym osłabieniem
wzrostu przychodów pozarolniczej
gospodarki nieuspołecznionej.

Jeśli chodzi natomiast o przed-
stawioną pozycję przychodów pie-
niężnych; ludności (wynagrodzenia
objęte funduszem płac), to tempo
ich wzrostu w planie na 1973 r.

(11,6 proc.) jest nawet nieco wyż-
sze od osiągniętego w 1972 r.

(11,3—11 ,4 proc.). Przewidywany
wzrost zatrudnienia oraz podjęte
juś,decyzje.,-o cegulacjach. płac..wy-,
magają utrzyrriania wysokiej dyna-
miki, funduszu płac. Fakt zaś, że

zazwyczaj wraz z przekroczeniami
planów produkcji i usług następuje
odpowiednie zwiększenie wynagro-
dzeń za pracę wskazuje, że 1973 r.

będzie okresem szczególnie dyna-
micznego ich wzrostu.

Przyspieszeniu ulegnie również
dynamika przychodów z tytułu so-

cjalnych świadczeń pieniężnych (z

9,5 , proc. w 1972 r. do- -13—14 próc.
w 1973 r.). Również pfzy^chody ,gos-
podarki chłopskiej - ze sprzedaży'
produktów rolnych uznać wyp'ada
za jedną z dynamicznych pozycji,
pomimo że tempo icK wzrostu "uleg-
nie zapewne osłabieniu (z 23—24
proc. w 1972'r. do:'8—9 proc. -W
1973 r.) . To samo można posie-
dzieć o wypłatach >za dostawy i

usługi pozarolniczej • gospodarki,
nieuspołecznionej (które w'1972'r.
wzrosły o ok. 20 proc. a w 1973 r.

wzrosną o dalsze 8—9 proc.).
Uwzględnienia .wymaga przy tym'

fakt, że w świetle ostatnich danych
o stanie pogłowia i stanie kon-
traktacji zwierząt rzeźnych wypła-
ty z tytułu zakupu produktów rol-
nych ulec mogą zdynamizowaniu.
Podobnie zresztą jak i wypłaty na

rzecz pozarolniczej gospodarki nie-
uspołecznionej, która w dużym
stopniu przyczynia się do wykona-
nia' zadań remontowych- i do; po-
prawy zaopatrzenia rynku krajo-
wego. Jeśli chodzi natomiast o jej
potencjalne możliwości, -to przewi-
dywane, na 1973 - r, -ukształtowanie"
wypłat jest . jeszcze -nieco niższe od
osiągniętego • w. 1908 . r; -

* 'f

Wiele przesłanek .wskazuje więc, •

że w 1973 r. możemy się liczyć z

kwotowo równie poważnym wzros-

tem przychodów pieniężnych lud-
ności jak w 1972. r. (ok. 70 mld żł

już po potrąceniu podatków i spłat
kredytów). Oznacza to, że podobnie
jak w 1,972 r. zwrócić • wypada
uwagę zwłaszcza na. następujące
sprawy:

STANISŁAW
BUDZISZEWSKI

,. # zwiększenie , dostaw towarów
na zaopatrzenie rynku, zapewnienie
dostaw poszukiwanych przez rolni-
ków artykułów dó, produkcji rolnej
oraz przyspieszenie', tempa wzrostu

odpłatnych usług dla ludności.
0 Prowadzenie właściwej polity?

ki kredytowej, ułatwiającej anga-
żowanie zasóbów pieniężnych lud-
ności w kierunkach najbardziej
przez gospodarkę pożądanych.

O Tworzenie warunków sprzyja-
jących gromadzeniu przez ludność
zasobów pieniężnych na przyszłe
potrzeby.

Skalę potrzeb w zakresie zwięk-
szenia dostaw na potrzeby rynku
ilustruje m.in. fakt, że w 1972 r.

wydatki ludności na zakup towa-
rów' (wzrost o 12 proc.) wzrastały
szybciej niż wzrost zapasów towa-
rów rynkowych. Istnieje Więc po-
trzeba zwiększenia dostaw w

1973 r. nie tylko na pokrycie prze-
widywanego wzrostu zakupów (w
granicach 11 proc.), ale również na

uzupełnienie zapasów.
Zwraca przy tym uwagę fakt, że

w ostatnich miesiącach 1972 r. na-

stąpiło poważne ożywienie zakupów
maszyn 4 narzędzi- rolniczych oraz

ciągników.. Szacuje się, że indywi-
dualni rolnicy nabyli w 1972 r. o

ok. 20 proc. więcej tych artykułów
niż w 1971 r. Braki zaopatrzenia
handlu wiejskiego dotyczą już więc
nie tylko materiałów budowlanych
ale i niektórych asortymentów
sprzętu rolniczego.
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NASZ KOMENTARZ

PEWNE
niedocenianie, a nawet lekceważenie roli nauki (choć mści

się to później) można tolerować w okresach rozwoju ilościowego,
w okresach gospodarowania ekstensywnego. Rozwój jakościowy',

gospodarowanie intensywne, wymaga wsparcia o silne zaplecze na-

ukowe. Polska wkracza właśnie w niezwykle ważny dla swej historii
gospodarczej okres, w którym na dużą skalę, obok występujących do-
tąd czynników ilościowych, występują i nabierają coraz większego
znaczenia czynniki jakościowe. Tempo rozwoju nauki, efektywność
badań i wreszcie polityka naukowa są zatem warunkami, które
w sposób uchwytny i prognostyczny określają warunki utrzymania
w przyszłości obecnej akceleracji procesów gospodarczych.

Ale to, co posłużyło wyżej dla uwypuklenia roli nauki nie może

byc traktowane jako wyłączna zasada rozwoju i funkcjonowania na-

uki w naszej gospodarce i społeczeństwie. Oznaczałoby to bowiem
uznanie autonomii nauki i praktyki, prowadziłoby do zubożenia więzi
między nauką i praktyką społeczną. Spychałoby naukę do roli insty-
tucji doraźnie świadczącej, usługi. Byłoby to sprzeczne z potrzebami
społecznymi i marksistowską teorią społeczną. Ponadto, wobec za-

awansowania w świecie rewolucji naukowo-technicznej 'ze wszystki-
mi jej szansami i zagrożeniami, wobec ambitnych zamierzeń perspek-
tywicznych planów rozwoju kraju nauka musi wyprzedzać i praktykę
i planistykę.

Nauka musi nie tylko formułować prognozy, ale wskazywać możli-
we do osiągnięcia cele, w porę ostrzegać przed barierami. Musi pełnić
nie tylko rolę wielkiego dostarczyciela nowych technologii i konstruk-
cji, ale też wielkiego eksperta społecznego i ekonomicznego.

Dlatego prace nadchodzącego roku — proklamowanego jako Rok
Nauki Polskiej — a zwłaszcza planowany 11 Kongres Nauki Polskiej
powinny przynieść dorobek nadający kształt polityce naukowej obli-
czonej na co najmniej 10—15 lat i dostosowanej do potrzeb rozwinię-
tego kraju socjalistycznego, wkraczającego w fazę rewolucji nauko-
wo-technicznej. Nigdy dotąd komeczność nadania jej ostatecznego
kształtu nie 'była tak paląca i tak oczywista. Nigdy też tak bardzo
nie była wskazana rozwaga w stosunku do ewentualnych nowych
rozwiązań organizacyjnych. Wobec ogromu zadań przed nauką stoją-
cych i wobec napięcia potrzeb, nie możemy pozwolić sobie na roz-

wiązania niesprawne czy połowiczne.

GDYBYŚMY mieli gotowy model takiej polityki i model takich
rozwiązań organizacyjnych, moglibyśmy w nadchodzącym roku
ograniczyć się do obchodów rocznicowych. Są one wszak szcze-

gólnie ważne intelektualnie: pięćsetna rocznica urodzin Mikołaja Ko-
pernika, dwóchsetlecie powstania Komisji Edukacji Narodowej i stu-
lecie utworzenia w Krakowie Akademii Umiejętności. Mówimy jednak
dziś o nich nie tylko gwoli upamiętnienia, ale przede wszystkim po

DOKOŃCZENIE NA STR. 2

Z1SIAJ nie jesteśmy jeszcze w stanie dokład-
niej określić zasięgu rewolucji naukowo-tech-
niczr.ej, która wprowadzi do życia gospodar-
czo-społecznego wiele nowoczesnych rozwią-
zań i w związku z tym wymagać będzie da-
leko idących zmian strukturalnych w zatrud-

nieniu i kształceniu kadr. Nie zwalnia to nas jednak
z obowiązku przedstawienia różnych ujęć warianto-
wych o znaczeniu prognostycznym.

Należy przy tym brać również pod uwagę rozwija-
jącą się integrację gospodarczą z innymi krajami soc-

jalistycznymi. Nie ulega wątpliwości, że dążeniu do
pogłębiania międzynarodowego potlzialu pracy towa-

rzyszyć musi proces specjalizacji produkcji, rozbudo-
wy powiązań kooperacyjnych czy też wzajemnej po-
mocy w realizacji ważnych zamierzeń inwestycyjnych
0 znaczeniu międzynarodowym. Być może, przyszłość
podyktuje też potrzebę stworzenia wielostronnie ko-
rzystnych form zorganizowanego przepływu określo-
nych grup pracowniczych z jednych krajów do dru-
gich, a również i organizacji międzynarodowych ośrod-
ków kształcenia oraz doskonalenia fachowców w nie-
których specjalnościach.

Już w tej chwili konieczne jest ożywienie wzajem-
nej wymiany doświadczeń, informacji i koncepcji
związanych z perspektywicznymi planami gospodaro-
wania czynnikiem ludzkim. Nie ukrywamy,, że ta
dziedzina pozostawała dotąd na dalszym miejscu' w

programach wsnółpraey krajów socjalistycznych. Tym-
czasem niemal wszystkie przedsięwzięcia z ostatnich
lat wykazują w tym zakresie wysoką efektywność
1 wielostronne korzyści. Pozytywne doświadczenia za-

chęcają więc do wplecenia problematyki współpracy
międzynarodowej do rozważań nad gospodarką czyn-

Fot. A. Jalosińslci

nikfem ludzkim w Polsce w najbliższym dwudziesto-
leciu. Biorąc to pod uwagę, przypatrzmy się dyna-
mice- .'i'strukturze zasobów ludzkich,'ich wykorzystania'
w procesie pracy oraz przygotowaniu zawodowemu.

DYNAMIKA I STRUKTURA

Strukturę • demograficzną Polski" charakteryzują
znaczne różnice w liczebności roczników, '

a w ich.
ramach' w liczebności mężczyzn i kobiet. Owo zróżni-
cowanie wynika przede .• wszystkim z wpły.wu wojen
na procesy ludnościowe. W liczebności i strukturze
wg płci roczników w wieku zdolności do pracy (męż-
czyźni od 18 do 64 roku życia i kobiety od 18 do
59 róku życia) występują znaczne wahania;

Jeśli weźmiemy przyrost wspomnianej populacji w

okresach pięcioletnich to okaże się, że w latach
1951—55 wyniósł on 1130 tys., w latach 1956—60 —

660 tys., w 1961—65 — 790 tys.' i następnie w latach
1966—70 — 1560 tys.

Najnowsze prognozy demograficzne przyjmuj:', żewla-
tach 1971—2000 występować będą następujące wahania:

1971—75
1976—80
1981—85
1986—90
1991—95
1996—2000

1704 (1621) tys.')i
1480 tys.

710 tys.
370 tys.
460 tys.
550 tys.

. Równocześnie w młodszych rocznikach ludności
zdolnej do pracy wyrównywać się będzie liczebność
mężczyzn i' kobiet (do 30 roku życia występuje nie-
wielka przewaga mężczyzn, później zaś kobiet).
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/ UBIEGŁYM TYGODNIU
Z prac Prezydium Rzqdu

• M grudnia 1972 r. na
1

posiedzeniu
Prezydium Rządu rozpatrzono projekt
uchwały Rady Ministrów dotyczący
dalszego doskonalenia metod planowa-
nia 1 zarządzania gospodarka narodową.
Przedmiotem projektu uchwały są kom-
pleksowe zasady systemów ekonomicz-
no-finansowych, wprowadzane w wybra-
nych zjednoczeniach, kombinatach i

przedsiębiorstwach, zwanych jednostka-
mi inicjującymi. Mają one ną celu:

A ustalenie, przy zachowaniu ogól-
nych założeń, nowych zasad ekonomicz-
no-finansowych, dostowanych do kon-
kretnych warunków każdej branży;

• lepsze wykorzystanie doświadczeń
1 Inicjatywy aktywu poszczególnych
branż i przedsiębiorstw;

• wprowadzeni» nowych rozwiązań w

tych dziedzinach, gdzie Istnieją szanse

ich dobrego działania.

W toku obrad podkreślono wielką wa-

gę tych spraw, a także konieczność
bacziD-jgo śledzenia uzyskiwanych rezul-
tatów przez Jednostki Inicjujące, tak, by
można było w oparciu o nabyte do-
świadczenia rozszerzyć zakres działania
1 sukcesywnie doskonalić nowe metody
planowania 1 zarządzania.

® Rozpatrzono również projekt uchwa-
ły w sprawie przeprowadzania rocznych
analiz ekonomicznych oraz komplekso-
wych ocen działalności jednostek gospo-
darczych, stanowiący kolejne ważne po-
sunięcie w doskonaleniu metod plano-
wania i zarządzania. Wnosi on szereg
istotnych zmian tak do meritum, jak
i trybu sporządzania tych analiz, przy
czym ten ostatni będzie wydatnie uprosz-
czony. Przy opracowaniu projektu
uchwały wykorzystano wyniki badań
ankietowych. Przedyskutowano zagad-
nienia związahe z unowocześnieniem
przemysłu elektronicznego oraz rozwi-
nięciem produkcji nowych wyrobów w

tej gałęzi gospodarki.
Prezydium Rządu «mówiło projekt

uchwały Rady Ministrów wprowadzają-
cy szereg zmian w organizacji gospo-
darki wodnej 1 melioracyjnej.

• Prezydium Rządu rozpatrzyło także
nowy statut Ministerstwa Kultury i Sztu-
ki, który pozwoli na usprawnienie orga-
nizacji pracy w tym resorcie, stosownie
do aktualnych potrzeb.

Posiedzenie Rady Ministrów
• 29 grudnia odbyło się posiedzenie

Rady Ministrów, w którym uczestniczyli
przewodniczący prezydiów wojewódzkich
rad narodowych. Dokonano kolejnej oce-

ny aktualnej sytuacji gospodarczej w o-

parciu o wyniki 11 miesięcy br. i szacun-

kowy bilans pracy w całym 1972 r. Omó-
wiono również najważniejsze zadania 1

obowiązki, jakie już od pierwszych dni
nowego roku stawia przed wszystkimi
resortami — radami narodowymi i cen-

tralami spółdzielczymi, prawidłowa rea-

lizacja Narodowego Planu Gospodarcze-
go na 1973 r.

Sprawy te przedstawił przewodniczący
Komisji Planowania przy Radzie Minis-
trów, wicepremier Mieczysław Jagielski.
Podkreślił on, że ocena wyników 1972
roku oraz analiza planu na rok przyszły
już obecnie wskazują, że ambitny plan
przyszłoroczny może zostać nie tylko
wykonany, ale nawet przekroczony przy
umiejętnym sterowaniu procesem jego
realizacji. Istnieje realna możliwość oraz

zespól warunków materialnych i spo-
łecznych, sprzyjających przekroczeniu
planu produkcji i usług, a także doko-
naniu wyraźnego postępu w efektyw-
ności gospodarowania.

Podsumowując obrady, premier Piotr
Jaroszewicz podkreślił, że dobiegł już
końca drugi rok realizacji obecnej poli-
tyki społeczno-gospodarczej. Stanowił on

doniosły sprawdzian skuteczności wdra-
żania w życie przez rząd, rady narodo-
we, całą administrację — centralną i te-

renową, — przez zakłady pracy nowej
strategii rozwoju kraju. Rok ten w pełni
ulfazał słuśSriSł ' i

1

fflbł>fliżHjĄ6ąa drbWTM"
działania wszystkich socjalistycznych sił
społecznych.

6 Rada Ministrów zatwierdziła wybór
Antoniego Stanisława Połowniaka na

stanowisko przewodniczącego prezydium
WEN w Kielcach, a Mariana Ciulińskiego
na stanowisko przewodniczącego Prezy-
dium Rady Narodowej m. Wrocławia.

W kohiisjach sejmowych
O Komisja Zdrowia i Kultury Fizycz-

nej oceniła wstępnie stan opieki lekar-
skiej nad ludnością wiejską po wprowa-
dzeniu ubezpieczeń zdrowotnych dla rol-
ników. W opinii posłów, w okresie
trzech kwartałów ub.r., nastąpił znaczny
postęp w rozwoju wiejskich placówek
służby zdrowia,. Przybyły na wsi 132
ośrodki zdrowia, zatrudniono dodatkowo
blisko 400 lekarzy medycyny i ponad
230 stomatologów. Wzrosła również licz-
ba pielęgniarek i asystentek pielęgniar-
skich na wsi.

0 Na posiedzeniu Komisji Nauki i

Postępu Technicznego rozpatrzono infor-
mację o stanie przygotowań do II Kon-
gresu Nauki Polskiej, który będzie ob-
radować 2G—29 czerwca 1973 r. Ostatnim

etapem przygotowań będzie sprecyzowa-
nie tez referatów oraz projektu uchwa-
ły, która powinna określić kierunki roz-

woju naukj polskiej i metody szybkiego
wykorzystania wyników badań dla roz-

woju gospodarki narodowej. Tezy przy-
gotowywanych referatów powinny być,
zdaniem posłów, możliwie najszybciej
udostępniane środowiskom naukowym.

0 Centralnym problemem, którym
zajęła się Komisja Przemysłu Lekkiego,
były sprawy związane z dalszym us-

prawnieniem procesu inwestycyjnego w

przemyśle lekkim. Posłowie uznali za

konieczne wzmocnienie służb inwesty-
cyjnych, a zwłaszcza potencjału produk-
cyjnego resortowych biur projektowych
i zapewnienie im dopływu kadr o wyso-
kich kwalifikacjach.

# Komisja Drobnej Wytwórczości,
Spółdzielczości Pracy 1 Rzemiosła, roz-

patrzyła m.in. odpowiedzi
na

dezydera-
ty uchwalone w wyniku dyskusji nad
realizacją ustawy o bezpieczeństwie i hi-

gienie pracy w tym sektorze gospodarki.
Przygotowuje się projekt uchwały w

sprawie intensywnego rozwoju spółdziel-
czości inwalidzkiej.

8 Sejmowa Komisja Zdrowia i Kul-

tury Fizycznej rozpatrzyła kierunki za-

gospodarowania bazy wypoczynkowej.
Opracowany przez GKKFiT program
rozwoju bazy wypoczynkowej przewi-
duje. że w 1980 r. turystyka w okresie
urlopowym objętych zostanie 15,3 min

osób; przeważać będą ludzie młodzi; co

czwarty turysta ma korzystać z samo-

chodu osobowego. W 1980 r. z jednora-
zowego wypoczynku świątecznego ko-
rzystać ma ok. 9 min osób w okresie
letnim i 8,8 min w zimie. Największe
potrzeby w zakresie wypoczynku po
pracy mają miasta liczące powyżej 50
tys. mieszkańców. W ich pobliżu zosta-

ną zlokalizowane strefy wypoczynku co-

dziennego i rejony wypoczynku świą-
tecznego.

Zintegrowanie RSW „Prasy",
„ Książki i Wiedzy" i „Ruchu"

0 Z dniem 1 stycznia 1973 r. powsta-
ła nowa organizacja pod nazwą RSW
„Prasa — Książka — Ruch". Stworzenie
nowych form organizacyjnych ma na

celu uzyskanie większej sprawności i

efektywności w zakresie wydawania J
kolportażu prasy, a także stworzenie
lepszych warunków dla wydawania lite-
ratury społeczno-politycznej. Zintegro-
wanie trzech instytucji w jeden orga-
nizm służyć będzie niewątpliwie sprawie
bardziej dynamicznego rozwoju prasy
1 literatury społeczno-politycznej, a tym
samym sprawie podnoszenia socjalis-
tycznej świadomości.

Nowa Rada RSW ..Prasa — Książka —

Ruch" nod przewodnictwem sekretarza
KC PZPR Jerzego Łukaszewicza, ustali-

2 ŻYCIE GOSPOmm
Nr 1(111?:

""
~

Wybrano Mariana Krzaka i Józefa Plń-
kowsklego na zastępców przewodniczą-
cego. Rady. Przewodnictwo Komisji Re-

wizyjnej powierzono Arkadiuszowi La-
szewiczowi.

Prezesem RSW „Prasa — Kiiąłlca —

Ruch" został Stanisław Mojkowsldi a

wiceprezesami Wiesław Bek, Janusz
Karpiński, Edmund Król i Bronisław
Stępień.

Zmiany w podziale
administracyjnym kraju

• Z dniem 1 stycznia 1973 r. na-

stąpiły zmiany w podziale administra-
cyjnym kraju. Utworzono 2 366 gmin, w

tym 318 gmin mających wspólne rady
narodowe z małymi miastami. Uchwały
w tych sprawach podjęto na sesjach
WRN w pierwszej połowie grudnia.

Bank 20 miliardów coraz

bogatszy
0 Coraz więcej zakładów przemysło-

wych i przedsiębiorstw budowlanych
melduje o przedterminowym wykona-
niu tegorocznych planów. Jednocześnie
wiele załóg pomyślnie realizuje r- czę-
sto ze znacznymi nadwyżkami — zobo-
wiązania w sprawie dodatkowej pro-
dukcji, podjęte na apel kierownictwa
partii 1 rządu. Dzięki wysiłkom setek
tysięcy 1 milionów pracowników wszyst-
kich niemal gałęzi gospodarki narodo-
wej. „Bank 20 miliardów" nieustannie
zwiększa swoje zasoby, a na rynku po-
jawiają się poszukiwane przez społe-
czeństwo artykuły spożywcze i wyroby
przemysłowe. Już dziś wiadomo, że su-

ma 20 miliardów złotych, stanowiąca
wartość tej dodatkowej produkcji, zo-

stanie znacznie przekroczona z korzyś-
cią zarówno dla załóg jak l dla nas

wszystkich.
— Na 25 dni przed terminem załoga

kopalni „Lubin" zameldowała o wyko-
naniu zadań planu rocznego. Do końca
roku kopalnia dostarczy gospodarce do-
datkowe ilości miedzionośnej rudy.

— Przemysł farmaceutyczny „Polfa"
wykonał roczne zadania; dzięki temu
wartość dostaw na rynek osiągnie w

tym roku 9,4 mld zł, a wartość całej
produkcji będzie o 2,8 mld zł wyższa niż
w 1971 r. Pierwszy plan roczny zreali-
zowały załogi fabryk: w Tarchominie,
Krakowie, Jeleniej Górze 1 Kutnie.

— Warszawskie zakłady produkcyjne
sumują wyniki całorocznej pracy;.20 z

nich stanęło już na mecie 1972 r. Zna-
czna liczba przedsiębiorstw złożyła mel-
dunki o wypełnieniu zobowiązań podję-
tych w akcji „20 miliardów zł". Wu-
biegłym miesiącu przemysł warszawski
wykonał plan.

— Zrzeszenie przemysłu ciągników
„Ursus" zameldowało o pełnym wyko-
naniu dodatkowej produkcji w ramach
akcji „20 miliardów". W toku realizacji
zobowiązań załoga zwiększyła ich war-

tość ze 120 min do 140 min złotych.
Dzięki temu „Ursus" dostarczył 1000

ciągników dodatkowo — zamiast 800
pierwotnie zadeklarowanych. Dodatkowa
produkcja obejmowała głównie najbar-
dziej poszukiwane przez rolników lekkie
traktory „C-335", a także zestawy częś-
ci i elementów ciągników do montażu
dla Indii oraz części zamienne.

— Sanocka Fabryka Autobusów wyko-
nała najważniejsze tegoroczne zobowią-
zanie podjęte w ramach „akcji 20 mld"
— wyprodukowała dodatkowo 300 auto-
busów „San" w wersji tzw. międzymia-
stowej. Dzięki temu gospodarka otrzy-
ma w bież. roku zamiast planowanych
3500 autobusów — 3800.

Dynamika produkcji rynkowej
w chemii

• Przemyśl chemiczny z powodzeniem
ręealizuje zadani&'-tego*oczne—*»oslągnlfr'
wzrost produkcji w granicach 13 proc..
Na naradzie przedstawicieli 21 najwięk-
szych przedsiębiorstw tego resortu, re-

prezentujących około polowy Jego pro-
dukcji, mówiono jednak przede wszyst-
kim o brakach 1 niedociągnięciach.

Fabryka domów w Lubinie

9 Brygady Wrocławskiego Budowni-
ctwa Przemysłowego nr 1 w stolicy za-

głębia miedziowego Lubinie przekazały
do użytku nowoczesną fabrykę domów,
która ułatwi przyspieszenie budowni-
ctwa mieszkaniowego w Legnicy, Lubi-
nie, Polkowicach i innych miejscowoś-
ciach zagłębia miedziowego.

Produkcja elementów prefabrykowa-
nych tzw. wrocławskiej wielkiej płyty,
odbywa się w nowym zakładzie na pod-
stawie technologii opracowanej w NRD.
Roczna wydajność „fabryki" ustalona
została w wysokości 6,8 tys. izb miesz-

kalnych.

Nawozy za 20 mld zł
z puławskich „Azotów"

g Od momentu uruchomienia w r.

produkcji do 7 bm. puławski kombinat,
największy w kraju producent nawozów

azotowych, dostarczył wyroby wartości
20 mld zł. W okresie tym zakłady wy-
produkowały 3,6 min ton amoniaku —

półsurowca używanego do wytwarzania
nawozów mineralnych, prawie 3 min ton
mocznika i 3,8 min ton saletry amono-

wej — wysokogatunkowych nawozów
azotowych. Wyprodukowano też 146 min
worków polietylenowych do pakowania
nawozów.

Popularyzacja analizy wartości

Q W Warszawie odbyła się konferen-
cja poświęcona popularyzacji analizy
wartości, zorganizowana przez CODKR
i Towarzystwo Naukowe Organizacji
i Kierownictwa. Wnioski, jakie przedsta-
wili uczestnicy postulują m. in. wpro-
wadzenie wykładów z tej dziedziny na

wyższych uczelniach technicznych, po-
wołanie „poligonów" analizy wartości w

wybranych przedsiębiorstwach i stwo-
rzenie klimatu zainteresowania przed-
siębiorstw wcielaniem w życic komplek-
sowych i podporządkowanych intereso-
wi użytkownika ulepszeń,

11—13 bm.. w Warszawie odbyło się
sympozjum poświęcone trudnościom, ja-
kie napotyka wdrażanie analizy war-

tości. Spopularyzowaniu analizy wartoś-
ci posłuży również konkurs, ogłoszony
przez Ministerstwo Przemysłu Maszyno-
wego i SIMP, z nagrodami o łącznej
wartości 1 min za najlepsze efekty,
uzyskane dzięki usprawnieniom organi-

zacyjno-technicznym w przemyśle, pra-
cach biurowych i administracji.

Zaoszczędzono pół min ton

paliwa
0 W Warszawie rozstrzygnięto VI

Konkurs Oszczędności Paliw i Energii
organizowany przez Państwowy Inspek-
torat Gospodarki Paliwowo-Energetycz-
ncj, NOT i redakcję „Trybuny Ludu".

Rozpatrzono 139 prac. Efektem zreali-
zowanych pomysłów są poważne o-

szczędności węgla, energii, gazu itp.,
które w przeliczeniu na tzw. paliwo u-

mowne wynoszą łącznie 524 tys. ton —

wielkość równą dobowemu wydobyciu
węgla ze wszystkich naszych kopalń.

Polak przewodniczącym Komitetu
Kongresów Górniczych

Q Przewodniczącym Międzynarodowe-
go Komitetu Organizacyjnego Świato-
wych Kongresów Górniczych został prof.
Mieczysław Mrozowski, pełniący obo-
wiązki przewodniczącego Państwowej
Rady Górnictwa.

jednogłośnie, ponowne powierzenie
Polakowi przewodnictwa tej organizacji,
założonej w r. 1957 przez zmarłego nie-
dawno prof. Krupińskiego, który przez
cały czas stał na Jej czele, świadczy o

wyśmiej międzynarodowej randze pol-
skiej nauki 1 techniki górniczej.

ROK
NAUKI POLSKIEJ
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to, by wydobyte z mich ł odczytane na nawo treści służyły myśleniu
o właściwym dla dnia dzisiejszego kształcie nauki i polityki naukowej •

w Polsce.

Dotychczasowe zmiany organizacyjne w nauce — mimo iż dość
daleko sięgające — nie doprowadziły w pełni do pożądanego przy-
śpieszenia rozwoju nauki, do pożądanego związania jej z potrzebami
rozwoju kraju. Próbom stymulacji przyśpieszenia w nauce nve towa-

rzyszyło przyśpieszenie w gospodarce. Nade wszystko nie towarzyszył
im postęp w sferze najważniejszej, stanowiącej podstawę każdej poli-
tyki naukowej: w finansowaniu badań.

Najdobitniej o sytuacji będącej efektem zmian dokonanych w końcu
lat sześćdziesiątych napisał prezes Zarządu Głównego NOT prof. dr.

Jemy Bukowski: „W rezultacie, wbrew złudnym przewidywaniom,
nie nastąpiła aktywizacja działalności lumkowej i poprawa funkcjono-
wania szkolnictwa wyższego ani placówek PAN, a raczej nastrój

wyczekiwania i niepewności «Reformy» przeprowadzone w trybie
administracyjnym niosły w bezpośrednim efekcie w jednych dzie-
dzinach stagnację, w innych dający się zauważyć regres"

1
). Obecnie

postulatom organizacyjnym towarzyszy dynamiczne działanie w sferze
finansów. Według planu na rok 1973, na prace badawcze i rozwo-

jowe przeznacza się z różnych źródeł 22,7 mld zł, to smoczy o 25 proc.
więcej niż w roku 1972. Nakłady na badania i rozwój osiągną w nad-
chodzącym roku poziom 2,3 proc. dochodu narodowego, wobec postu-
lowanych przez VI Zjazd 2,5 proc. na rok 1975. W ciągu ostatnich
lat nakłady na ten cel rosły średnio o 13 proc. rooznie, przy wzroście
dochodu narodowego o 6,5 proc. rocznie: w pięcioleciu. 1971—1975 bę-
dą one większe niż w całym dziesięcioleciu, minionym.

POZIOM 2,3—2,5 proc. dochodu narodowego charakterystyczny jest
dla krajów wysoko rozwiniętych i tworzy realne podstawy stwo-

rzenia frontu badań odpowiadającego •potrzebom społeczno-gospo-
darczym kraju. Jednocześnie na „froncie" tym skupiono ogrommą rze-

szę specjalistów stanowiących nieprzebrany potencjał intelektualny:
w tej dziedzinie również osiągnęliśmy paziom krajów o wyższym od
naszego stopniu rozwoju gospodarki. W końcu 1971 roku w 1800

istniejących placówkach naukowo-badawczych i rozwojowych praco-
wało 260 tys. osób, to znaczy około 2,7 proc. zatrudnionych w gospo-
darce uspołecznionej. W 1966 roku w tej dziedzinie pracowało tylko
1,6 proc. zatrudnionych.

Znacznie gorzej natomiast przedstawia się efektywność wykorzysta-
nia tego potencjału. Wskaźniki, jakimi możemy tu operować: ilość
patentów wynalazczych, cey też okres odnawiania się produkcji
w wiodących branżach wciąż świadczą na naszą niekorzyść. Dlatego
też, coraz większą uwagę winniśmy przywiązywać do badania i oce-

niania efektywności poniesionych na naukę nakładów. Właśnie popra-
wie tej efektywności powinny służyć zmiany organizacyjne, których
koncepcja wykrystalizuje się w ciągu Roku Nauki Polskiej. Nawet

jednak w obecnych ramach organizacyjnych efektywność ta powinna
być wyższa.

Oczywiście nakłady na badania i rozwój nie procentują natych-
miaist, jednakże nadchodzące dwa lata powinny przynieść jasną odpo-
wiedź na pytanie_ o efektywność znacznie zwiększonych w latach
1971—1972 nakładów na naukę. Już w roku bieżącym trzeba zabrać
się do poważnej i rzeczowej oceny: będą z niej płynąc także wnioski
organizacyjne. Aby jednak oceniać potrzebna jest doskonalsza niż
dziś metodologia, potrzebna jest zwiększona wiedza o samej nauce.

Tymczasem ranga i zasięg badań naukoznawczych są u nas wciąż
zbyt małe. Naukozna/wstwo, płynące zeń wnioski praktyczne, wiedza
o metodologii nauk powinny stać się swego rodzaju „narzędziownią"
zarówno badacza jak i administratora nauki.

.Z lozono$&jt&ce$u^rey}!Qfyu£ji ti^uto^a-^et^uiicsiiej i rozaniaru.^gjłUL-.
chu nauki" są już takie, że potrzebna jest wiedza o tych procesach,

potrzebny jest przewodnik po owym „gmachu". Badania metodolo-
giczne i naukowoznawcze prowadzone są jednak tylko przez niewiel-
kie zespoły w Zakładzie Prakseologii PAN oraz przez omalże poje-
dyncze osoby w wyższych uczelniach. Oby Rok Nauki Polskiej stal

się również Rokiem Wiedzy o Nauce; oby pod egidą
znawstwa PAN rozpoczęły się o wiele szerzej niz dotychczas zawo

jane prace - w przyszłości potrzebować ich będziemy jeszcze dotkli-

wiej niż dziś. ,

Wiedza naukaznawcza niezbędna i^ ^tZfLf^nM-
ł praktycznym wprowadzania nowych ^^

nich w nauce. Szereg takich pomysłów i modeli «^
i będzie w środowiskach naukowych, szereg modeli juz ^vchaTM
zastosowanych szerzej (jak na przykład instytuty l^^Zlvch-
slawe) nadaje się zapewne do dalszego wykorzystania Ich dotych
czasowe niepowodzenia spowodowane były ^sto zbvt ^«P

wprowadzaniem, nieprzemyślaną polityką perstmalną tr^atotmt

biurokratycznymi czy też owym oderwaniem od dokonujących się
zmian w gospodarce.

Niezależnie jednak od tego, jakie modele i jaMe posunięcia orga-
nizacyjne zostaną w wyniku dyskusji uznane za \eWze^uezaloby
przestrzec przed niektórymi zbyt pochopnymi administrMmirwuk^

którzy zawsze gotowi są do przeprowadzania ^ganizacji wjnysl
koncepcji zrodzonych w ich własnych gabinetach. Nic bowiem tak jak
reorganizacja nie maskuje indolencji i braku efektów, mc jak ona me

stwarza pozorów działalności, tam gdzie jej nie ma. Skutki pocnop-
nych reorganizacji poznała dotkliwie nauka w latach minlonycn.

Dlatego też obok pochwały ostrożności, jaką obserwuje się ostatnio
w stosunku do form organizacyjnych nauki, należałoby wysunąć po-
stulat, iżby właśnie te formy w przyszłości dostosowywać w większym
stadnin do ludzi i zespołów niż odwrotnie. W tak delikatne} matem,
jaką jest twórcza praca naukowa, czynnik ludzki odgrywa decydują-
cą rolę: nie ma żadnej przyczyny, dla której formy organizacyjne
badań i rozwoju muszą być wszędzie takie same. Wydaje się, ze mogą
z powodzeniem współistnieć obok siebie katedry, „zwykłe instytuty,
instytuty uczelniano-przemysłowe i jeszcze inne formy, jakie Rok
Nauki Polskiej przyniesie. Obok wielkich jednostek badawczo-waro-

żeniowych, małe zakłady specjalizujące się w realizacji konkretnych
wynalazków.

Ważne jest, by każdy wybitny uczony, każdy wybitny specjalista —

konstruktor czy technolog — stosujący wyniki badań, miał zagwaran-
towane pole działania wraz ze skupionym wokół siebie zespołem.
W ewentualnych poczynaniach reorganizacyjnych powinna przyświe-
cać stara zasada nauk medycznych: „przede wszystkim me szkodzie!

Byłoby dobrze, gdyby administracja nauki, które) rola będzie się
wszak zwiększać, pamiętała w Roku Nauki Polskiej, iż powołana
jest nie tylko do administrowania nauką, ale przede wszystkim do

obsługi nauki, do zaspokajania jej potrzeb. Jak dotąd bowiem pro-
porcje są tu odwrócone.

I jeszcze jeden problem w tym ważnym dla nauki roku domaga •

się rozwiązania: chodzi o zapewnienie właśoiwej roli nauk humani-
stycznych, społecznych i organizacyjnych. O docenienie roli innowacji
społecznych i organizacyjnych w całokształcie postępu. Tymczasem
nawet w planie na rok 1973 zdecydowanie zbyt mały jest udział na-

kładów na ten cel. Zaledwie akolo 1 proc. wydatków na naukę prze-
znaczone jest na badania nad rozwojem, społecznym, kulturalnym ,

i ekonomicznym. Są to badania zdecydowanie tańsze niż badania
w dziedzinie nauk tecłmioznych,..leoz wypada tu przypomnieć celne
zdanie Zbigniewa Madeja, który niedawno napisał w „Nowych Dro-

gach"
2

)— „Za niewielkie środki można otrzymać tylko dekorastyw-
ną funkcję nauk społecznych". Nic dodać, nic ująć.

N
IE darmo w Roku Nauki Polskiej odwołujemy się do wielkich
rocznic. Akademia Umiejętności powstała w Krakowie. Pamię-
tajmy, że nauka polska to nie tylko Warszawa. Rocznica pierw-

szego w świecie Ministerstwa Oświaty — Komisji Edukacji Narodo-
wej — niechaj przyczyni się do tego, byśmy nie zaprzepaszczali szan-

sy, jaką stanowi opracowany już Raport o Stanie Oświaty i wyciąg-
nęli zeń praktyczne wnioski: mogą się one okazać decydujące dla

vrzyszłośai Polski. Niech zaś rocznica największego uczonego, jakiego
wydała Polska, przypomni nam o najpierwszej potrzebie nauki —

potrzebie wielkości. Wielcy uczeni nie rodzą się często i nie każdy
też wielki umysł staje się gwiazdą nauki. Jednakże każda wielkość
zaprzepaszczona, choćby nie była wielkością na miarę Kopernika —

jest stratą niepowetowaną, marnotrawstwem przeogromnym.

Ale właśnie w nauce współczesnej, tak rozrośniętej ilościowo, szcze-

gólnie silna jest potrzeba jakości i właśnie jakość zdziałać może tak
wiele. Tymczasem obcowanie z wielkością jest szczególnie trudne dla
nas wszystkich, dla umysłów zwykłych i do zwykłości przyzwyczajo-
nych. Dlatego też tak często jakość przegrywa na rzecz ilości. Obyśmy
w Roku Nauki Polskiej jak najczęściej byli świadkami rozstrzygnięć
przeciwnych. Oby jak najrzadziej w polityce personalnej sprawdzało
się kopernikowskie* prawo, to mianowicie, o gorszej monecie wypiera-
jąZćjTćpsżą:*'"

1) „Wektory* nr 12/1972, str. a.

2) „Nowe Drogi" nr 10/1972, str. 131
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Na 1973 r. przemysł stanął więc
nie tylko wobec konieczności dal-

szego zwiększenia dostaw artyku-
łów konsumpcyjnych, co zostało
już założone w planie, ale również
wydatniejszego zwiększenia dostaw

ciągników i maszyn rolniczych.
Plan na 1973 r. zakłada bardzo
istotne zwiększenie dostaw tych
wyrobów (o 35 proc.), ale wykona-
nie tego zadania w asortymentach
odpowiadających potrzebom wsi
może okazać się dość trudne. Tym-
czasem wiadomo, że w tym właś-
nie kierunku angażowania rosną-
cych dochodów wsi jesteśmy szcze-

gólnie zainteresowani, ze względu
na potrzeby rozwoju produkcji rol-

nej.

Słabszym ogniwem zaopatrzenia
rynku pozostaje w 1973 r. mięso i

przetwory mięsne. W latach 1971—
1972 popyt na mięso w handlu u-

społecznionym został dodatkowo

wzmocniony przez spadek podaży
targowiskowej (z uboju gospodar-
skiego), który nastąpił po podwyżce
cen skupu żywca. Również w 1973 r.

dostawy mięsa i przetworów mięs-
nych nie będą nadążać za wzros-

tem popytu określanym przez
wzrost przychodów pieniężnych
ludności. Ewentualne nadwyżki
możliwości dostaw większych od

popytu, wynikającego ze wzrostu

przychodów pieniężnych, mogą wy-

NIĘŻNE LUDNOŚCI
stąpić w obrocie artykułami nie-

żywnościowymi, a zwłaszcza tzw.

artykułami trwałego użytku.
Fakt ten sprawia, że i w 1973 r.

ważna rola przypada polityce kre-

dytowej. Wydaje się, że kształtowa-
nie kredytów, podobnie jak innych
pozycji bilansu pieniężnych przy?
chodów i wydatków ludności, nie

powinno mieć charakteru dyrek-
tywnego. Powinno ono być wyni-
kową przewidywanego ukształtowa-
nia potrzeb w dziedzinie rozwoju
gospodarki chłopskiej, rzemiosła
indywidualnego, budownictwa mie-
szkaniowego i oddziaływania na

sprzedaż artykułów rynkowych o

wyższej wartości jednostkowej.

Charakterystycznym tego przy-
kładem może być sytuacja w 1972 r.,

gdy wypłaty kredytów dla ludności
były znacznie wyższe niż planowa-
no (o 12 proc.) i wykazały wysoką
dynamikę wzrostu (ok. 19 proc.).
Przyjęcie więc na 1973 r. niewiel-
kiego wzrostu kredytów dla ludnoś-
ci (w granicach 7,5 proc.) nie po-
winno chyba oznaczać, że tak u-

kształtują się one w rzeczywistoś-
ci. Potrzeby w tym zakresie mogą
bowiem okazać się znacznie więk-
sze, zwłaszcza w odniesieniu do
sprzedaży ratalnej oraz kredytów

inwestycyjnych i obrotowych dla

gospodarki chłopskiej, jak kredy-
tów na indywidualne budownictwo
mieszkaniowe. Zapotrzebowanie na

te kredyty wzrasta bowiem dyna-
micznie wraz ze wzrostem przy-
chodów pieniężnych ludności. Mo-
żliwość otrzymania uzupełniającego
kredytu jest też czynnikiem zachę-
cającym do gromadzenia oszczęd-
ności.

W 1972 r. wzrost oszczędności w

formie nakładów oszczędnościowych
i zasobów gotowych był bardzo
istotnym czynnikiem równowagi
bilansu pieniężnych przychodów i

wydatków ludności. Na koniec ub.
roku zasoby pieniężne ludności
byłyo20proc., tj.o40mldzł
wyższe niż na początku roku, Wo-
bec ok. 16 proc. wzrostu w 1971 r.,
7,5 proc. w 1970 r. i 12,2 proc. w

1969 r. Również na 1973 r. założo-
no wysoki ponad 40 miliardowy'
wzrost zasobów pieniężnych. Przy-
jęto przy tym, że w I kw. 1973 r.

wzrost zasobów pieniężnych stano-
wić powinien ok. 10,5 proc. wzrostu

przychodów pieniężnych ludności
netto (wobec 9,6 proc. w I kw.
1972 r. i 5,3 proc. średnio w latach
1966—1971).

Sprzyjać temu powinna polityka
stabilizacji cen, zachęcająca do

oszczędzania oraz wprowadzenie
przedpłat na nowy samochód mało-
litrażowy i oprocentowanych bo-
nów oszczędnościowych. Nie zmie-
nia to jednak faktu, że przyrost za-

sobów pieniężnych ludności stano-
wi najbardziej newralgiczną pozy-
cję bilansu pieniężnych przychodów
i wydatków ludności. Jeśli skłon-
ność do oszczędzania, a zwłaszcza
do gromadzenia' środków na przed-
płaty na nowy samochód osobowy
okaże się niższa niż się zakłada,
wówczas może wystąpić dodatkowe
zapotrzebowanie na towary rynko-
we (rzędu kilku miliardów złotych).
Wzrosną też tzw. oszczędności
przymusowe, będące wynikiem
trudności w nabyciu potrzebnych
towarów.

W przedstawionej sytuacji oka-
zuje się, że i w 1973 r. podstawo-
we znaczenie dla stabilizacji" rów-

nowagi pieniężno-rynkowej mieć
będą przekroczenia planów pro-
dukcji rynkowej. W bieżącej poli-
tyce gospodarczej najistotniejszym
zadaniem jest nadal nakierowanie
wysiłków zakładów przemysłowych
na produkcję najbardziej poszuki-
wanych na rynku towarów.

STANISŁAW BUDZISZEWSKI

W PLANIE NA 1972 ROK zadania spół-
dzielczych jednostek pełniących usługi
remontowo-budowlane na wsi określono
na 2491,6 min zl, z czego usługi dla lud-
ności stanowią 162,8 min zł. W ciągu
trzech kwartałów br. wartość wykona-
nych prac remontowo-budowlanych wy-
niosła 2142,7 min zł (86 proc. planu ro-

cznego), a wartość usług dla ludności —

100,4 min zł (61,6 proc. planu). Na
pierwszym miejscu znalazły się wojewó-
dztwa Lublin i Olsztyn. Już do końca
września zakończyły one roczne zada-
nia. Niższe od średniej krajowej wy-
konanie usług remontowo-budowlanych
mają Jednostki działające na terenie wo-

jew(Sfłztw: białostockiego, gdańskiego,
katowickiego, krakowskiego, rzeszow-

skiego, warszawskiego, kieleckiego
1 wrocławskiego.

Nie najlepiej przedstawia się wykona-
nie usług remontowo-budowlanych dla
ludności. Zachodzi nawet obawa o dal-
szą ich realizację w większości woje-
wództw, bowiem zdolności przerobowe
ZURB-ów nie zabezpieczają w pełni po-
trzeb wykonawstwa.

Jeśli idzie o roboty specjalistyczne —

to na terenie kraju działają 122 spół-
dzielcze brygady sanitarne I 13S elektry-
cznych. Brygady te podporządkowane są
Zakładom Usług Remontowo-Budowla-
nych. Dla usprawnienia ich działalności
i zwiększenia mooy przerobowej projek-
tuje się utworzenie w nowo powoływa-
nych Zakładach Budowlano-montażo-
wych zespołów specjalistycznych, które
będą mogły wykonywać prace w pie-
karniach, masarniach, wytwórniach wód

gazowanych ltp. Będą świadczyć usługi

wszędzie tam, gdzie nie ma zakładów
budowlano-montażowych.

Zadania w planach rocznych dotyczą-
ce produkcji materiałów budowlanych
określone zostały na sumę 86S min zł

(750 tys. m sześć.).
W okresie trzech kwartałów wykona-

no 672,8 min zł, co - stanowi 77,7 proc.
zadań rocznych (531,7 tys. m sześć., czy-
li 73,3 proc. rocznego planu rzeczowe-

go).
Poza województwem szczecińskim, wy-

konanie zad£ń — jeśli idzie o wartość
przerobu — przebiega w sposób pra-
widłowy. Istnieje jednak poważne - za-'
grożenie planów rzeczowych w woje-
wództwie katowickim, olsztyńskim i rze-

szowskim. Natomiast przeprowadzona o-

statnio analiza dowodzi, że są realne
możliwości wykonania zadań produkcji
materiałów budowlanych, tym bardziel.
że dokonano już modernizacji niektó-
rych zakładów terenowych. Zastosowano
też nową technologię wytwarzania pre-
fabrykatów polegającą na obróbce ter-

micznej. Pozwala to na znaczne skró-
cenie czasu dojrzewania wyrobów, a znf-
razem wprowadzone do produkcji nowe

asortymenty niezbędne dla realizacji za-
dań inwestycyjnych.

Realizacja tych zamierzeń pozwoli na

zmniejszęnie deficytu elementów dacho-
wych i stropowych wielkowymiarowych
Przyczyni się to do obniżenia kosztów
transportu tych prefabrykatów na pla-
ce budów.

Wykonanie zadań w budownictwie
i produkcji materiałów budowlanych
wymaga jednak zapewnienia przydzia-
łów ciężkiego sprzętu i maszyn budow-
lanych, celem pełniejszego przestawie-
nia się na montaż obiektów przy po-
mocy metod uprzemysłowionych.

Konieczne Jest pełne pokrycie zapo-
trzebowania na materiały takie jak-
cement, wytwory hutnicze, materiały
wykończeniowe i izolacyjne. Niezbędne
jest opracowanie przez resort rolnictwa
dokumentacji dla budynków mlnszkal-
nych 1 gospodarczych w indywidualnych
gospodarstwach, która przewidywałaby
maksymalne stosowanie prefabrykatów.
W oparciu o tę dokumentację zakłady
BRS podjęłyby się określonej produkcji.

(M. S.)



OPIERAJĄC SIĘ na ogólnej teorii systemów podej-
muję próbę sformułowania założeń nowej teorii syste-
mów ekonomicznych.

1. ZASADA MAKSYMALIZACJI

W złożonych systemach i podsystemach ekonomicz-

nych tylko jeden cel, tj. jedno zadanie może zostać

zmaksymalizowane.
Przy maksymalizacji tego jednego głównego zada-

nia inne zadania nie mogą uzyskać znaczenia ekstre-

malnego, tj.
1

bądź maksymalnego, bądź minimalnego,
a powinny uzyskać wielkość, którą określamy jako op-
tymalną.

Zadanie, które ulega maksymalizacji nazywa się
funkcją celu lub kryterium optymalności. Inne zadania
nazywają się funkcjami. Zarówno funkcja celu, jak
i inne funkcje muszą b.yć przy tym wyrażone w ja.
kimś mierniku i obejmować horyzont czasowy.

Warunkiem maksymalizacji funkcji celu jest uzyska-
nie optymalnego' znaczenia przez inne funkcje. Usta-
lenie dla innych funkcji znaczenia większego lub

mniejszego od optymalnego musi mieć jako wynik
uzyskanie przez funkcję celu wielkości mniejszej od

maksymalnej. Oznacza to, że nie można jednocześnie
zmaksymalizować wielu funkcji. Nie do pogodzenia
może być też maksymalizacja jednej funkcji, a mini-

malizacja' innej. Zasada maksymalizacji odnosi się za-

równo do krótkiego; jak i do długiega okresu.

PRZYKŁADY: Przedsiębiorstwo może pracować na dwie
zmiany, przy czym wydajność p.racy na 1-ej zmianie jest
większa niż na 2-giej. Można wówczas bądź maksymalizować
wielkość produkcji — przy pracyl na 2 zmiany, bądź maksy-
malizować wydajność pracy — przy pracy na jednej zmia-
nie. Nie można natomiast zmaksymalizować jednocześnie
wielkości produkcji i wydajności pracy.

Przedsiębiorstwo mogące wytwarzać różne produkty, może
bądź wybrać asortyment (strukturę produkcji), przy którym
osiąga największy utarg, bądź też asortyment, przy którym
osiąga największą masę zysku. W zależności od wyboru asor-

tymentu produkcji stopień wykorzystania zdolności produk-
cyjnych może być różny. Przedsiębiorstwo nie może z regu-
ły zmaksymalizować ' jednocześnie i utargu i masy zysku,
gdyż asortyment na to pozwalający albo nie istnieje, albo
ma charakter wyjątkowy.

Przedsiębiorstwo może wybrać albo asortyment produkcji
maksymalizujący utarg, albo . asortyment maksymalizujacy
masę zysku. Przedsiębiorstwo nie może przy tym z reguły
jednocześnie zminimalizować koszty przez wybór produktów
0 najniższych kosztach i zmaksymalizować utarg (albo zmi-
nimalizować w ten sposób koszty i zmaksymalizować masę

zysku). Dla zwiększenia utargu czy masy zysku może się
okazać celowe wytwarzanie pręduktów mających stosunkowo
wyższe koszty niż inne. 1

)
Społeczeństwo nie mgże w danym, długim okresie np. 10

lat, jednocześnie maksymalizować wzrostu ekonomicznego,
wyrażonego w dochodzie narodowym w ccnach stalycc, i su-

my spożycia w cenach stałych. Jeżeli bon em spoleczoA't;vo
przeznaczy więcej na inwestycje produkcyjne, tj. większy
będzie udział tych inwestycji w dochodzie narodowym, to

większy będzie dochód narodowy, a mniejsza suma snożycia.

W danym horyzoncie czasowym funkcja celu, pole-
gająca na maksymalizacji wzrostu ekonomicznego,

'1 ' funkcja celu;' polegająca na maksymalizacji sumy
spożycia, są więc w pewnym zakresie sprzeczne. Ina-

czej też przy tych dwóch funkcjach celu Ukształtuje'
się struktura dochodu narodowego, tj. udział, w docho.
dżie narodowym spożycia, (włączając do niego tzw. in-

westyćje nieprodukcyjne) i udział inwestycji produk-
cyjnych i przyrostu zapasów i rezerw. .

WNIOSKI EKONOMICZNE: Odróżnienie funkcji ce-

lu i innych funkcji (tj. zadania głównego' i zadań

cząstkowych, celu i środków) jest absolutnie niezbęd-
ne dla racjonalnego, tj'. optymalnego planowania i dla

wyjaśnienia rzeczywistego kształtowania się procesów
ekonomicznych.

W .planowaniu ustalenie wielkości innych funkcji
powinno następować w związku z maksymalizacją
funkcji celu i na takim poziomie, aby tę maksyma-
lizację zapewnić.

Dlatego np. zadanie ustalenia wydajności pracy na pozio-
mie maksymalnym stanowi Błędną dyrektywę gospodarczą
1 prowadzić może do osiągnięcia przez funkcję celu wartoś-
ci mniejszej od maksymalnej. Podobny skutek ma ustalenie

wielkości poszczególnych funkcji po/a funkcją celu na po-
ziomie nie maksymalnym czy minim lnym, ale mn ejsz:» m

lub większym od optymalnego, ij. nie zapewniającym mak-
symalizacji celu. ''

•

Poszczególne funkcje (a więc Wydajność pracy, po.
ziom techniki, poziom kosztów- produkc.,i i inno) nie

są bowiem celem samym w sobie, a środkiem do re-

alizacji funkcji celu, którą może być w zależności od
warunków Ustrojowych maksymalizacja zysku, czy
wzrostu ekonomicznego, czy szeroko pojętego funduszu

spożycia obejmującego przedmioty spożycia ii usługi
materialne i niematerialne.

2 ZASADA NIEZBĘDNYCH I NADMIERNYCH
OGRANICZEŃ

Przez maksymalną wieikość funkcji , celu rozumie się
wielkość możliwą do osiągnięcia przy uwzględnieniu
całokształtu warunków występujących w horyzoncie
czasowym tej funkcji. Te właśnie warunki powodują,
że funkcja celu nie może przybrać znaczenia nieskoń-
czenie wielkiego, a więc ograniczają wielkość funkcji

C6
Dążąc do maksymalizacji funkcji celU trzeba

uwzględnić całokształt niezbędnych ograniczen i ująć
je w sposób możliwie,,ścisły, gdyż. stanowi to waru-

nek tej maksymalizacji. -Gdy niezbędne ograniczenia
zostaną pominięte, lub gdy ograniczenia zostaną ujęte
iako większe, lub jako mniejsze od rzeczywiście wy-
stępujących — to wielkość funkcji celu ukształtuje się
na poziomie mniejszym od maksymalnego.

W teorii złożonych systemów ekonomicznych zakres

niezbędnych ograniczeń jest szeroki i obejmuje
w szczególności ograniczenia dotyczące:

1) zasoby czynników produkcji, „„„ ,„ -„_

2) stanu. techniki i organizacji pracy (włączając normy zu

życia poszczególnych czynników produkc.li dla wytwarzania
poszczególnych produktów i czas realizacji przedsięwzięć
B 3)D struktury ''produkcji i .lej podziału nieodzownych dla

zapewnienia proporcjonalności 1 równowagi gospodarczej.
4) zasobów finansowych.
5) potrzeb społecznych i popytu,
6) zadań ekonomicznych, np. osiągnięcia określonej sumy

zysku przy maksymalizacji utargu jako funkcji celu. lub
osiągnięcia określonego wzrostu spożycia przy maksymaliza-
cji wzróstu ekonomicznego (dochodu narodowego) jp.ko funk-
cji celu: tu należą też zadania mające na celu zapewnienie
wzrostu ekonomicznego i wzrostu spożycia po upływie ho-

ryzontu czasowego objętego funkcją celu.

7) ochrony przyrodniczego środowiska człowieka, .

%\ różnorodnych •zadań socjalnych, np. ochrony zdrowia
i opieki społecznej, pobudzania i ograniczania spożycia pew-
nych produktów 1 usług.

91 vraiunk6n politycznych.

Należy odróżniać ograniczenia nadmierne od ogra-
niczeń niezbędnych. Gdy pominięcie ograniczeń nie.

zbędnych, lub uwzględnienie ich w zakresie nie odpo-
wiadającym rzeczywistości prowadzi do podejmowania
decyzji ekonomicznych mających jako skutek zmniej-
szeni wielkości realizowanej funkcji celu na poziomie

mniejszym od maksymalnego, to Dominięcie ograni-
czeń nadmiernych prowadzi do podejmowania decyzji
ekonomicznych, mających jako skutek zwiększenie
wielkości realizowanej funkcji .siu.

inaczej mówiąc, uwzględnienie ograniczeń niezbęd-
nych i pominięcie ograniczeń nadmiernych stanowi
warunek maksymalizacji funkcji celu.

Ograniczenia nadmierne.obejmują w szczególności:

1) ograniczenia \vynikające z teorii ekonomicznych, albo

reguł praktycznych błędnych lub przebrzmiałych, a więc po-

zostające w sprzeczności z teorią złożonych systemów eko-

nomicznych i optymalizacji gospodarczej, i całkowicie

zbędne; ,.

'

2) ograniczenie niezbędne w tej ich części, w której idą
zbvt daleko;

3) ograniczenia mające charakter biurokratyczny, krępują-
ce inicjatywę i w ogóle działalność gospodarczą.

2
)

Im większy jest zakres ograniczeń nadmiernych, tym
mniejsza jest wielkość realizowanej funkcji celu, tym
większa jest rozpiętość między tą wielkością, a wiel- •'

kością maksymalną funkcji celu, tj. tą wielkością któ-
'

ra mogła l?y być osiągnięta, gdyby nie było ograniczeń
. nadmiernych.

Dlatego zniesienie lub pominiecie ograniczeń nad-
- miernych stanowi istotny czynnik zwiększenia wiel.
kości funkcji celu. "'' ''

PRZYKŁADY: Przedsiębiorstwo ustaliło zbyt niskie normy
zużycia-materiałów dla wytworzenia pfbduktów, a także zbyt
wysoką wydajność, pracy- i w konsekwencji nie mógł być

w pełni zrealizowany program produkcji, a funkcja celu (,na-
ksymalizacja utargu, lub maksymalizacja zysku) -osiągnęła
wielkość mniejszą niż ta którą by osiągnięto przy pełnym
uwzględnianiu ograniczeń dotyczących zasobów czynników
produkcji, stanu techniki i- organizacji pracy.

' Państwo, ustalając program inwestycyjny, ustaliło zbyt ni-
sko nakłady inwestycyjne, na, poszczególne budowy i zbyt
krótkie cykle inwestycyjne. W rezultacie rozpoczęto zbyt
Wiele budów i oddano dó użytku mniej obiektów inwesty-
cyjnych niż to byłoby możliwe przy uwzględnieniu ograni-
czeń dotyczących wielkości nakładów inwestycyjnych. W re-

zultacie osiągnięto mniejszą produkcję i dochód narodowy,
a funkcja celu, jaką była" maksymalizacja wzrostu ekono-

micznego, została zrealizowana na niższym poziomie niż ten,
Który Dy osiągnięto przy uwzględnieniu .ograniczeń.

Przedsiębiorstwo mogłoby przeprowadzić innowację pro-
dukcji i wybrać jej asortyment, odpowiadający popytowi:
a zarazem zmaksymalizować utarg przy zwiększeniu wpłaty
na rzecz budżetu w okresie 3 Tat, ale innowacja produkcji
nie mo^e być przeprowadzona, gdy wymaga przewlekłego
postępowania biurokratycznego -i „nie opłaca się" przed-
siębiorstwu, które oceniane jest według mierników rocz-

nych. XV 1-szyin zaś roku innowacja produkcji łączyłaby się
z pewnym zmniejszeniem utargu i wpłaty na rzecz budże-
tu. W rezultacie utarg w okresie 3 lat i suma wpłat na

rzecz budżetu są mniejsze od możliwych do osiągnięcia, a

struktura produkcji nie odpowiada popytowi, wskutek cńgo-
nastąpił wzrost nadmiernych zapasów.

Przepisy dotyczące sposobu zatwierdzania innowacji
produkcji i ocena działalności przedsiębiorstwa na

podstawie mierników rocznych stanowiły nadmierne
"ograniczenia."

WNIOSKI EKONOMICZNE: Poszczególne decyzje
ekonomiczne i planowanie muszą być przeprowadzane
nie „tylko,..z,-punktu, widzenia maksymalizacji funkcji
celu, tj. kryterium optymalności, ale i przy możliwie

pełnym i realnym uwzględnieniu niezbędnych ograni-
czeń. Jest to warunkiem realności ustalanych zadań

gospodarczych, przy czym jeśli • ustalane są zadania

zbyt wysokie, tj. nierealne, lub zbyt niskie, to prowa-
dzi to do powstania niedoborów, lub nadmiarów pro-
duktów i usług, do zakłóceń równowagi gospodarczej
i do zmniejszenia wielkości zrealizowanej funkcji celu.

Im większe są w społeczeństwie liczebność i zasięs
ograniczeń nadmiernych — tym bardziej skrępowana
jest inicjatywa gospodarcza, tym silniejsze są nieu-
zasadnione ekonomicznie ograniczenia wielkości funk-

cji celu. Rozrost nadmiernych ograniczeń może pro-
wadzać nie tylko do zmniejszenia tempa rozwoju eko-

nomicznego, ale nawet do stagnacji i regresu społecz-
nego.

3. ZASADA ZMIENNOŚCI OGRANICZEŃ

Zarówno ograniczenia niezbędne, jak i nadmierne
uwarunkowane są obiektywnie wzglądami przyrodni-
czymi, technicznymi, ekonomicznymi i społecznymi.
Jednakże w toku okresu objętego funkcją celu, ograni-
czenia mogą ulec zmianom, wywołanym bądź przez
okoliczności poprzednio nie przewidziane, bądź przez
działalność podmiotów gospodarowania.

Problem ograniczeń nadmiernych omówiono wyżej.
Pewne ograniczenia niezbędne mogą być zmniejszone
lub usunięte przez przedsięwzięcia gospodarcze i spo-
łeczne, jak inwestycje, operacje handlu zagranicznego,
zmiany struktur produkcji, szkolenie kadr, badania
naukowe itp. Wybór tych przedsięwzięć powinien być
taki, aby na podstawie ograniczonych nakładów tak
zmienić ograniczenia, aby możliwie najbardziej zwięk-
szyć wielkość funkcji celu.

Należy przy tym pamiętać, że w toku okresu obję. -

tego funkcją celu (a m.in. wskutek przeprowadzonych
przedsięwzięć mogą powstać nowe ograniczenia, lub
mogą zostać rozszerzone niektóre z już istniejących),
co będzie działało w kierunku zmniejszenia wielko-
ści funkcji celu. W rezultacie zmiana ograniczeń po-
winna jednak prowadzić do możliwie największego
zwiększenia wielkości zrealizowanej funkcji celu.

PRZYKŁADY: Przedsiębiorstwo napotyka na ograniczenie
popytu na swoje produkty, wskutek czego część zdolności

produkcyjnych nie jest wykorzystana. Przedsiębiorstwo za

pomocą posiadanych nakładów przeznaczonych na inwestycje
może przełamać barierę popytu bądź przez przebudowę częś-
ci urządzeń i produkcję na nich nowego rodzaju produkcji,
bądź przez modernizację całego przedsiębiorstwa, udoskona-

lenie produktów już wytwarzanych i obniżenie ich ceny. Po-

nieważ modernizacja zwiększa wielkość funkcji celu bardziej
niż częściowa przebudowa urządzeń a także zwiększa sto-

pień pewności zbytu produktów, przedsiębiorstwo podejmuje
decyzję co do usunięcia'ograniczenia popytu pTzez przepro-

wadzenie modernizacji.
W państwie występuje ograniczenie funkcji celu, jaką Jest

maksymalizacja wzrostu ekonomicznego, a to wskutek braku

materiałów, maszyn i urządzeń, które mogą być sprowadzo-
ne tylko z zagranicy. Dla zmniejszenia tego ograniczenia
i zwiększenia importu, konieczna jest rozbudowa pewnych

'gałęzi przemysłu, które by dostarczyły towarów na eksport.
Wybór tych gałęzi powinien być taki. aby w rezultacie na-

stąpiło możliwie największe przyśpieszenie tempa wzrostu

ekonomicznego — przy uwzględnieniu całości jui występu-
jących i mogących powstać ograniczeń.

"WNIOSKI "EKONOMICZNE.- . "Priedsią-WŁiącia gospo-
darcze i inne powinny być rozpatrywane z punktu wi-
dzenia ich -wpływu na ograniczenia w dążeniu do

zwiększenia wielkości, zrealizowanej funkcji celu.

Dopuszczenie do rozrostu ograniczeń prowadzić musi
do ujemnych skutków ekonomiczno-społecznych.

Strategia gospodarcza powinna polegać m.in. na

zmniejszeniu lub odsuwaniu ograniczeń i na niedo-
puszczaniu do tworzenia się nowych ograniczeń (lub
na zmniejszaniu zakresu tych ograniczeń). Ponieważ
zaś środki dla realizowania takiej strategii są ograni-
czone — to kryterium wyboru ograniczeń, które mogą
być przełamywane całkowicie lub częściowo, określone

-jest przez charakter funkcji celu i długość jej hory-
zontu czasowego.

. 4. ZASADA STOPNIA WYKORZYSTANIA
ZASOBÓW CZYNNIKÓW PRODUKCJI I OPTIMUM

NATURALNEGO

Stopień wykorzystania zaso,bów czynników produk.
cji zależy od charakteru funkejt celu i charakteru i za-

kresu ograniczeń dotyczących zadań ekonomicznych.
Charakter funkcji celu jest określony przez miernik

w którym wyrażony jest cel pódmiotu gospodarowania,
w Szczególności przez masę zysku, stopę zysku, utarg,
dochód narodowy, spożycie.

Funkcje celu mogą polegać na maksymalizacji ma-

sy wielkości ekonomicznych (zysku, utargu itp.), lub
też stosunku między efektami a nakładami (stosunku
między masą zysku a zaangażo'wanym kapitałem itp.) .

Charakter ograniczeń dotyczących zadań ekonomicz-
nych określony jest przez Todzaj mierników wyraża-

jących te zadania, które powinny osiągnąć określoną
wielkość, lub zawierać się w określonych granicach.
Mi-ernikami takimi są w szczególności przy fun!:cji
celu, polegającej na maksymalizacji utargu, osiągnię-
cie sumy zysku podanej ściśle lub zawierającej się
nomięd7.v granicą dolną i górną; przy funkcji celu

polegającej na maksymalizacji utargu, nieprzekro-
czenie pewnej sumy kosztów zmiennych; przy funkcji
celu polegającej na maksymalizacji zysku, osiągnię-
cie wielkości produkcji ściśle podanej lub zawiera-

jącej się między granicą dolną i górną.
Zakres ograniczeń dotyczących zadań ekonomicznych okreś-

lony jest przez wielkość miernika (wskaźnik) wyrażajacy te
zadania. Miernik ten powinien przy tym w szczególności
kształtować się poniżej wielkości, przy której otrzymałby on

ekstremalne znaczenie, gdyby stanowił funkcję celu. Np . przy
funkcji celu, polegającej na maksymalizacji utargu i przy
ograniczeniu dotyczącym osiągnięcia pewnej sumy zysku,
zakres tego ograniczenia może się wabać od zera do wiel-
kości mniejszej od tej, przy której nastąpiłaby maksymali-
zacja zysku. Zakres ograniczenia jest oczywiście tym. mniej-
szy, im suma zysku jest bliższa zeru,-a tym większy, im su-

ma ta jest bliższa wielkości, przy której masa zysku ulega
maksymalizacji.

Stan, w którym zasady czynników produkcji w ca-

łej gospodarce wykorzystywane są najpełniej, a pro-
dukcja zaspokajająca potrzeby społeczne ulega maksy-
riializacji, określam jako optimum naturalne. Jest r7e-

czą oczywistą, że przy funkcji celu polegającej na

maksymalizacji produkcji — ta ostatnia będzie wiek-"
sża niż przy funkcji celu, polegającej na maksymali-
zacji zysku. Odmiennie też ukształtuje się struktura

• (asortyment) produkcji. Jednocześnie przy matayma-
ljżacji orodukcji z reguły większy będzie- stopień wy-
korzystania zasobów czynników produkcji niż przy
maksymalizacj i zysku.

Wielkość produkcji przedsiębiorstwa równa się kosztom
zmiennym plus koszty stałe plus zysk. Wynika z tego, że

przy maksymalizacji produkcji większe, .będą koszty zmienne
lift przy "TnakSymrfikaćji Jżyśkti'" J"eśt to. jaSne,' gdj>ż wipPcość"
produkcji przedstawia się przy maksymalizacji produkcji:
Pi=kzi S + Zi, a przy maksymalizacji' zysku:
Pi =. kz2 s •+• zar

(Pi. — /wielkość produkcji, -kz,, kz2 — koszty zmienne,
S — koszty stałe, Zj zj — masa zysku), przy czym Pi jest
większe ód P], zaś zt mniejsze od z2.

Przy. większych kosztach zmiennych będzie' większe zatrud-
nienie pracowników i większe zużycie materiałów bezpo-
średnich. Łączyć się to musi z większym stopniem wyko-
rzystania zasobów trwałych, a zwłaszcza maszyn i urządzeń.

Również takie funkcje celu, jak maksymalizacja
dochodu narodowego, czy spożycia łączą się z re-

guły z większym stopniem wykorzystania zasobów
czynników produkcji niż funkcja celu polegająca na

maksymalizacji zysku. Wielkość produkcji i udział
w niej kosztów zmiennych ukształtują się bowiem na

wyższym poziomie, gdy funkcjami celu będą dochód
narodowy i spożycie, niż gdy funkcją celu będzie -

zysk.
Z reguły stopień wykorzystania zasobów .czynników

produkcji będzie większy przy funkcjach celu polega-
jących na maksymalizacji masy wielkości ekonomi-

cznych niż na maksymalizacji stosunku (np. przy
maksymalizacji masy zysku niż stopy zysku). Do-
datkowe i większe nakłady czynników produkcji mo-

gą bowiem przynosić efekt zwiększający masę wiel-
kości ekonomicznych, ale jednocześnie prowadzić do
ukształtowania się niższego stosunku między efektem
a nakładami.

Ograniczenia dotyczące zadań ekonomicznych - mo-

gą bądź działać w kierunku zmniejszenia, bądź
zwiększenia stopią wykorzystania zasobów czynników
produkcji — i to w zależności od swojego zakresu.
W szczególności — im przy funkcji celu. polpgająęęj
r maksymalizac'-" orodrA-ii. większe -jest ogrpni-.
czenie, dotyczące zysku, tym z reguły' mniejszy bę-
dzie w jakiejś mierze stopień wykorzystania zasobów

czynników --cdukcji.
PRZYKŁADY: Przy funkcji celu, jaką jest maksymalizacja

zysku przedsiębiorstwo, chcąc utrzymać swój udział na ryn-
ku, wprowadza ograniczenie dotyczące wielkości produkcji,
która musi być wytworzona. Zmniejsza to zysk, zwieksiajac
jednocześnie. stopień wykorzystania zasobów czynników pro-
dukcji.

Przedsiębiorstwo, .mające jako funkcję , celu maksymaliza-
cję utaTgu ze względu na trudności w ratruVnieniu pracow-
ników i w zaopatrzeniu w materiały, wprowadza ogra-Mszenie
dotyczące wielkości kosztów zmiennvch. Wpływa ;o na

ukształtowanie się .asortymentu produkcji, zmniejsza utarg,
a także stopień wykorzystania zasobów czynników produkcji.

WNIOSKI EKONOMICZNE: Dążąc do zwiększenia
stopnia wykorzystania zasobów czynników produkcji,
a w szczególności do zwiększenia zatrudnienia, na-

leży oddziałać na przedsiębiorstwa. bądź. ' ; aby zastąpi-
ły maksymalizację zysu przez maksymalizację pro-
dukcji jako funkcję celu, bądź by zmniejszyły ogra-
niczenie dotyczące wielkości zysku, gdy funkcją celu

jest maksymalizacja produkcji.
Gdy zaś pewne czynniki produkcji 'są w niedobo--

rze. można, ograniczając produkcję przeprowadzać
wybór asortymentu produkcji, przynoszącego większą-,
masę zysku; może to mieć istotny wpływ na wzrost

inwestycji i rozwój produkcji w przyszłości. "

Ponieważ ootimum naturalne zachodzi wówczas, gdy
w skali ogólnospołecznej zasoby czynników- produk-
cji wytwarzane są w sposób możliwie najbardziej

pełny — dla wykorzystania produkcji, zaspokajają-
cej potrzeby społeczne (i cieszącej się popytem) trze-

ba wpływać na system funkcji i ograniczeń wystę-
puiących w gospodarce tak, aby działały-one w kie-
runku zwiększenia stopnia wykorzystania zasobów •

czyim&.6w produkcji. "W związku ż tym trzeba ba- .

dać jak system funkcji celu i ograniczeń / jego 'zmi'&-

ny - tywają iva zbliżenie się lub oddalenie od- opti-
mum naturalnego.

T\ WA tygodnie temu podawaliśmy w artykule p t.

. §3 „Wstępny bilans" dane dotyczące przewidywane-
,', go przebiegu najważniejszych procesów gospodar-

czych, w Ub.roku. Obecnie dysponując pełnymi dany-
mi' za-1'1 -iniesięcy trzeba niektóre z przewidywań nie-
co skorygować — prawdopodobnie korekta ta bądzie
jeszcze większa po uzyskaniu ostatecznych danych za

cały rok 1972.

W PRZEMYŚLE w listopadzie utrzymywała się wy-
soka dynamika produkcji globalnej i sprzedaży. W

miesiącu' 'ijjm wykonano 9,3 proc. planowanej na cały
rok sprzedaży wytobów własnej produkcji i Usług,
ociągając w stosunku, do listopada 1971 r. wzrost o

12,1 proc. Łącznie w ciągu 11 miesięcy przemysł wy-
konał w tej dziedzinie zadania planowane na cały rok
w 95 proc., zaś wzrost w stosunku do takiego samego
okresu roku 1971 wynosił 11,5 proc. Przypomnijmy, że
w NPG zakładano ten wzrost na poziomie 7 proc. Na

tę wysoką., dynamikę istotny wpływ miały (co już nie-.

jednokrotnie, podkreślaliśmy) zadania dodatkowe w

akcji 20 'Miliardów. Zadania te do ' końca listopada
przefnysl wykonał w wysokości 33,2 mld zł,Wykonując

• w 125 próć.- przyjęte zobowiązania.- W poszczególnych
resortach . przemysłowych stopień wykonania rocznych
żtidań dodatkowych przedstawiał się na koniec listo-

pada następująco:

Ministerstwo Przemysłu Spożywczego
Skupu ...

Ministerstwo

Ministerstwo

Ministerstwo

Mat. Bud,
Ministerstwo

Ministerstwo

Ministerstwo

Drzewnego —

Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego —

Przemysłu Lekkiego
Górnictwa i Energetyki

Budownictwa i Przem.

Przemysłu Maszynowego
Przemysłu Chemicznego
Leśnictwa i Przem.

179,3 proc.

127,8 proc.

120,3 proc.

120,2 proc.

115,8 proc.

115,7 proc.

102,2 proc.

95,8 proc.

') W przedsiębiorstwach wytwarzających wiele produktów
przez koszty poszczególnych produktów, należy rozumieć
koszty zmienne, a przez zysk przedsiębiorstwa marżę* brutto
przedsiębiorstwa, tj. różnicę między cenami produktów, a su-

mą ich kosztów zmiennych, pomniejszoną o sumę kdśztów

stałych. '

J
) Ilustracją mogą tu być przepisy celne, których' ściśle

przestrzeganie prowadziłoby do zahamowania, czy znacznie-.
go opóźnienia- ruchu pasażerów 1 towarów. "

Wszystkie powyższe dane dotyczą sprzedaży wyro- >

bów produkcji własnej i usług. Produkcja globalna'
przemysłu wzrosła w ciągu 11 miesięcy o 11,4 proc.,
zatrudnienie, zaś o 4 fi, proc. Pewne niewielkie przy-
śpieszenie nastąpiło we wzroście funduszu plac. Dy-
namika tego funduszu w okresie styczeń—listopad ub.
roku wynosiła'10,4 proc (iv okresie 10 miesięcy 10,3
proc.), zaś'. dynamika przeciętnej płacy miesięcznej 5,4
proc. (w okresie io miesięcy 5,3 proc.) .

' Podstawowe relacje ~ ekonomiczne nie" toległy więc
istotniejszym zmianom, gdyż wysokiej dynamice pro-
dukcji globalnej towarzyszył nadal szybki • wzrost fun-
duszu p\ac i przeciętnej płacy. Relacje te kształtowały
się następująco:

; Przyrost (w proc.) globalnej produkcji Wynosił:
z tytułu wzrostu zatrudnienia — 40,4
z tytułu wzrostu wydajności pracy — 59,6
Przyrost (w proc.) funduszu płac wynosił:
z tytułu wzrostu zatrudnienia — 44-.,2
z tytułu wzrostu płac — 55,8
Przyrost funduszu płac na 1 proc. wzrostu produkcji

globalnej wynosił: — 0,91
• Przyrost - przeciętnej płacy na 1 proc. wzrostu wy-

dajności pracy wynosił: — 0,83

W listopadzie nastąpiło więc nieznaczne, sięgające
ułamków procent pogorszenie relacji w stosunku da

października ub. roku. Wynika p.no >przede. wszystkim
z omówionego, wyżej przyśpieszenia wzrostu funduszu
pfac i średniej płacy. .Nie . zmienia Hono jędnpję istoty

^fdc&śów zachodzących wprzemyśle. ' '

. .Plajh zatrudnienia został przekroczony w . przemyile
o 36,5 tys. osób (w październiku o 25 tys:*ósób). Wy-

; daje się jednak, ie głównym hamulcem ponadplano-
. wtgo wzrostu zatrudnienia było nie dążenie do wzro-

stu produkcji drogą poprawy órganizacji pracy i zwię-
kszania wydajności, lecz brak w' wielu regionach wol-
nych, rąk do pracy. Świadczyć o tym może m.in. pe-
wne osłabienie dynamiki wzrostu wydajności pracy
(mierzonej wartością produkcji globalnej przypadającej

.. na-1-, zatrudnionego) — z 6,8 proc. w ciągu 10 mie-
. sięcy-do - 6,5 proc. w ciągu styczeń—listopad 1972 r..

W, dziedzinie wykorzystania xzasu pracy notuje się
niewielki spadek godzin. nadliczbowych, absencji nie-

usprawiedliwionej oraz godzin postojowych. Mimo to

ostatnie dwa zjawiska występują nadal z dość dużą
silą. Wario tu podkreślić, że straty w produkcji z ty-
tułu przestojów i absencji nieusprawiedliwionej sza-

cuje śię w ciągu 10 miesięcy ub. roku na 6,4 mld zło-

tych^ W tym samym okresie przyrost funduszu płac w

przemyśle wyniósł 13,3 mld zł. Porównanie tych dwóch
wielkości pokazuje, jak duże jeszcze rezerwy wzrostu

płac .kryją się w lepszej organizacji i dyscyplinie pra-
ćy.. .

iły LISTOPADZIE ubiegłego roku nastąpiło dość duże
y". zwiększenie dynamiki obrotów w HANDLU DE-
TALICZNYM. Wiązało się to zarówno z przyrostem
dochodów pieniężnych, ludności, jak i poprawą zaopa-
trzenia w niektóre towary.

W okresie il miesięcy 1972 r. wypłaty wynagrodzeń
z funduszu płać wzrosły w naszej gospodarce o 11,4
proc. (w listopadzie o 13,7 proc.). Wypłaty z tytułu
skupu , produktów rołnych były 6 24 proc. wyższe niż
w. analogicznym okresie ub. roku (w. listopadzie o 18,9
proc-.). Obroty handlu detalicznego wynosiły w listopa-
dzie 48,3 mld złotych —

. có w porównaniu z tym sa-

mym^ miesiącem 1971 t. stanoibi wzrost o 16,7 proc.
Jest to najwyższa dynamika w skali miesięcznej
w'. ciągu całego roku.

W okresie styczeń—listopad ub. roku wzrost obro-
tów i zmiany ich struktury przedstawiały się nastę-
pująco:

sprzedaż detaliczna towarów 12,7 proc.
w itym towarów żywnościowych 11,2 proc.
towarów niężywnościówych 14,1 proc.

•W "listopadzie wzrost sprzedaży artykułów nieżyw-
nościowych był szczególnie wysoki j wyniósł 20,7 proc.
Wpłynęły na to głównie zakupy ludności wiejskiej, na

co' wskazuje bardzo silna w tym miesiącu dynarnika
obrotów artykułami ńieżywnościowymi W sklepach
CRS — o 34,7 proc. Obroty gastronomii w listopadzie
wztoąły o 17,4 proc. — w okresie 11 miesięcy o 9,2
proc.t

'.Handel wewnętrzny, sygnalizując poprawę zaopatrze-
nia na niektórych odcinkach, zwraca równocześnie

uwagę na niewywiązanie się wielu resortów z obieca-
nych-' dostaw nowych wyrobów. I tak Ministerstwo

Pfzertiyslu Maszynowego zaleta z dostawami 12 no-

wych wyrobów (na 55 objętych planem 3-ch kwarta-

lów)i Ministerstwo Przemysłu Chemicznego '
z dosta-

wam
:

19 nowych wyrobów (na 90 objętych planem),
Ministerstwo Przemysłu Lekkiego nie wywiązało się w

pełni ż dostaw niektórych nowych tkanin.

Zapasy towarów w handlu rynkowym wzrosły na

koniec listopada'o 7,2 proc., przy czym w strukturze
zapasów nie zaszły większe zmiany w stosunku do
końca października ub. roku. Wyjątkiem jest zmniej-
szenie się zapasów węgla w. nOektórych wojewódz-
twach, co auiąże się z b. wysoką dynamiką sprzedaży

'tego artykulik w listopadzie. Mimo to zapasy te są
znacznie większe niż w. roku 1971 i zapotrzebowanie
na węgiel wszędzie jest zaspokajane bez trudności czy
przerw w zaopatrzeniu.

SC.
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TRYBUNA CZYTELNIKÓW

GDZIE NAUCZAĆ AKUMULACJĘ
JEDNYM

z mechanizmów opóź-
niających rotację produktu spo-
łecznego jest obecnie przyjęty

system naliczania d tworzenia aku-
mulacji. Np. w sferze produkcji ar-

tykułów włókienniczych akumula-
cja powstaje w przemyśle, który
oddalony jest od problemów zbytu
gotowych artykułów konfekcyjnych,
produkowanych tz tkainin.

Cena zbytu przemysłu włókienniczego
zawiera podatek obrotowy odprowadzany
do budżetu państwa. Taki układ z góry
przesądza o dążeniu poszczególnych za-

kładów przemysłu włókienniczego do
wykonywania nałożonych zadań przede
wszystkim w układzie wartościowym, a

przez to do wykonania i zrealizowania
zaplanowanej akumulacji. Tkaniny tra-

fiają do przemysłu odzieżowego po ce-

nach zbytu poszczególnych zakładów
przemysłu włókienniczego i zawierają
wielkość podatku obrotowego (akumu-
lację). Wielkość podatku obrotowego
przenoszona jest w tkaninach automa-

tycznie na ceny zbytu artykułów kon-
fekcyjnych, wyprodukowanych z tych
tkanin.

Gdy brak odbiorcy na owe tka-

niny lub na odzież, następuje obni-
żenie ceny zbytu, które wchodzi w

koszty ryzyka u producenta lub
koszty ryzyka w handlu. Obniżenie
ceny jest w tym przypadiku niczym
innym, jak korektą uprzednio usta-

lonej i zaplanowanej akumulacji w

przemyśle włókienniczym. Z uwagi
na znaczne kwoty przeznaczane na

ryzyko producenta i ryzyko handlu
z tytułu dokonywanych przecen to-
warów włókieniczo-odzieżowych —

celowe wydaje się przybliżenie mo-

mentu ' ustalania realizacji podatku
obrotowego, a więc przeniesienie go
z przemysłu włókienniczego do

odzieżowego.

Umiejscowienie realizacji akumu-
lacji w przemyśle włókienniczym
było słuszne wówczas, kiedy bra-
kowało towarów produkowanych
przez tan przemysł. Z chwilą prze-
chodzenia od rynku producenta do
rynku konsumenta przeniesienie to

będzie musiało nastąpić. Rynek bę-
dzie bowiem w miarę zwiększania
równowagi w ujęciu cząstkowym
ostatecznym weryfikatorem, ocenia-
jącym słuszność podjętych decyzji
produkcyjnych.

Zadania w zakresie zrealizowania
zaplanowanej akumulacji stwarza-

ją w przemyśle włókienniczym pre-
ferencje do produkowania artyku-
łów droższych, ale nie zawsze o od-
powiednim standardzie jakościowym.

W takiej sytuacji nierzadko wystę-
puje zjawisko braku zainteresowa-
nia postępem technologicznym i
podnoszeniem jakości produkowa-
nych artykułów włókienniczo-odzie-
żowych. To z kolei przesądza o ce-

nie i standardzie jakości tkanin
dostarczanych do przemysłu od'zie-
żowego. Przesądza to też w wielu
przypadkach o strukturze wyrobów
odzieżowych produkowanych z tka-
nin dostarczanych na rynek. Stąd
często stosuje się w produkcji odzie-
ży dziecięcej lub młodzieżowej zbyt
drogie tkaniny lub dodatki itp.

Obecnie obowiązujący system wyna-
gradzania sprzedawców w handlu deta-
licznym, związany z wartością sprzeda- /
ży, również nie sprzyja równomiernemu /
intensyfikowaniu produkcji wszystkich'
asortymentów, także tych o niższe] ce-

nie jednostkowej.

Skutecznymi instrumentami prze-
ciwdziałającymi preferowaniu arty-
kułów droższych byłyby: odpowied-
nio naliczana akumulacja, odpo-
wiednie zróżnicowanie marż deta-
licznych poszczególnych asortymen-
tów odzieżowych wytwarzanych z

tkanin oraz prawidłowy system płac
1

sprzedawców.
Marże handlowe należałoby tak

ustalić i tak powiązać z systemem
plac w handlu artykułami odzieżo-
wymi, aby handlowcy byli zaintere-
sowani na równi wszystkimi sprze-
dawanymi przez siebie towarami,
bez względu na wysokość ceny jed-
nostkowej. Uelastycznienie cen zby-
tu przemysłu odzieżowego oraz uela-
stycznienie marż handlowych wy-
magałoby przeniesienia akumulacji,
jej ustalania i realizacji do prze-

mysłu odzieżowego. Wówczas prze-
mysł, włókienniczy nie byłby zainte-
resowany optymalizacją produkcji
w sensie wartościowym. Zakłady
przemysłu włókienniczego sprzeda-
wałyby Wtedy tkaniny do przemy-
słu odzieżowego po cenie fabrycz-
nej, równej cenie zbytu. Przemysł
odzieżowy ustalałby ceny w poro-
zumieniu z PKC i jednostkami
handlu artykułami odzieżowymi,
uwzględniając ogólną sytuację ryn-
ku, standard jakości i możliwości
zbytu przez żakłady odzieżowe, jak
i przez aparat handlu.

Wskaźnik tak ustalonego podatku
obrotowego, liczony do ceny zbytu po-
szczególnego zakładu odzieżowego, byłby
miernikiem jakości pracy danego zakła-
du produkcyjnego oraz wskazywałby na

stopień przystosowania produkcji do
potrzeb rynku. Zróżnicowane marże
ustalone przez zainteresowane resorty
należałoby przyjmować na okresy 5-Iet-
nie. Ustalać marże wyższe dla artyku-
łów drobnych o stosunkowo niskiej ce-

nie jednbstkowej oraz niższe dla asorty-
mentów o wyższej cenie jednostkowej.
Zróżnicowane ftiarże pówinny być bez-
pośrednio powiązane z płacą sprzedaw-
ców zatrudnionych w sklepach z arty-
kułami wlókiennlczo-odzieżowymi.

Przy ustalaniu jednostkowych cen

detalicznych w przemyśle odzieżo-
wym według proponowanego syste-
mu ustalania wysokości podatku o-

brotowego, handel artykułami włó-
kienniczo-odzieżowymi powinien
być doradcą, zwłaszcza w sprawach
wysokości tego podatku, w zależ-
ności od aktualnej sytuacji rynko-
wej i od poziomu jakościowego wy-
produkowanych towarów. Artykuły
wyprodukowane z tej samej tkani-
ny ale o różnym standardzie wyko-
nania (produkcja różnych zakła-
dów odzieżowych) powinny mieć

ceny jednostkowe, przy wyraźnym
premiowaniu i preferowaniu pro-
dukcji o wysokim standardzie jako-
ściowym.

Obecnie zdarza się, że wyroby
identyczne 1 wyprodukowane z tych
samych tkanin, ale o niższym stan-
dardzie wykonania, mają ceny
wyższe od analogicznych artykułów
wyprodukowanych lepiej, estetycz-
niej, staranniej. Ponieważ akumu-
lacja jest niekiedy znaczna w po-

' równaniu do ceny fabrycznej, mało
kto stara się analizować porównaw-
czo ceny fabryczne poszczególnych
zakładów odzieżowych, wychodząc
z założenia, że brak wzajemnych
relacji między ceną detaliczną, ce-

ną fabryczną 1 kosztami własnymi
produkcji. Ważne są również wza-

jemne relacje cenowe w aspekcie
substy tucyj no-przeznaczeniowym.

Skoro nie ma obecnie, precyzyjnego
instrumentu ustalania 1 uelastyczniania
akumulacji przy Artykułach włókienni-
czych, to należałoby je stworzyć przez
przybliżenie tego zagadnienia do sfery
rynku. Nieelastyczny system przecen,
jako wynik konieczności dokonywania
korekty uprzednio ustalonej akumula-
cji jest W wielu przypadkach mało sku-
teczny; przecena jako korekta uprzed-
nio ustalonej ceny detalicznej wymaga
dużego nakładu pracy ludzkiej.

Przemysły włókienniczy i odzie-
żowy są obecnie promotorami pow-
stawania niezliczonej ilości nowych
symboli asortymentowych, o no-

wych cenach, z reguły wyższych od
poprzednio obowiązującej. Każdy
wzrost ceny fabrycznej powoduje
automatycznie zmianę ceny detali-
cznej. Stąd ta lawina nowości, z

których znaczna część nowościami
faktycznie nie jest.

W artykule opublikowanym w ŻG nr

49 z dnia 5.12 .71 r. wskazywałem na po-
trzebę przeprowadzenia 1 dokonania uni-

fikacji cen detalicznych na artykuły
włókiennlczo-odzieżowe, Jako działania
nrzeciwstawiająccgo się tworzeniu w

nieskończoność coraz to nowych cen

detalicznych o znikomym zrożnicowa-
Slu Podkreślałem wówczas niedorzecz-
ność występowania zbyt małych różnic
miedzy cenami na podobne artykuły.
Przytoczyłem wówczas ceny tkanin weł-
nianych, uważając że przedziały ceno-

we izlotowe, przy cenie 400 zł za 1
metr tkaniny, nie mogą być czynnikiem
wpływającym, no. decyzją kupna przez
poszczególnego konsumenta, że tak dro-
bne różnice są również niepotrzebne 1
w artykułach odzieżowych z tkanin (np.
nrzedzlały 10- czy KO-złotowe, przy cenie
jednostkowej odzieży np. 1500-2000 zl).

Elementem porządkującym sferę
powstawania i ustanawiania nowych
cen detalicznych byłaby niewątpli-
wie unifikacja cen i stworzenie ra-

mowego, obowiązującego cennika
na artykuły włókienniczo-odzieżo-
we. Chodziłoby o przewidzenie i
ustalenie najbardziej racjonalnych
przedziałów cenowych, w zależnoś-
ci od wysokości ceny jednostkowej.
Standard cenowy zawarty w jedno-
litym cenniku zunifikowanym ozna-

czałby jednocześnie standard jakoś-
ciowy dla poszczególnych_ artyku-
łów, zakładając możliwość ustala-
nia ' różnych cen (w ramach cenni-
ka) na te same lub podobne asorty-
menty, w zależności od jakości i
standardu wykonania.

Efektem takiego systemu cen by-
łoby zmniejszenie prac związanych
z fakturowaniem, inwentaryzacją,
a madę wszystko usprawnienie obro-
tu towarowego przez zmniejszenie
potrzebnego czasu ekspedycji. Po-
wstałaby możliwość wiązania ceny
detalicznej z poziomem jakości i
standardem wykonania.

JERZY GLINKOWSKI

DYSKUSJE • POLEMIKI

CZYNNIKI Wi

WYDAJNOŚCI PRACY
JÓZEF JAGAS

STOSUNKOWO krót-
kich odstępach czasu u-

kazały się na łamach
„Życia Gospodarczego"
dwie recenzje dotyczące
wydajności pracy, pióra

KAZIMIERZA SOKOŁOWSKIEGO:
„Wydajność pracy i czynniki jej
wzrostu" 1

) i „Wydajność pracy a

prakseologia"
2
). Obydwom książkom

recenzent zarzuca zastosowanie w

zakresie kwantyfikacji czynników
wzrostu wydajności pracy niewłaś-

ciwej, jego zdaniem, metody — tj.
metody reszty (pozostałości). Recen-

zując książkę Zakładu Prakseologii
PAN, Sokołowski pisze:

•,A jaką metodologię zastosowały zes-

poły badawcze? Skrępowane rzekomym
niedoborem ' danych . informacyjnych *

1 rzekomą koniecznością zachowania
jakże niedoskonałych metod badawczych
1 analitycznych z 1959 r., nie wyszły
one na ogół poza popularne statystycz-
ne ujmowanie, wskaźników syntetycz-
nych, unikając metod ekonometrycz-
nych, niejednokrotnie już wypróbowa-
nych z powodzeniem.

Proste charakteryzujące dynamikę
produkcji, zatrudnienia, wydajności pra-
cy itp., różnorodne (słuszne ujęcia mier-
ników pracy, pracownicy, robotnicy
grupy przemysłowej, robotniko-godziny
itp.). metoda opisowa: oto podstawowe
cechy metodologii 6 opracowań branżo-
wych. Niektórzy próbowali użyć metody
reszty, ale zawiodła ich ona na manow-

ce: zakłada, że czynnik brakujący nie
ma samoistnego bytu, tzn. „przy nie-
zmiennym poziomie uzbrojenia technicz-
nego wzrostu produkcji jest proporcjo-

nalny do wzrostu zatrudnienia" (s. 334).
Jeżeli wzrost wydajność] pracy w prze-
myśle maszynowym wyniósł 108 proc.
(s. 218), a wzrost Wydajności technicz-
nego uzbrojenia pracy 31 proc. (s. 219),
to w myśl równania ze s. 211, wzrost
z tytułu postępu techniczno-organizacyj-
nego wyniósłby aż 77 proc. — zbyt
piękne, aby było prawdziwe"!).

W tym miejscu możemy odpowie-
dzieć zupełnie podobnie: dlaczego
taki wzrost wydajności pracy na

skutek postępu techniczno-organi-
zacyjnego ma być nieprawdziwy,
przecież recenzent nie podważył te-

go wzrostu. A argumenty wynika-
jące z wyliczenia, jak również ob-
serwacje statystyczne kształtowania
się dynamiki technicznego uzbroje-
nia pracy" i wydajności' pracy w

długich okresach czasu w przemy-
śle polskim", jak f'przemyśle krajów"
rozwiniętych gospodarczo, przema-
wiają na korzyść takiego wzrostu,
a zatem i stosowania metody resz-

ty.
Nie wydaje się też słuszny zarzut

recenzenta, że w publikacji Zakła-
du Prakseologii PAN zespoły ba-
dawcze zachowały niedoskonałe
metody analityczno-badawcze z 1959
r. i że poza nie Zespoły nie wyszły.
Przecież, jeżeli dobrze zapoznałem
się z metodami badawczymi ż tego
roku („Przegląd Techniczny" listo-
pad 1959, zeszyt specjalny), to nie
próbowano Icwantyfikować czynni-
ków wzrostu wydajności pracy

i nie było tam mowy o metodzie
reszty.

Ciekawe wydaje się, że K. Soko-
łowski zaleca, a wręcz czyni wy-
rzuty autorom książki Zakładu
Prakseologii PAN, że uniknęli w

badaniach czynników wzrostu wy-
dajności pracy metod ekonome-
trycznych, niejednokrotnie już wy-
próbowanych. A przecież zaledwie
przed kilkoma miesiącami recenzu-

jąc moją książkę K. Sokołowski pi-
sał, że:

„Ekonomiści i ekonometrycy w kraju
1 za granicą proponują coraz to nowsze

wzory, formuły 1 równania, ale zazwy-
czaj są to propozycje bardziej efektow-
ne niż efektywne, pięknym czy skom-
plikowanym schematom nie towarzyszą
rozsądne próby ich weryfikacji, mate-
riał statystyczny najczęściej nie jest im

adekwatny i w rezultacie góra rodzi
mysz 1 — dalsze próby rozwiązania pro-
blemu3).

Józef Jagas, autor książki o czynni-
kach wzrostu wydajności pracy (...) pod-
szedł z ostrożnością 1 umiarem do me-

tody mierzenia tak samej wydajności,
jak 1 jej czynników sprawczych. W jego
rozprawie uderza czytelność i prostota
wzorów użytych do takich czy innych
obliczeń, a tym samym ich stosowal-
ność, co się rzadko zdarza autorom pi-
szącym na ten temat".

I dalej plrze K. Sokołowski niekon-
sekwentnie, bo: „Zastosowana przez
niego (Jagasa — J .J .) metoda reszty (...)
prowadzi na bezdroża..."

Mątoda reszty, .opracowana przgz.
Instytut Planowania, spotkała się
z krytyką ze strony M. Borowego,
który podobnie jak i K. Sokołowski
zarzuca metodzie reszty fakt jej
niezastosowania, gdy tempo wzrostu

technicznego uzbrojenia pracy jest
równe tempu wydajności pracy.
Nie może to być podstawowy za-

rzut czyniony metodzie reszty.
Przecież prawidłowością nie jest
słabszy lub równy wzrost wydaj-
ności pracy w stosunku do tech-
nicznego uzbrojenia pracy. Tech-
niczne uzbrojenie pracy stale 1 dość
regularnie wzrasta, co w pełni po-
twierdzają dane empiryczne, a prze-
cież techniczne uzbrojenie pracy
jest podstawą wzro-stu wydajności

CZYNNIK LUDZKI
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Przytoczone dane obrazują globalny przyrost lud-
noąci w wieku zdolności do pracy. Jeśli popatrzymy
na ten proces z punktu widzenia rocznika osiąga-
jącego wiek zdolności do pracy (18 lat), to okaże
się, że wahania Tutaj są nieco mniejsze. I tak w latach
1951—55 osiemnasty rok życia ukończyło — 2370 tys.
osób; 1956—60 — 2210 tys.; 1961—65 — 2070 tys.;
1966—70 — 3170 tys.

Według prognoz biologicznych — populacja ta wy-
niesie w latach 1971—75 — ok. 3490 tys. , 1976—80 —

3080 tys. , 1981—85 — 2580 tys. , 1986—90 — 2600 tys. ,

1991—95 — 2800 tys. i 1996—2000 — ok. 2900 tys.
W sumie w latach 1971—90 ogólny przyrost zasobów

ludzkich w wieku zdolności do pracy wyniesie w Pol-
sce ok. 4,2 min. osób, zaś ok. 11,7 min młodych ludzi
wejdzie w wiek zdolności do pracy.

Tak w pierwszej, jak i w drugiej populacji wystąpi
przewaga liczebna mężczyzn w stosunku do kobiet.
Wśród osób kończących 18 rok życia różnica ta wyno-
sić będzie 10—15 tys. w każdym roczniku; tak więc
w ciągu 20 lat wejdzie w wiek zdolności do pracy ok.
ćwierć miliona więcej chłopców niż dziewcząt.

Łączna przewaga liczebna mężczyzn nad kobietami wśród
ogółu osób powiększających podstawowe zasoby pracy') wy-
niesie 680 tysięcy. Zauważyć przy tym należy, że w oma-

wianym 20-leciu ok. 430 tysięcy kobiet więcej niz męzczyzn
osiągnie wiek emerytalny. Brakująca liczba mężczyzn to
przede wszystkim ofiary II wojny światowej.

W konsekwencji zmieniać się będzie struktura za-

sobów ludności w wieku zdolności do pracy według
płci na korzyść mężczyzn. O ile w 1950 r. udział
mężczyzn wynosił 48,2%, w 1960 — 49,7%. i w 1970 r.
— 50,8%, to w 1990 r. — przekroczy już 52,2%. Tak
więc mężczyźni, na których pracę jest z reguły wyższe
zapotrzebowanie — zwiększą swoją przewagę liczebną:
z280tys.w1970r.dook.960tys.w1990r.

Powyższy trend nie pozostanie bez wpływu na pro-
porcje aktywności zawodowej, tym bardziej, że współ-
czynnik aktywności zawodowej mężczyzn (ponad 90 /o
mężczyzn w wieku 18—64 lat) jest wyższy od współ-
czynnika aktywności kobiet (około 70»/o kobiet w wie-
ku 18—59 lat). Z kolei liczyć się należy z dość znacz-

nym zwiększeniem liczby kobiet w wieku emerytal-

ny obok zmian w strukturze podstawowych zasobów
pracy według płci, na szczególną' uwagę zasługują

4 ŻYCIE GOSPODARCZE
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znaczne różnice w przestrzennym ich rozmieszczeniu.
I tak w 1970 r. większość zasobów znajdowała się
w miastach (10.116 tys. osób), wśród nich nieznacznie
przeważały kobiety. Odmiennie kształtowała się sy-
tuacja na wsi, gdzie przewaga mężczyzn była znacznie
większa. Na ogólną liczbę 8.190 tys. osób — 4 .244 tys.
mężczyzn.

Zgoła inaczej układały się jednak proporcje między
aktywnymi zasobami pracy, a więc ludnością czynną
zawodowo, wśród mieszkańców miast i wsi. Tutaj
występuje wyraźna przewaga mieszkańców wsi. Rzecz
charakterystyczna przy tym, że aż 33,5% zawodowo
czynnych mieszkańców wsi pracuje poza rolnictwem
(w 1960 r. odsetek ten wynosił 22,9%).

Dane dotyczące poszczególnych regionów gospodarczych,
dają jeszcze bardziej złożony obraz zróżnicowań przestrzen-
nych w rozmieszczeniu i wykorzystaniu zasobów pracy. W
wielkich aglomeracjach miejskich i przemysłowych, przy bar-
dzo wysokich współczynnikach aktywności zawodowej i ma-

sowych dojazdów do pracy, notuje się stosunkowo niewielki
przyrost rodzimej ludności w wieku zdolności do pracy.
Odwrotnie przedstawia się sytuacja na obszarach o przewadze
ludności wiejskiej.

W związku z tym nieuchronne są masowe procesy
migracyjne. I tak tylko w 1971 r. 585,2 tys. osób w

wieku produkcyjnym zmieniło miejsce zamieszkania.
Wśród nich było więcej kobiet (295,8 tys.) , niż męż-
czyzn (289,4 tys.) . Również w ogólnym saldzie ruchu
wędrówkowego w relacji wieś—miasto dominowały
kobiety. Wśród 99,6 tys. osób w wieku 20—59 lat, po-
większająccyh ludność miast w wyniku procesów mi-

gracyjnych — było 53,9 tys. kobiet i 45,7 tys. mężczyzn.
Sumując — analiza danych dotyczących dynamiki

i struktury zasobów ludzkich pozwala stwierdzić, że:
O przyrost podstawowych zasobów pracy w latach 1971—1990

będzie nader zróżnicowany w poszczególnych pięcioleciach
i w układach przestrzennych,-

0 wzrastać będzie przewaga mężczyzn wśród ludności w

wieku zdolności do pracy;
• rysuje się przewaga kobiet wśród ludności w wieku

zdolności do pracy w miastach, na co wpływa struktura
migracji między wsią a miastem i jej saldo;

0 znaczny odsetek zawodowo czynnych mieszkańców wsi
pracuje poza rolnictwem; występuje tendencja wzrostu tej
populacji, co wiąże się z jednej strony z pogłębianiem spo-
łecznego podziału pracy na wsi, z drugiej zaś z tzw. barierą
mieszkaniową w miastach, która zmusza do codziennej mi-
gracji wahadłowej;

9 zmienność sytuacji demograficznej, a zwłaszcza znaczne

zmniejszenie przyrostu podstawowych zasobów pracy w la-
tach osiemdziesiątych, wymaga z jednej strony dużej po-
wściągliwości w rozpatrywaniu propozycji obniżenia wieku
emerytalnego dla mężczyzn do 60 lat i dla kobiet do 55 lat,
z drugiej zaś — perspektywicznego planowania procesów mi-
gracyjnych. Czynnikiem ułatwiającym to planowanie jest
program budownictwa mieszkaniowego na lata 1971—1990,
przewidujący budowę ok. 6,fr—7,3 min nowych mieszkań.

AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA

Od 1950 r. do 1970 r. ogólny przyrost ludności w

wieku zdolności do pracy wyniósł 4140 tys. W tym

pracy, w przeciwnym razie mieli-
byśmy do czynienia z nieracjonal-
nością gospodarowania.

Postęp techniczny w praktyce jest
nierozerwalnie związany z nakłada-
mi inwestycyjnymi i olbrzymią iloś-
cią innowacji technicznych i bardziej
efektywnych jnetod wytwarzania.
Może być wprowadzony do pro-
dukcji tylko za pośrednictwem do-
datkowych nakładów inwestycyj-
nych, które z reguły oszczędzają
pracę żywą i pr2:yczyniają się do
wzrostu technicznego uzbrojenia
pracy. Stąd też już w stopie wzros-

tu wydajności pracy, równej stopie
wzrostu technicznego uzbrojenia
pracy należy dopatrywać się udzia-
łu efektów postępu technicznego.

H. DUNAJEWSKI omawiając wzajem-
ną relację między technicznym uzbroje-
niem pracy, a wydajnością pracy
1 współczynnikiem kapitałowym (kapita-
łochlonnością) pisze, że „...istnieje lo-
gicznie uzasadniona i statystycznie po-
twierdzona jednomyślność...", że wo-

lumen techniki (łączny koszt produkcji
w cenach niezmiennych) rośnie szybciej
niż wolumen czasu pracy", oraz, że
„Wzrost wydajności pracy wpływa nie-
wątpliwie na spadek współczynnika ka-
pitałowego'^).

A zatem wzrost wydajności pra-
cy musi być szybszy niż wzrost

technicznego uzbrojenia pracy, gdyż
wydajność pracy z reguły opiera się
trwale r.a żtiiianach techniki' wy-''
twarzania.' ' ' '

Jeżeli występują przypadki, że w

niektórych gałęziach techniczne
uzbrojenie pracy wyrażające postęp
techniczny rośnie szybciej niż wy-
dajność pracy, to nie jest to wina
„tej nieszczęsnej metody reszty",
nad którą tak ubolewa K. Soko-
łowski, lecz przyjętego do analizy
materiału. Metoda reszty, podobnie
jak każda poprawnie zbudowana
funkcja produkcji, posiada wiele
wad. Jak słusznie zauważył J.

» MARCZUK, wady te nie tkwią w

samej metodzie reszty, a jedynie
w wielkościach przyjętych do ra-

chunku.

W tym miejscu trzeba podkreślić,

że metody reszty nie można prze-
ciwstawiać funkcji produkcji, gdyż
jest ona jej zmienioną formą. Kon-

struując funkcje produkcji o róż-

nych współczynnikach elastyczności,
określanych w sposób arbitralny,
otrzymuje się odmienne oceny
udziału czynnika resztowego 'w
przyroście produkcji, co musi wy-
woływać wiele słusznych zastrze-
żeń. •

Omawiając związek kwalifikacji
pracowniczych i wydajności pracy
K. Sokołowski zarzuca autorom

obydwu książek, że nie posłużyli się
przy analizie wpływu kwalifikacji
na wzrost wydajności pracy metodą
opracowaną przez DENISONA. W
odniesieniu do mojej recezent pi-
sze:

„Do sposobów obliczeń Strumilina, De-
nisona lub Freemana autor nie przy-
wiązuje żadnego znaczenia, stwierdzając
w sposób apodyktyczny, że poszukiwa-
nia mierników, z których pomocą dało-
by się obliczyć ów wpływ, nie dały za-

dowalających rezultatów".

Niezorientowany czytelnik mógł-
by wyciągnąć wniosek, że autor

„Czynników Wzrostu Wydajności
Pracy" lekceważy sobie, a co naj-
mniej nie przywiązuje wagi, do
osiągnięć metod naukowych. Ale
uważny czytelnik w następnej re-

cenzji K. Sokołowskiego dowiaduje
się, że to tylko „Próby Deriisóńa;
Dunajewskiego i innych nie .żftSla-"
zły (...) żadnego zastosowania". A
zatem między metodami i próbami
jest chyba zasadnicza różnica.
I gwoli sprawiedliwości poinformo-
wać trzeba czytelników, że KLU-
CZTŃSKI takich prób nie uczynił
dla naszej gospodarki, a tylko w

swoich publikacjach informuje, że
inni takowe poczynili. O Denisonie
w istocie niewiele więcej napisał,
niż ja podaję w swojej publikacji.
Zaznaczyć trzeba też, że Denison
wyliczając, udział kwalifikacji we

wzroście dochodu narodowego uczy-
nił to w sposób arbitralny, co bu-
dzi zastrzeżenia co do stosowania
tej metody nie tylko dla warunków

gospodarki socjalistycznej, ale nie
odzwierciedla ona rzeczywistych za-

leżności zachodzących, w procesie
produkcji w krajach kapitalistycz-
nych.

Na zakończenie jeszcze o jednej
niekonsekwencji K. Sokołowskiego.
Ta niekonsekwencją (pomijając
fakt, że dane z rocznika 1971 usiłu-
je porównać z danymi zaczerpnię-
tymi z rocznika 1967) polega na

tym, że z jednej strony zaleca me-

todę bardzo sformalizowaną pod
względem matematycznym Knyzia-
ka, a z drugiej strony wyszukuje
wady, które są tak samo zawarte
w metodzie Knyziafca jak i mojej
i przypisuje je tylko mnie, kiedy
pisze, że „...z obliczeń przeprowa-
dzonych oryginalną metodą Jagasa
dla Okresu 1965—1970, wynikają
wnioski zgoła inne". Oczywiście, że

muszą wynikać inne • wnioski, bo
jest to inny okres, nie będący
przedmiotem analizy mojej pracy,
ale przede wszystkim czynników
zmian strukturalnych i zmian wy-
korzystania majątku (a te recen-

zent obliczył) nie można przypisy-
wać mojej oryginalnej metodzie,
gdyż one zaczerpnięte zostały prze-
ze mnie, tak samo jak.i przez Kny-
ziaka, od LANSPEYRE*A, o czyi%<,„
wyraźnie piszę na 'str'. 67.. .Nato-„„
miast moją oryginalną metodą jest^,,
zastosowana forma metody reszty "w"
kwantyfikacji czynników wzrostu

wydajności pracy.

1) „2ycie Gospodarcze" nr 12, 1972.
Recenzja książki J. Jagasa: „Czynniki
wzrostu wydajności pracy. Na przykła-
dzie przemysłu Opolszczyzny", Wrocław
— Opole 1971.

2) „Zycie Gospodarcze" nr 32, 1972.
Recenzja książki Zakładu Prakseologu
PAN: „Dynamika wydajności pracy w

świetle prakseologii", Warszawa 1972.

3) Chodzi tu o dyskusję toczącą się
na lamach „Życia Gospodarczego" pod
koniec 1969 r.

i) H. Dunajewski: „Struktura 1 stoso-
wanie funkcji produkcji typu Cobb-
-Douglas", „Ekonomista" nr 3, 1962, ś.
73.

samym czasie liczba czynnych zawodowo wzrosła
0 ok. 4040 tys. Można więc mówić o wyrównanej dy-
namice przyrostu podstawowych zasobów pracy i lud-
ności pracującej. Warto jednak zauważyć, że o ile
w latach pięćdziesiątych przyrost zasobów (1790 tys.)
wyprzedzał przyrost zatrudnienia (1500 tys.), to w

latach sześćdziesiątych nastąpiło odwrócenie proporcji
(2350 tys. wobec 2540 tys.).

Przyrostowi ludności czynnej zawodowo towarzyszy-
ły zmiany w strukturze zatrudnienia. Były one zgod-
ne z ogólnymi tendencjami współczesnego rozwoju
zatrudnienia, a mianowicie:

9 spadał odsetek zatrudnionych w sferze produkcji mate-
rialnej z 91,4% w 1950 r. do 89,8% w 1960 r. i 87% w 1D70 r.;

.0 zmniejszała, się liczba 1 odsetek pracujących w rolnic-
twie:z7min,tj.56,6%w1950r.do6,5min,tj.473⁄4w
1960 r. 1 6 min, tj. ok. 36,570 w 1970 r.;

0 wzrastała liczba i odsetek pracujących poza rolnictwem
w gospodarce uspołecznionej (o 57% w okresie między 1960
1 1970 r.);

9 zwiększał się udział pracowników umysłowych w gospo-
darce uspołecznionej poza rolnictwem i leśnictwem: z 33%
w1960r.do34,3%w1965i35,4%w1970r.;

9 podniósł się nieco wiek środkowy (mediana) zatrudnio-
nych:z33latw1954r.do35latw1968r.;umężczyznwj-
nosil on 36 lat, zaś u kobiet 33 lata.

Do powyższych danych należy dodać dalsze dwa
charakterystyczne zjawiska:

0 dość znaczną ruchliwość pracowniczą, wyrażającą się w

zmianach miejsc zatrudnienia — w 1970 r. (współczynnik przy-
jęć — 24,0, zwolnień — 21,9), zwłaszcza zaś w budownictwie
(odpowiednio 43,7 i 41,6);

% masowe dojazdy do pracy (w 1964 r. — 19,8% 1 w 1968 r.
— 20,2% ogółu zatrudnionych w gospodarce uspołecznionej).

Wszystkie te procesy i zjawiska muszą stanowić
przedmiot ciągłej wnikliwej analizy. W szczególności
zaś badać trzeba ich trendy i szacować natężenie w

odniesieniu do planu perspektywicznego na lata
1971—1990.

Rysują się w tym planie dwa różne okresy przy-
rostu ludności czynnej zawodowo. W latach siedem-
dziesiątym wyniesie on ok. 3,1 min, zaś w latach
osiemdziesiątych zaledwie 1/3 tej liczby. Przedsta-
wiona w poprzednim rozdziale różnica w przyroście
podstawowych zasobów pracy w poszczególnych pię-
cioleciach spowoduje, że w latach 1986—1990 przyrost
ludności czynnej zawodowo będzie czterokrotnie niż-

szy niż w latach 1971—75!

W latach osiemdziesiątych oczekiwać więc należy
masowych przesunięć ludności z rolnictwa do sfery
pozarolniczej. Równocześnie, a właściwie należałoby
powiedzieć — przede wszystkim — odbywać się będzie
proces Intensywnego technicznego uzbrojenia pracy
w całej sferze produkcyjnej. Powinien on doprowa-
dzić do znacznego podniesienia wydajności pracy i

tym samym zapewnić odpowiednio wysokie tempo
przyrostu dochodu narodowego w latach 1971—1990
średniorocznie ok. 7%.

Podejmowane dzisiaj studia nad wydajnością pracy
w sferze produkcji materialnej prowadzą do wniosku,
że wydajność ta mierzona produkcją czystą na 1 za-

trudnionego musi być w roku 1990 3,2—3,9 razy wyż-
sza w stosunku do roku 1970, zaś na godzinę pracy
3,8—4,6 razy. Te różnice są zrozumiałe, gdyż ogólny

•fundusz czasu prący w sferze produkcji wskutek
wprowadzenia 5-dniowego tygodnia pracy, spadnie z

ok. 28,7 mld godzin w 1970 r., do 27,4—25,8 mld go-
dzin w 199(ł r.

Drugim, czynnikiem limitującym nakłady pracy
ludzkiej w sferze produkcji materialnej będzie zapo-
trzebowanie na kadry w sferze szeroko pojętych usług.
Gospodarka polska, podobnie jak to dzieje się we

wszystkich wysoko rozwiniętych krajach, wejdzie bo-
wiem w fazę serwicyzacji, charakteryzującej się znacz-

nym udziałem zatrudnionych we wspomnianej sferze
usług. Proces serwicyzacji dyktowany jest swego ro-

dzaju prawem rozwoju, związanym z. pogłębieniem
społecznego podziału pracy i wzrostu społecznej wy-
dajności. pracy.

W konsekwencji przedstawionych powyżej procesów
nastąpią następujące przekształcenia w strukturze za-

trudnienia:
O odsetek czynnych zawodowo w rolnictwie spadnie z 31%

w 1970 r. do co najmniej 20% w 1990; nie jest wykluczone
jego obniżenie nawet do 13% w przypadku możliwości wpro-
wadzenia daleko idącej mechanizacji i przekształceń struktu-
ralnych w'rolnictwie;

• udział pontencjału zatrudnionych w przemyśle i bu-
downictwie powinien podnieść się z ok, 35% do 10—14%;

V do analogicznego odsetka zbliży się zatrudnienie w tzw.
sektorze trzecim, który w 1970 r. skupiał zaledwie 27% ogółu
czynnych zawodowo.

OGROMNE I ZŁOŻONE zadania w dziedzinie gos-
podarowania czynnikiem ludzkim w Polsce w latach
osiemdziesiątych wymagają już obecnie odpowiednich
przygotowań. Wspomnieliśmy powyżej o programie
budownictwa mieszkaniowego,, który ułatwi transfer
ludności ze wsi do miast, a w szczególności do aglo-
meracji przemysłowych. Jeszcze ważniejsze znaczenie
posiada modernizacja urządzeń produkcyjnych, roz-

wiązań organizacyjnych i kwalifikacje kadr.. Krótko
mówiąc, chodzi o wykorzystanie wszelkich osiągnięć
rewolucji naukowo-technicznej sprzyjających nasze-

mu rozwojowi gospodarczemu oraz uwzględnienie jej
podstawowych wymogów.

Wśród podejmowanych obecnie długofalowych
przedsięwzięć na szczególną uwagę zasługują pracc
nad rozwojem i reformą szkolnictwa, które powinno
przygotować i stale doskonalić kadrę zapewniającą
zaspokojenie nie tylko ilościowych, ale i jakościowych
potrzeb gospodarki narodowej. Bez tej kadry trudno
mówić tak o samej rewolucji naukowo-technicznej,
jak i o korzystaniu z jej owoców. Trzeba tu z całym
naciskiem podkreślić, że kwalifikacje czynnych za-

wodowo, oparte na mocnym fundamencie wiedzy
kadry nauczającej oraz badań naukowych, stanowią
podstawowy warunek przekształcenia naszego społe-
czeństwa i kraju w nowoczesną wspólnotę socj?li-
styczną.

ANTONI RAJKIEWICZ

') Według danych zamieszczonych w Roczniku Statystycz-
nym 1972, str 86. Liczba podana w nawiasie wynika z obli-
czeń uwzględniających skutki migracji (por. J . Aleksińska-
Biologiczna prognoza ludności Polski na lata 1976—I9gii
uwzględniająca skutki migracji do 1975 r. Wiadomości Sta-
tystyczne nr 10/1972, str. 1—3).

') Pojęciem „podstawowe za«oby pracy" obejmujemy lud-
ność w przytoczonych granicach wieku zdolności do pracy.
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. się czwartego kwartału (II kw.
1873 r.) , kiedy powinien nastąpić duży skok produkcji.
W kwartale tym powinniśmy osiągnąć 34,5 min zł,

wobec docelowej (kwartalnie) wartości produkcji IG
min złotych.

Lipiec „nie wyszedł" — zakład dał produkcję o

wartości zaledwie 1150 tys. złotych. Odbiło się .to na

wykonaniu planu całego III kwartału: 8 961 tys. zł
wobec planowanych 9,2 min zł. W IV kwartale 1972 r.

plan wynosi już 16,1 min zł, ale przewiduje się jego
przekroczenie o ok. 900 tys. złotych.

Zadania na I kwartał 1973 roku są bardzo
poważne: należy osiągnąć produkcję o wartości
23 min zł. Ponadto dopiąć nareszcie organizację
załogi. Brakuje dozoru średniego, znaczną część
załogi trzeba doszkolić. Początek przyszłego ro-

ku, to również solidne przygotowanie się do
sprostania zadań najtrudniejszego, czwarte-

go kwartału dochodzenia do pełnej zdolności

produkcyjnej.
— Moje obawy — mówi mi inż. Pędziński —

wynikają przede wszystkim z analizy składu
załogi. Pracuje obecnie 590 osób, a powinno
już pracować około 640. Docelowo zakład powi-
nien zatrudniać 790 pracowników. Mamy deficyt
nie tylko fachowców, ale i niewykwalifikowa-
nych mężczyzn, mimo że w rejonie była bo-
gata tradycja w tym zawodzie. Załoga jest
młoda, średnia wieku 24 lata... zapewne za kilka
lat będą to ludzie oszlifowani...

Mieszkania. Jest blok „awaryjny" z 45 miesz-
kaniami. I to wszystko. W miasteczku nie ma

na razie spółdzielni mieszkaniowej.
Poważnym problemem stał się dowóz pra-

cowników, zwłaszcza na drugą j trzecią zmianę.
Mieli dostać 3 autobusy, nie dostali ani jed-
nego. Zlecono PKS-owi dowóz ok. 100 pracow-
ników. Ale nadal kłopoty są z komunikacją
w kierunku m.in. Sędziszowa, Mielca...

Szukam dalszych przyczyn powodujących, że

przekazana do eksploatacji nowa fabryka musi
„odczekać" aż 15—14 miesięcy, zanim osiągnie
planowaną zdolność produkcyjną. Ot, choćby
pakowanie. W projekcie Założono, że wszelkie
elementy lite z tarcicy będą dostarczane w ko-
operacji z zakładu w Sędziszowie, bądź innych
przedsiębiorstw przemysłu.....drzewnego z woje-
wództwa rzeszowskiego. Założenie to było za-

pewne słuszne, ale w Kolbuszowej brakuje
podzespołów do pakowania. Zawodzą dostawy
opakowań i z Sędziszowa i z Dynowa. W Kol-
buszowej muszą sami zbijać te opakowania.
Gdyby taka sytuacja trwała dalej, to załogę
pakowni trzeba byłoby chyba podwoić. Ostat-
nio zaświtała nadzieja na rozwiązanie sprawy:
podobno „Las" ma od 15 grudnia podjąć .się
produkcji całości opakowań...

Projekt przewidywał też, że trociny odprowa-
dzać się będzie automatycznie i spalać. Instala-
cja do tego celu okazała się niebezpieczna: w

Swarzędzkich Fabrykach Mebli, które miały
podobną instalację, nastąpił wybuch. Dla unik-
nięcia pożaru w Kolbuszowej wywozi się całe
platformy trocin na hałdy.

Okładzina — najważniejszy element każdego
mebla z punktu widzenia klienta. Komplet
„Piast' ma okleinę mahoniową. Okazuje się, że
Kolbuszowa dostaje ją w złej jakości. Mahoń,
jak wiadomo, importujemy w klocach, a już w

kraju tnie się go na wąskie „blaszki". Dlaczego
nasze zakłady Zjednoczenia Przemysłu Tartacz-
nego i Wyrobów Drzewnych knocą tę operację
cięcia? Do Kolbuszowej przychodzi okleina po-
pękana, porysowana, o zbyt dużej wilgotności.
Prawie każdą partię okleiny reklamuje się
i przecenia do klas niższych.

MIAŁA BYć... NAJNOWOCZEŚNIEJSZA

Pisaliśmy w lipcu br.: „...na 5 inwestycji,
które miały być oddane do eksploatacji w 1971
r aż trzy mają opóźnione cykle inwestycyjne.
Są .to- fabryka mebli w Białej Podlaskiej, w

Płaszowie i największa, najnowocześ-
niejsza z planowanych tego typu fabryk —

w Kolbuszowej". Oglądam całą fabrykę od A
do Z: od rozdrabniania drewna na wióry, az

po magazyn wyrobów gotowych. Owszem, fa-
bryka ma wyższy standard od innych w kraju.
Niestetv, przymiotnik „najnowocześniejsza" nie
pasuje "jednak i to z wielu względów

— Wąskie gardło — mówi iw. Pędzmski —

stanowi... piła do ciecia płyt wiórowych na

określone formaty. Nam potrzebny jest cały

zestaw pił, gdyż mając tylko Jedna, nigdy
nie osiągniemy pełnej wydajności, nawet przy
pracy na trzy zmiany. Jedyne wyjście — kilpić
inną, gwarąntująćą większą mechanizację i wy*
dajność.

Kosztowna iinia egalizacjl (dwustronna stru-

garka i dwie szlifierki) wykazuje również zbyt
małą wydajność. Jest ważnym ogniwem pro-
cesu technologicznego: płyty powinny osiągać
żadaną grubość z dokładnością do plus-minus
0,2 mm. Okazuje się, że wymiana noży na

strugarce pochłania mnóstwo czasu. I to nawet
obecnie, gdy fabryka posiada

1
zapas noży im-

portowanych z NRD. A co będzie, gdy przejdą
na krajowe noże? Zakład w Strzyżowie wy-
czerpał już zapas dobrych noży — kłopotów
przyrosło...

Po uruchomieniu fabryki stwierdzono nagle,
że zakupione szlifierki nie gwarantują jakości
szlifowanych płyt. Na obróbce mechanicznej za-

instalowany automat Hessemana jest bardzo
dobry, ale pod warunkiem, że stosuje się nie-
mieckje papiery ścierne. Krajowe rwą sie szyb-
ko. mają złe spoiwo i... trzeba ręcznie popra-
wiać.

Linie lakiernicze mają ciąg nitro i elag pollmnlu.
Linia nitro pracuje dość dobrze, ale poważne zastrze-
żenia budzi usytuowanie maszyn. Szlifierkę ustawio-
no na końcu ciągu, zamiast jako trzecią maszynę —

elementy lakierowane trzeba przenosić do szlifierki,
a potem wracać z nimi z powrotem.

Podobna (w swej dziwaczności.') historia z ciągiem
polimalu (żywic poliestrowych). Lakier poliestrowy
nanosi się dwukrotnie w odstępie 15 minut — wtedy
uzyskuje się dobrą powlokę. Zainstalowane transpor-
tery nie maja przekładni i elementy mebli przeby-
wała drogę między jedną a drugą polewarka w ciągu
9—10 minut. Rzecz jasna, nie można w tej sytuacji
obu polewarek wykorzystać.

Przyglądam -się procesowi lakierowania. Rolki
trrmsnorterów owiniete są taśmą papierowa. Po
co? Ano, ścieka lakier z desek, w takiej ilości,
że oo kilku godzinach pracv t.ransDortera rolki
ob'-n<;łvbv żvwica do tego stonnia. że nie można
bvVih" ich użvwać. Co aorsze. gdvbv lakier
nakapał na metalowe rolki nie osłonięte, nie

można byłoby go w ogóle usunąć. Owija się
więc papierem kilkaset rolek o długośęi ponad
metra. A potem zrywa się pokapaną taśmę,
i znów... okleja! Czasu przestoju linii nikt nie
mierzy...

Zatrzymuję się dłużej przed tunelem wstęp-
nego żelowania. Ze zdumieniem stwierdzam, że
szybkości transporterów polewarki i tunelu są
różne. Tłumaczą mi: ma pan oko, tak, to ko-
lejny słaby punkt fabryki. Pracownik musi ro-

bić celowo odstępy i rzadziej wypuszczać z po-
lewarki deski, bo by się tam w tunelu stukały
i spiętrzały. Ale była już w tej sprawie narada
— zainstaluje się transporter wyhamowujący.

Lakier! Coś równie ważnego jak okleina. Nitrocelu-
lozowe lakiery dające matową powierzchnię znacznie
ustępują np. szwedzkim, które dobrze kryją 1 dają
powierzchni wrażenie miękkości w dotyku. W Fabry-
ce Farb i Lakierów w Dębicy wdraża się do produk-
cji zmodyfikowany lakier poliestrowy o przyspieszo-
nym czasie żelowania. Próby wykazały, że będzie
dawał powlokę twardszą 1 o lepszym połysku. Kiedy?

Kolejny kłopot: wyprodukowane, niezbyt jesz-
cze dobrej jakości płyty wiórowe, nie mają
gdzie leżeć. Już obecnie odczuwa się brak po-
wierzchni magazynowej. Dodajmy, pakowanie
mebli odbywa się w magazynie wyrobów goto-
wych.

ZŁOTO DLA „PIASTA"

Komplet „Piast" wystawiony był w jesieni
1972 roku na Krajowych Targach Poznańskich
i zdobywa złoty medal.

Wart jest rzeczywiście złota na wystawach
i 24 500 zł od klienta. Kanapy, obite ładnym
płótnem, rozkładają się lekko, dzięki podnośni-

kom bezsprężynowym. Szerokie, mahoniowe
płaszczyzny szaf prezentują się Wspaniale. Ba-
rek — nawet pusty — jest atrakcyjny, szuflady
zadowolą pewnie każdą panią domu. Również
silne, nie trzaskające zamki magnetyczne...

Pisaliśmy przed pół rokiem: „...założeniem
jest zmiana modelu co pół roku..." Pytam o tę
sprawę technologa wiodącego, p. Edwarda
MIAZGĘ. Odpowiedź: „Po có? „Piast" ma po-
wodzenie na rynku i po co go zmieniać? Ow-
szem, będziemy go udoskonalać...". Pracujący
w Kolbuszowej od sierpnia 1972 r. inż. Pędziń-
ski: „Bzdura z. tą zmianą modeli co pół roku.
Najpierw trzeba opanować produkcję, jednego
kompletu. Nie ma na razie innego modelu i nie
przewiduje się... W Strzyżowie przygotowują się
na przejście z „Atosa" na nowy komplet „Biesz-
czady"..."

Jak dotąd, wskaźnik reklamacji (5 proc. sprzedanej
produkcji) jest Jeszcze znośny. Najczęstsze zastrzeże-
nia nabywców: luzy przy drzwiach i szufladach; nle-

zgranle okleiny (barwą i usłojeniem); niejednorodność
barwy boków; zlewy lakieru na wąskich płaszczyz-
nach; zarysowania na płaszczyznach z lakierem po-

liestrowym; ostre Krawędzie; prżeszlifowania na wąs-
kich a także szerokich płaszczyznach. Mówią w Kol-

buszowej: to wszystko da się opanować! Już od
1 stycznia 1973 r. zmieniona zostaje konstrukcja stołu

— nogi nie będą skośne, również ułatwione będzie
rozkładanie przez wprowadzenie jednej listwy pro-

wadzącej.

Zastanawiam się nad owymi 5 procentami
reklamacji. To mało, ale i dużo zarazem: na

20 „Piastów" jeden ma usterki. A przecież
wielu klientów macha ręką na drobniejsze wa-

dy! A co będzie, gdy rozpocznie się na serio
pogoń za planem?

Cały sens „Piasta" to jego wysoka jakość. Za-
kład natomiast musi pędzić z produkcją i trud-
no się dziwić, że stara się uprościć sobie zada-
nia. Klasycznym przykładem jest sprawa oklei-
ny. W całym jednym zestawie powinna być
jednakowa okleina. Wymóg ten dotyczy zwłasz-
cza czterech czy sześciu płaszczyzn jednej szafy.
Po prostu słoje muszą na drzwiach być dobrze
dobrane, nie mogą różnić się lewe drzwiczki
od prawych, albo barwa kłócić się z barwą
nadstawki.

Ten skrupulatny dobór barwy i deseniu okła-
dziny to prawie artystyczna robota, pracochłon-

na i wymagająca dużych kwalifikacji. Oczywis-
te: to jest kłopot dla producenta. No i stąd
chyba zrodził się pomysł: wprowadzić okleinę
z-tworzywa sztucznego, tzw. dekafolię. Sztucz-
na okładzina ma jednorodne desenie i łatwo
manipuluje się przy niej barwą.

Oglądam w Kolbuszowej szafę obłożoną dekafolią.
Przy mahoniowej wygląda jak wiejska lawa przy ju-
gosłowiańskich fotelach. Okropnie to wygląda — zu-

pełnie jak komplet meblj kuchennych! Nigdy nie ku-

piłbym takiej szafy. Pytam: po co robić „Piasta"
z dużo gorszą sztuczną okładziną, nawet mahonio-

podobną czy orzechopodobną? Dlaczego chcemy za-

rżnąć „piasta"? Rezygnacja z naturalnego mahoniu

w imię ułatwienia produkcji — to nonsens! Brzydkich
mebli mamy przecież pod dostatkiem.

Zrozumiałbym jeszcze tę tendencję, gdyby
dekafolia była dużo tańsza od mahoniu natu-

ralnego. Ot, dla urozmaicenia asortymentu moż-
na wprowadzić różnego rodzaju sztuczne u-sło-
jenia wiśni, orzecha, czereśni,, buku Ltd. Gusta
sa przecież różne. Ale dekafolia nie jest tańsza'
i... też trzeba ją sprowadzać z zagranicy.

Handel narzeka na zawalenie magazynów bu-
blami. Jakość „Piasta" jest wysoka! I utrzyma-
nie, poprawienie jeszcze tej jakości to sprawa
najważniejsza. Apeluję więc do dyrekcji Rze-
szowskich Fabryk Mebli, której podlega zakład
w Kolbuszowej; do dyrekcji Zjednoczenia, o

wstrzymanie decyzji wprowadzenia Jdo produk-
cji dekafolia! -W- imię- interesu kliertrÓw, którym
dostarczać bedzie Kolbuszowa 12 tysięcy kom-
nletów rocznie.

Osiągnięcie jak najlepszej jakości „Piasta"
zdeterminowane jest kulturą i postawą załogi
produkuiącej meble, zależeć bedzfe też od drogi
usprawnienia procesu technologicznego, jaką
obierze kierownictwo fabryki. Ale okazuje się,
że o tym, czy nabywca hędzie zadowolony
z ..Piasta", decvduje nie tylko producent.

Otóż. ze zdziwieniem dowiaduję sie, żś do
magazynu wyrobów gotowych fabryki w Kolbu-
szowej przyjeżdżało dziesiątki osób prywatnvch.
Własnymi samochodami z mieiscowości odleg-
łych o dziesiątki kilometrów. Mieli chvba rację
— znakomita cz'»ść usterek oowstaie właśni* w

czasie transportu. TJsorawnienie tego ostatniego
to sprawa naprawdę ważna.

I jeszcze jedna sprawa. „ P iast" spodobał ml się,
ale przecież nie mógłbym go w całości kupić do

swoich trzech maleńkich pokoików! Nie zmieściłby
sie. Postulat do handlu: czy wreszcie w roku 1913

będzie można kupować po parę sztuk mebli od .kom-

pletów? To nieprawda, że producentowi sprawia to

olbrzymi kłopot. Przestawienie się na wyprodukowa-
nie 30 szaf A zamiast 15 szaf A 1 15 szaf B, to żabie?

bardzo prosty. Ot, wyprodukowano w listopadzie 200

kanap z kompletu „Piast" dodatkowo. I nikomu ko-

rona z głowy nie spadla. Gdyby handel przetelefo-
nował do Kolbuszowej, to fabryka mogłaby na pew-
no zrobić też poza kompletem np. 100 barków czy
300 stołów itd. To nie jest przecież niemożliwe.

Kilkadziesiąt fabryk w Polsce produkuje me-

ble. Jestem przekonany, że załoga każdej z nich
planowała z początku wytwarzać „to jest to!".
Z czasem ambicje malały, efekt: dużo bubli.
W imię zwalczania zjawiska, które ochrzciliśmy
mianem „POLOWANIE NA MEBLE", posta-
nówmy w jednej (np. w Kolbuszowej!) fabryce
konsekwentnie nilnować jakości, w jednej na

początek prawidłowo ułożyć stosunki z handlem
oraz zapewnić jej właściwą obsługę transpor-
tową. Nie tylko złe, ale i dobre przykłady mo-

gą przecież innych zarazić i promieniować na

całą .branżę przemysłu meblarskiego.

*) Krystyna Gąsiorowska 2.G. 31/72.

WYKONANIE PLANU ROCZNEGO
RESORT PRZEMYSŁU CIĘŻKIEGO

wykonał na I) dni przed terminem rocz-

ny plan sprzedaży produkcji własnej i

usług. Do końca roku załogi tego prze-
mysłu postanowiły wyprodukować do-
datkowe wyroby wartości ok. 7 mld zł.

Rok 1972 był w tym przemyśle okre-
sem dalszego wydatnego wzrostu pro-
dukcji, która w porównaniu z 1971 r.

zwiększyła się o 8,1 proc., to jest w

stopniu większym niż zakładano. Przy-
czyniła się do tego wypracowana przez
załogi dodatkowa produkcja zadeklaro-
wana jako wkład do „banku 20 mld".

Podjęto zobowiązania, przewidujące wy-
produkowanie na potrzeby rynku we-

wnętrznego, eksportu oraz dla lepszego
zaopatrzenia materiałowego kraju dodat-
kowych ilości wyrobów wartości 4 mld
zł zostało wykonane z nadwyżką.

Na rynek wewnętrzny przemysł cięż-
ki przekazał w 1372 r. wyroby o łącznej
wartości prawie 12,3 mld zł, to jest o

liGu min zl więcej niż zakładano.

Plan eksportu przemysłu ciężkiego
wykonany został z nadwyżką ok. 6 proc.
i osiągnął wartość 3,8 mld zl. Aż o 18,7
proc. zwiększył się przy tym w porów-
niin u z 1971 r. eksport produkowanych
w przemyśle ciężkim maszyn i urządzeń,
statków oraz kompletnych obiektów.

GORNICTWO WĘGLA KAMIENNEGO
28 grudnia wykonało zadania NPG, wy-
noszące 149,8 min ton. Przewiduje się,
że do końca roku kopalnie wydobędą
dodatkowo ok. 1 min ton węgla. Tego-
roczny wzrost wydobycia węgla Jest
wynikiem postępującej mechanizacji,
automatyzacji 1 zwiększonej wydajności
pracy.

W 1972 r. przodujące brygady górnicze
uzyskały wiele rekordowych wyników w

wydobyciu ze ścian węglowych, w głę-
bieniu szybów oraz drążeniu przekopów
i wyrobisk korytarzowych. W terminach
krótszych niż planowano, wykonane zo-

stały również inwestycje produkcyjne.
Zrealizowano także w pełni plan bu-
downictwa mieszkaniowego i socjalnego.

RESORT PRZEMYSŁU MASZYNOWE-
GO wykonał zadania NPG na 1972 r. ,na
10 dni przed terminem w zakresie war-

tości produkcji sprzedanej. Do KoAca
roku resort przekroczył swe zadania o

ponad 5,5 mld zl.

Tak znaczne — nic notowane dptych-
czas — przyspieszenie terminu wyko-
nania zadań rocznych przez przemysł
maszynowy jest w dużej mierze wyni-
kiem realizacji zobowiązań. Zadeklaro-
wano zobowiązania wartości 3,2 mld zł,

podwyższone następnie do 4 mld zł zo-

staną zrealizowane z poważną nadwyż-
ką. Wkład załóg resortu przemysłu ma-

szynowego do „banku 20 mld"- ocenia
sięna5mldzł.

Ponadplanowa produkcja na potrzeby
rynku wewnętrznego osiągnęła w 1972 r.

ponad 2 mld zł. Przemysł dostarczył m.

in. dodatkowo: 30 tys. radioodbiorników

turystycznych, 3 tys. lodówek, 15 tyę.
odkurzaczy, 38 tys. pralek wirnikowych,
16 tys. sokowirówek 1 40 tys. młynków
elektrycznych.

W 1972 r. przemysł maszynowy uzy- •

kał najwyższą dynamikę wydajności
pracy. Produkcja resortu zwiększyła się
w stosunku do 1971 r. o 13,5 proc. (przy
założonym w planie wzroście o 10,4
proc.), a wydajność pracy o 10,3 proc.

W strukturze produkcji przemyśla ma*

szynowego nastąpiły w 1972 r. dalsze ko-

rzystne zmiany polegające na przyspie-
szeniu tempa rozwoju produkcji wyro-
bów konsumpcyjnych. Wartość dostaw

na potrzeby rynku wewnętrznego z re-

sortu przemysłu maszynowego wyniesie
39 mld zł 1 będzie ponad 30 proę. więk-
sza niż W 1970 r.

'

Wyniki realizacji zpdań, Jakie posta-
wiono w 1972 r. pr?ed BUDOWNICTWEM

MIESZKANIOWYM, były pomyślne.
Sprawniejsza organizacja pracy, lepsza
dyscyplina załóg i zastosowanie nowych,
wydajniejszych technologii pozwoliło na

przyspieszenie robót budowlar*—

Dzięki temu np. ubiegłoroczny plan * i-

dowy mieszkań wykonano z pewnym
wyprzedzeniem.

Warto dodać, iż po raz pierwszy od
wielu lat, razem z planem mieszkanio-

- wym zrealizowany zosta] także program
budownictwa' towarzyszącego.

od 2I grudriia ZAKŁADY PRZEMYSŁU
LEKKIEGO realizowały wyłącznie po-
nadplahową produkcję. Dzięki przedter-
minowemu wykonaniu zadań przemysł
ten pomnożył jeszcze wyniki o ok. 4 3
mld zł, a dostawy rynkowe wykonał z

nadwyżką wartości ok. 3 mld zł.

Również MINISTERSTWO HANDLU
WEWNĘTItZŃEGO I USŁUG łączny plan
obrotów ^detalicznych, wyznaczony Na-
rodowym Planem Gospodarczym na rok
1972, .wykonało przed terminem.

Został także zrealizowany przez JED-
NOSTKI USPOŁECZNIONEJ DROBNEJ
WYTWÓRCZOŚCI plan usług dla ludno-
ści.

Jak wynika z ostatnich danych CEN-
TRALNY ZWIĄZEK SPOŁDZIELCZOSCI
PRACY wykonał przed terminem wszy-
stkie podstawowe zadania tegorocznego
planu. Chodzi zarówno o realizację pla-
nowanych wielkości dostaw rynkowych,

-usług, Jak 1 planów eksportowych.

(M.S .)

INWESTYCJE W PRZEMYŚLE
SPOŻYWCZYM NA FINISZU

W 1972 r. przewidywano wykona-
nie 104 ważniejszych zadań inwe-
stycyjnych w przemyśle spożywczym.
Od stycznia do listopada oddano do
użytku 80 obiektów. Wartość pro-
dukcji uzyskanej dzięki tym inwe-
stycjom wyniosła przeszło 8 .mld zł.

W listopadzie oddano do eksploata-
cji dalszych 8 obiektów. M.in. roz-

budowaną cukrownię w Leśmierzu o

wydanojści 600 ton przerobu bura-
ków na dobę, tuczarnię bydln rzeź-
nego w Bukowinie Sycowskiej (woj.
wrocławskie), dysponującą 3 tys. sta-
nowisk.

Na niektórych jednak budowach
występują nadal zaległości w robo-
tach, zagrażające wykonaniu zadań.
M.in. w „słynnej" już z opóźnień
cukrowni w Łapach budowlani nie
wykonali prac wartości przeszło 10
min zl, w chłodni w Łagiszy zale-

głości sięgają 8 min zł, istnieją opó-
źnienia na budowie chłodni w Ol-
sztynie oraz rzeźni drobiu we Wro-
cławiu. Na grudzień pozostały do
wykonania roboty na budowach bro-
waru w Warce, w chłodni składo-
wej w Legnicy, w zakładach , mięs-
nych w Ełku i Koszalinie oraz w

kombinacie wychowu brojlerów • w

woj. wrocławskim.

Związki spółdzielni mleczarskich i

ogrodniczych na ogól wywiązały się
z tegorocznych zadań. 3 zakłady
mleczarskie już zaczęły pracować:
dwa w Łosicach i Kolnie będą od-
dane jeszcze w grudniu. Występują
zaległości prac na budowach za-

kładów mleczarskich w Chodzieży,
Ciechanowie, Wałbrzychu, N. Sączu i
Tomaszowie Maz. (msk)

BILANS ZADAŃ DROBNEJ
WYTWÓRCZOŚCI

W CIĄGU 10 MIESIĘCY ub. roku
łączna wartość sprzedaży drobnej
\v\ twórczości osiągnęła sumę ponad
90* miliardów zł. W porównaniu z

tjm samym okresem 1971 roku naj-
lepsze wyniki osiągnęła spółdziel-
czość pracy, zwiększając obroty o

ponad 15 proc. W tym samym sto-
sunku wzrosła produkcja spółdziel-
czości inwalidzkiej i państwowego
przemyślu terenowego.

Jedną z głównych przyczyn dyna-
micznego wzrostu produkcji drob-
nej wytwórczości jest poza popra-
wą zaopatrzenia, zwiększony napływ
maszyn i urządzeń krajowych oraz

z importu. Szczególnie wiele . maszyn
otrzymały zakłady dziewiarskie, o-

dzieżowe, skórzane, chemiczne . i
meblarskie.

Jak wynika z wstępnych szacun-

ków drobna wytwórczość zwiększy
w 1972 r. swój wkład"-do banku
„20 miliardów" o -3&9, ttiln złotych
ponad pierwotne ustalenia." (msk)

POMYŚLNA SYTUACJA

W SKUPIE ŻYWCA '•

W GORĄCYM dla' skupU trzody. li-

stopadzie oraz w pierwszej dekadzie
grudnia

1

skup przebiegał bez konie-
czności; r przetrzymywania,' żywca '..W'
bazach,

Listopadowy plan skupu. trżouy,
141,5 tys, ton, jirzekrófczóno , o 3,2
proc. GS Kupiły 146 tyś. ton' trzo?;
dy, o blisko 27 proc. więcej niż w'
tym samym miesiącu 1971 r. Lepiej,,
także wypadł skup bydła; plan wy-
konano w 96 procentach.

Wysokie dostawy żywca utrzyma-
ły się również w gradniu. Skup
przebiegał prawidłowo.

Wstępny plan kontraktacji trzody
1972 r. (13 min sztufc" wobec 9,5 min
sztuk w 1971 r.) będzie; przekroczo-
ny. Na styczeń 1913 Ti GS zakon-
traktowały 1100 tysi sztuk trzody;
czyli o 21 proc. więcej ! ni£ na; sty-
czeń 1972 r. Sytuacja/— Jak wynika
z danych dotyczących kontraktacji
— jest pomyślna. Rolnicy wywią-
zują się niemal w 100 proc. termi-
nowo z dostaw zakontraktowanych
zwierząt.

Uchwała Rządu z kwietnia 1971 r.

w sprawie usprawnienia skupu i

zagospodarowania zwierząt rzeźnych,
poparta zachętą ekonomiczną, dała
pozytywne rezultaty, (msk)

MILION DWT ZE STOCZNI
SZCZECIŃSKIEJ NA EKSPORT

W STOCZNI Szczecińskiej lm. A .

Warskiego, na wodę spłynął m/s
„Maksym Litwinow" uniwersalny
drobnicowiec z serii kontenerowców
przeznaczonych dla Związku Radzie-
ckiego. Zawarta w nim jest miliono-
wa tona nośności statków na eks-
port i półmilionowa tona dla' Zw.
Radzieckiego. Wodowanie odbyło się
dokładnie w 20 łat od dnia, w któ-
rym — 16 grudnia 1952 r. — z tej
samej pochylni spłynął na wodę s/s
„Czułym" — pierwszy pełnomorski
statek.

Stocznia szczecińska buduje statki
dla 12 krajów oraz dwóch armatorów
krajowych: PŹM i PLO. Najwięk-
szym importerem jest armator ra-

dziecki. Spośród 145 jednostek, któ-
re wyeksportowano od czasu wo-

dowania „Czułyma", 93 pływają pod
banderą ZSRR. Po rudowęg~owcach,
których Zw. Radziecki zakupił 22,
wyprodukowano całą serię drobni"-
cowców a następnie hydrografów, z

których m's „Mikołaj Zubow" jest
statkiem flagowym flot" hydrogra- >

ficzncj ZSRR, a ra's „Wasilij Golo-
win" podjął radziecką sondę kos-
miczną powracającą z Księżyca. Na
uwagę zaslugujn budowane dla Zw.
Radzieckiego statki — towarowe

przeznaczone do szkolenia słuchaczy
szkół morskich wszystkich typów.

Polski przemysłu okrętowy zbudu-
je dla armatora radzieckiego 35
drobnicowców o nośności 7500 DWT
przeznacznoych do przewozu ładun-
ków konterenowych, przy czym sto-
cznia szczecińska jest zakładem wio-
dącym ich w budowie.

Wodowanie m/s „Maksvma Litwi-
nowa" było ostatnim w 1972 r. — tym
samym stocznia wykonała ubiegłoro-
czny plan produkcji globalnej. Zwo-
dowano 17 jednostek, a 18 przeka-
zanych zostanie do eksploatacji. By -

ły w tym aż 4 prototypy. Jeden sta-
tek ponadplanowy stanowi wkład
szczccińskich stoczniowców do „ban-
ku 20 mld". (msk)

PRZYCHODY
GOSPODARKI
CHŁOPSKIEJ
I ZAOPATRZENIE WSI

ROK UBIEGŁY cechowała wysoka
dynamika przychodów gospodarstw -

chłopskich z/tytułu', sprzedaży pań-
stwu. produktów, rolnych (w grani-
cach 23.— 24'próc. powyżej 1971 r.).
Rolnicy' otrzymają więc do swojej

dyspozycji o 14 —

, 15 mld zł więcej
niż planowano i ok. 25 mld zł wię-
cej niż w 1971 r.
•• Tak- znaczny wzrost przychodów
pieniężnych wsi osiągnięty został\ w

1972 r. głównie dzięki wzrostowi do-
staw do punktów skupu trzody

chlewnej, mleka, drobiu, jaj, zbóz
i ziemniaków. Pociąga to za sobą
znaczny wzrost zapotrzebowania na

towary w handlu wiejskim (w okre-
sie 10 miesięcy ub. r . ok. 15 proc.,
a w listopadzie o ok. 23 proc.) .

Obserwowany w ostatnich miesią-
cach wydatny wzrost sprzedaży w

handlu wiejskim może się utrzymać
i w 1973 r. gdyż ludność wiejska
dysponuje znacznymi zasobami pie-
niężnymi. W 1972 r. wystąpiła bo-
wiem silna tendencja do gromadze-
nia tych zasobów. (Sb)

PŁACE I KOSZTY
UTRZYMANIA

OSTATNIE SZACUNKI wskazują,
że w 1972 r. osobowy fundusz plac
brutto wyniósł ponad 350 mld zł i byl
o ok. 11 proc. wyższy niż w 1971 r.

Pozwolił on na zwiększenie przecięt-
nej nominalnej płacy netto w prze-
liczeniu na jednego zatrudnionego
o ok. 160 zl, tj. o ok. 6,3 proc. Rów-
nocześnie szacuje się, że koszty u-

trzymania uległy w ub. r . nieznacz-
nej obniżce (w granicach 0,3 proc.).

Można więc oczekiwać, że wzrost

przeciętnej miesięcznej płacy realnej
wyniesie ok. 6,6 proc. Osiągnięte w

1972 r. tempo wzrostu przeciętnej
płacy realnej jest więc znacznie
wyższe od planowanego (3,5 proc.) 1
nieco wyższe niż to wynikało z po-
przednich szacunków. (Sb)

WYDATKI
NA DELEGACJE SŁUŻBOWE

WYSOKA DYNAMIKA wzrostu ce-

chowała w 1972 r. wydatki na delega-
cje służbowe (ponad 12 proc.). Tempo
ich wzrostu pod koniec roku uległo
przy tym wydatnemu przyśpieszeniu
(np. w listopadzie 1972 r. były one

o 17,5 proc. wyższe niż w listopa-
dzie 1971 r-) .

Oznacza to, że nie udało się zre-

alizować założeń zmierzających do
osłabienia tendencji wzrostowej pod-
róży służbowych. Rozwojowi gospo-
darki i wzrostowi produkcji towa-

rzyszy równie* wydatny wzrost pod-
róży służbowych.

Jak dotychczas Więc postępy w

organizacji produkcji i obrotu nie

są na tyle wydatne, aby ohniżyc za-

potrzebowanie na przejazdy służbo-
we. (Sb)

TENDENCJE WZROSTU
ZATRUDNIENIA

PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE w

gospodarce uspołecznionej w okresie
U miesięcy'br. było o 429 tys. osób,
tj. o 4,3 proc. wyższe niż w analo-
gicznym okresie ub. r. Oznacza to,
że należy się w br. liczyć z przekro-
czeniem planu zatrudnienia o ok. 8J
tys. osób. Wzrost zatrudnienia będzie
więc wyższy od przyrostu siły robo-
czej. Nastąpi więc dalszy odpływ
ludności z gospodarki chłopskiej.

Równocześnie odnotowania wymaga
fakt, że w listopadzie br. nastąpił
znaczny wzrost liczby wolnych
miejsc pracy (o Ok; 80 proc.) w po-
równaniu z listopadem ub.r .) oraz

spadek liczby osób poszukujących
pracy (o -ok. 38 proc.). Nadwyż-
ka zapotrzebowania na- silę robo-
czą nad poszukującymi pracy nadal
dotyczyła- włącznie mężczyzn, i kon-
centrowała się głównie w Wojewódz-
twach: Katowickim, Krakowskim i
wrocławskim orąz W Warszawie.

Braki męskiej' siły'" roboczej oraz

możliwość? zńac'ż«)'ę^o.':piittyjvu lud-
ności a gospodarki Chłopskiej wska-

zują na pMijzebę zwrócenia uwagi
na prawidłowej wykorzystanie osiąg-
niętego już poziomu zatrudnienia
oraz na dalszym, organizowaniu
miejsc pracy dla kobiet. (Sb)

PRZYCHODY A ZASOBY

PIENIĘŻNE LUDNOŚCI
OSTATNIE SZACUNKI potwierdza-

ją wcześniejsze przewidywania, że
przychody pieniężne ludności będą
wbr.o14proc.(tj.o89mldzl)
wyższe niż przed rokiem i przekro-
czą założenia planu o 42 mld zł.

O takim wzroście przychodów pie-
niężnych ludności decyduje:

9 spodziewany wzrost wypłat z ty-
tułu wynagrodzeń za pracę (o ok.
12 proc.),

# wzrost przychodów ludności
chłopskiej z tytułu sprzedaży pro-
duktów rolnych (o 23 proc.),

A wzrost wypłat kredytów dla lud-
ności, gospodarki chłopskiej i rze-

miosła (o ponad 17 proc.) oraz

9 wzrost wypłat na rzecz pozarol-
niczej gospodarki nieuspołecznionej z

tytułu dostaw towarófr i usług (o
24—25 proc.).

Tempo wzrostu wydatków pienięż-
nych ludności wyniesie ok. 13 proc.
i będzie nieco wyższe od tempa
wzrostu przychódóty. Przewiduje się
bowiem przyspieszanie wzrostu za-

sobów pieniężnych ludności (z 12
mld zł wzrostu w' 1970 r. i 27 mld zł
wzrostu w 1971 r. do ok. 40 mld zl
wzrostu w 1972 r.).

Dane te z jednej strony potwier-
dzają słuszność szacunków, wslcazu-
jącjrch, że w br. ma miejsce znacz-

ny wzrost przeciętnej płacy realnej
(o ponad 6 proc.), który znajduje
zazwyczaj odbicie w przyspieszaniu
wzrostu zasobów pieniężnych ludnoś-
ci. Z drugiej jednak strony podkreś-
lają one wage wszystkich zabiegów
zmierzających do zwlclcszenia dostaw
na potrzeby rynku. (Sb)

RELACJE EKONOMICZNE
PRODUKCJI

j
RV,ACJE EKONOMICZNE produk-

cji vzemyslowcj w okresie 11 mie-
sięcy br. potwierdzają słuszność
wcześniejszych sugestii wskazujących
na relatywnie wysoki wzrost zatrud-
nienia (o 4,6 proc.), nie notowany w

ponrzednich latach, który może
świadczyć o tendencji do nadmierne-
go wzrostu zatrudnienia. Pomimo
bowiem, że w br. mamy do czynie-
nia ze znacznym wzrostem wydaj-
ności pracy (o 6,5 proc.), to jednak
aż 40.4 proc. przyrostu produkcji o-

siagniet<< zostało w oparciu o wzrost
zatrudnienia. Jest to udział wzrostu

produkcji osiągnięty z tytułu wzro-

stu zatrudnienia wyższy od notowa-

nego w poprzednich latach.

W Iistonadzie br. omawiane rela-
cje ekonomiczne produkcji ukształto-
wały się jednak korzystniej niż w

"nnrzedPicłi miesi«cnch. Wzrósł bo-
wiem udział wydajności pracy w

przyroście produkcji, a zmalał udział
wzrostu zatrudnienia. Zmniejszył się
też stopień onłacenia wzrostu pro-
dukcji globalnej. Dane te nie upo-
ważniają jednak do osłabienia troski
o poprawę relacji ekonomicznych
produkcji. Ich poprawie sprzyjało
bow(em Iistonadowe ukształtowanie
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Mieczysław Mieszczankowski w artykule pt.
„Postęp techniczny w socjalizmie" („Życie Go-

spodarcze" nr 41) poruszył niezwykle istotne za-

gadnienia ekonomiczne postępu technicznego w

gospodarce socjalistycznej. Można zgodzić się
całkowicie z ocenq autora, że istnieją duże za-

niedbania na odcinku badania ekonomicznych
aspektów procesu realizacji postępu techniczne-
go. Taki stan rzeczy jest rzeczywiście zastanawia-

jący, zwłaszcza że nie wynika on z niedoceniania

postępu technicznego, który urósł już niejako do

rangi symbolu drugiej połowy XX wieku.

AUTOR
upatruje źródła zaniedbań i błędów

w tej dziedzinie w dyskusji modelowej z lat
1956—1960. Ponieważ, zdaniem autora, mecha-
nizm ekonomiczny postępu technicznego, na-

wet w stadium dojrzałej gospodarki socjalis-
tycznej, będzie znacznie słabszy, niż działanie

analogicznego mechanizmu we współczesnym kapita-
lizmie należy „...nie czekając na takie czy inne roz-

wiązania natury modelowo-ekonomicznej (...) ukształ-
tować państwowy system tworzenia i wdrażania po-
stępu technicznego". Autor stara się w ten sposób uza-

sadnić podstawową tezę artykułu, iż „rozwiązanie
kwestii postępu technicznego w gospodarce socjalis-
tycznej leży przede wszystkim nie w płaszczyźnie
ukształtowania ekonomicznego mechanizmu tego po-
stępu lecz w ukształtowaniu organizacyjno-finansowe-
go, tzn. państwowego systemu tworzenia i wdrażania
postępu technicznego". Myśli wyrażone przez autora

artykułu, a zwłaszcza sformułowanie tezy zasadniczej,
skłaniają do podjęcia tego tematu w sposób nieco od-
mienny.

CO TO JEST POSTĘP?

Postęp techniczny rozpatrywany jest z reguły — zgodnie
z najczęściej spotykaną definicją — jako el.onomicznie uza-

sadniona innowacja techniczna w szerokim tego słowa zna-

czeniu, tzn. polegająca zarówno na wykorzystywaniu no-

wych technologii i wyrobów, jak i na stosowaniu znanych
już i dostępnych technik produkcji (np. materiałów, środ-
ków trwałych i związanych z nimi technologii). Taka inter-
pretacja postępu technicznego wynika z celu badań, w któ-
rych chodziło przede wszystkim o analizę tego zjawiska
z punktu widzenia jego różnorodnych skutków, rzeczywis-
tych i możliwych dla procesów gospodarczych w skali ma-

kro- i mikroekonomicznej. Tak rozumiany postęp techniczny
może być wynikiem zarówno wdrażania, jak i upowszech-
niania innowacji techniczno-organizacyjnych czy też — jak
to się niekiedy określa — pionowego i poziomego przepły-
wu innowacji. Z punktu widzenia celu badan upowszech-
nianie ma nawet decydujące znaczenie, gdyż przesądza
o skali dokonanego postępu.

O wiele mniejsze zainteresowanie skupiało się na zagadnie-
niu skąd te progresywne techniki się biorą, jaki jest mecha-
nizm ich powstawania, jakie prawa rządzą tym mechaniz-
mem? Właśnie na odcinku badania ekonomicznych treści pro-
cesów rodzenia się innowacji występują największe zanied-
bania. Zagadnienie to przez dłuższy czas pozostawało poza
polem widzenia ekonomistów i stało się przedmiotem szer-

szych dociekań dopiero w ostatnich kilku latach.

Jeśli idzie o trzeci element zjawiska, a mianowicie
o siły napędowe czy też bodźce postępu technicznego,
brak jest także głębszych i kompleksowych badań,
szczególnie w zakresie wpływu poszczególnych ele-
mentów systemu funkcjonowania przedsiębiorstw so-

cjalistycznych na realizowany przez nie postęp tech-
niczny. Dokonywane jednak przy różnych okazjach
analizy wykazały w sposób nie podlegający dyskusji,
że w systemie funkcjonowania przedsiębiorstw istnie-

ją poważne hamulce postępu technicznego, że jed-
nostki gospodarcze cechuje mały stopień zdolności

przystosowywania się do zmian technicznych oraz brak
jest odpowiedhich motywacji takich zmian. Stwier-
dzono również, że źródło tych hamulców tkwi w du-

żej mierze w braku dostosowania instytucjonalnych
warunków gospodarowania - do potrzeb postępu tech-

nicznego. Wynika stąćt'.wńiosek, że .dąlsze doskonale-
nie mechanizmu funkcjonowania gospodarki musi
uwzględniać potrzeby postępu technicznego, gdyż jest
on podstawowym warunkiem realizacji celu produkcji
socjalistycznej. W tym kontekście niezrozumiałe jest

więc stwierdzenie autora, że „...w gospodarce socjali-
stycznej mpże być stworzony sprawny system funkcjo-
nowania gospodarki, nie oznacza to jednak wcale, że
stworzono ekonomiczny mechanizm postępu technicz-
nego". Nie może być bowiem uznany za sprawny taki
system funkcjonowania gospodarki, który nie sprzyja
realizaci^nstępu technicznego.

POSTĘP A FUNKCJONOWANIE

Przyjęcie stanowiska, że system funkcjonowania go-
spodarki musi być doskonalony w taki sposób, aby
bardziej sprzyjał postępowi technicznemu, czyli pro-

cesom powstawania, wdrażania i upowszechniania in-

nowacji techniczno-organizacyjnych — nie przesądza
oczywiście sprawy jak silne bodźce jest w stanie uru-

chomić udoskonalony system funkcjonowania gospo-
darki socjalistycznej. Jest to zresztą zagadnienie nie-
zwykle złożone, gdyż z jednej strony wymaga głębo-
kiej analizy bardzo wielu elementów wpływających
na postęp techniczny, a z drugiej strony rodzi się na-

wet pewna wątpliwość czy aż tak silne bodźce pro-
wadzące do szaleńczej pogoni za innowacjami są rze-

czywiście niezbędne?
Przede wszystkim przyjęcie takiego stanowiska nie

podważa absolutnie celowości i potrzeby badania sił
napędowych postępu technicznego w gospodarce, jak

Postęp techniczny, zapoczątkowany przez inżynierię,
zależy również w istotnej mierze od. czynników eko-
nomicznych. Wiedza staje się bowiem dobrem ekono-

micznym, a jej „produkcja" procesem ekonomicznym.
Dlatego też ekonomia musi zajmować się nie tylko
problemami dotyczącymi produkcji materialnej, ale
również w nierozerwalnym związku z nimi ekono-

micznymi aspektami produkcji nauki i techniki. Moż-
na to zreasumować krótkim stwierdzeniem, że bada-
nia naukowe zostały w dużej mierze włączone w sfe-

rę ekonomii i stały się działalnością, w której aspekt
ekonomiczny i naukowo-techniczny odgrywają rów-

norzędną rolę. Od razu trzeba jednak dodać, że dosyć
istotne różnice między produkcją dóbr i usług ma-

terialnych a produkcją wiedzy naukowej i technicz-
nej nie pozwalają tej ostatniej wtłoczyć w klasyczne
formy organizacyjno-prawno-finansowe i w klasyczne
schematy rozumowania.

Potrzeba badania ekonomicznych aspektów przebie-
gu procesów innowacyjnych i powiązania ich z me-

chanizmem funkcjonowania przedsiębiorstw wynika
więc z coraz bardziej ścisłych związków między nau-

ką i produkcją, jakie narzuca współczesna rewolucja
naukowo-techniczna oraz z olbrzymiego przyśpiesze-
nia postępu technicznego we współczesnym świecie.
Z faktu, że produkcja staje się coraz bardziej mate-

rializacją osiągnięć naukowych, a nauka niezbędnym

BODŹCE I WARUNKI

POSTĘPU TECHNICZNEGO
STANISŁAW STADTHERR

również badania całego mechanizmu tworzenia
i wprowadzania innowacji technicznych. Nie podważa
potrzeby tworzenia teorii postępu technicznego w go-
spodarce socjalistycznej i doskonalenia w oparciu na

niej istniejącej praktyki.

Badania takie stają się wręcz nieodzowne dla u kształtowa- „

nia sprzyjającego postępowi technicznemu mechanizmu funk- '

cjonowania gospodarki. Niestety — i w tym względzie trze-
ba przyznać autorowi całkowitą rację — u wielu ekono-
mistów pokutuje pogląd, że problemy postępu technicznego
nie stanowią odrębnego zagadnienia ekonomicznego ani
w teorii, ani w praktyce. Przytoczę tutaj przykład z „po-
dwórka" finansów. W większości podręczników z zakresu
tej dyscypliny problemy finansowania postępu technicznego
są bądź w ogóle pomijane, bądź traktowane zupełnie mar-

ginesowo (np. wzmianki o funduszach celowych przeznaczo-
nych na postęp techniczny). Autorzy wychodzą bowiem z za-

łożenia, że inwestycje, remonty i działalność eksploatacyj-
na — w klasycznym rozumieniu — wyczerpują w zasa-

dzie przedmiotowy zakres finansowania przedsiębiorstw,
a prace nad postępem technicznym bądź stanowią jeden
z przedmiotów finansowania budżetowego, bądź mieszczą się
w którymś z wymienionych trzech podstawowych rodzajów
działalności przedsiębiorstwa i nie ma potrzeby zajmowania
się nimi odrębnie. Podobne przykłady można przytoczyć
z wielu innych dyscyplin ekonomicznych.

Przyczyny takiego stanu rzeczy leżą w samej na-

turze źródeł postępu technicznego, a szczególnie badań

naukowych, które urosły do rangi podstawowego czyn-
nika postępu technicznego. Nie uwzględnia się nale-

życie głębokich konsekwencji ekonomicznych spowo-
dowanych wzrostem intensywności powiązań nauki,
techniki i produkcji. Wielu ekonomistów patrzy na

problem postępu technicznego tylko z punktu widze-
nia jego znaczenia dla gospodarki } bodźców, które
mają skłonić do szerokiego' wykorzystywania inno-
wacji. Przypomina to trochę Schumpeterowskie spoj-
rzenie na to zagadnienie, yj istocie problem jest prze-
cież o wiele bardziej złożony.

elementem produkcji i z coraz ściślejszych sprzężeń
ekonomicznych między nimi — wynika, iż praca nau-

kowo-badawcza staje się coraz wyraźniej organiczną
częścią cyklu produkcyjnego. Informacja, będąca wy-
nikiem prac naukowo-badawczych, staje się dodatko-

wym czynnikiem produkcji, obok czynników klasycz-
nych, niezbędnym dla funkcjonowania, a szczególnie

rozwoju przedsiębiorstwa. Dlatego twórcy powinni
nie tylko uznawać ważną rolę tej informacji, ale po-
winni sami brać udział w jej produkcji. Produkcja
ta nie może być bowiem całkowicie odseparowana od
procesów produkcyjnych, w których jest wykorzysty-
wana. W ten sposób pojawia się i nabiera coraz więk-
szego znaczenia funkcja związana z prowadzeniem
prac badawczo-rozwojowych w celu dokonania inno-

wacji techniczno-organizacyjnych w procesie produk-
cyjnym, funkcja nowa, niezwykle złożona i wymaga-
jąca ze względu na swą specyfikę głębokich badań
wszystkich jej aspektów ekonomicznych, a niewątpli-
wie także wielu odrębnych rozwiązań i unormowań.

Funkcja ta musi być jednak powiązana z klasyczny-
mi funkcjami przedsiębiorstwa. Oznacza to, że dosko-
nalenie systemu jego funkcjonowania musi' być doko-

nywane pod kątem realizacji wszystkich funkcji, gdyż
stanowi to warunek jego racjonalnego działania.

Z przedstawionych wywodów wynika, że teoria po-
stępu technicznego musi obejmować kompleksowo
wszystkie aspekty procesu innowacyjnego. Nie można

rozpatrywać w oderwaniu od siebie, czy tym bar-
dziej przeciwstawiać sobie, zagadnień sił napędowych
postępu technicznego (w rozumieniu jego bodźców

gadnień systemu jego tworzenia i wdrafeania). A tak

się niestety często dzieje. Dopiero kompleksowe ba-
danie tej problematyki — iw oparciu nsf nich kom-

pleksowe rozwiązanie zagadnienia bodźców i warun-

ków postępu technicznego — może przynieść zadowa-

laiaee rezultaty Doświadczenie wykazuje bowiem, ze

nawet naSlniejsze bodźce postępu technicznego me

sa^ stanie same przez się rozwiązać sytuacj, w tej
dziedzfnte? Dowodów na to dostarcza praktyka kapi-
talistyczna w której badania przemysłowe stanowią
podstawowy dement polityki i odpowiedzialności pań-
stwa Tw której państwowy czynnik organizacyjno-
finansowy odgrywa bardzo poważną rolę. Wsrod in-
strumentów w tej dziedzinie można pienić: roz-

nego rodzaju kontrakty na badania nie intei esujące
przedsiębiorstwa ze względu na duże ryzyko lub brak

rysików a interesujące państwo (produkcja wojskowa,
prestiż), co pozwala przemysłowi przyblizyc się do
szczytu techniki, pozbawiając go tym samym nieren-

townych wydatków i umożliwia racjonalny manewr

środkami w przypadku pojawienia się nowychiyn-
ków, udzielanie Isredytów na specjalnych warunkach,
organizacja różnego rodzaju laboratoriow gałęziowych,
ulgowe stawki podatkowe, wyjściowe subsydia d a

niektórych dziedzin nauki, udziały w wydatkach przed-
siębiorstw na prace badawczo-rozwojowe ltp. )•

z drucie! strony, same choćby najlepsze warunki dla pro-
wadzenia praobadawczo-rozwo/owych lub rozwoju wynalaz-
czości nie są w stanie zapewnić sprawności całego aTM"cha
innowacyjnego ł szerokiego przenikania innowacji do prak-
yki produkcyjnej! Dlatego cały łańcuch innowacyjny musi

być równomiernie motywowany i stymulowany. Sprawno^
tego łańcucha wyznaczana jest przez najsłabsze ogniwo, Któ-
rym w chwili obecnej Jest przede wszystkim wdrożenie. Dla-

tego też bez dostatecznego zainteresowania przedsiębiorstwa
nową techniką nie da się uzyskać w dziedzinie postępu tech-
nicznego zadowalających rezultatów. Wiele dowodow na to
dostarcza z kolei nasza praktyka gospodarcza, w której sze-

reg rozwiązań, mających z założenia stwarzać dogodne wa-

runki dla realizacji postępu technicznego, nie spełniło swo-

jej roli. Przyczyną tego był między innymi brak zaintere-
sowania postępem technicznym w przedsiębiorstwie. W tych
warunkach dochodziło często do wynaturzen i formalizmu
podważających sens stosowania wielu z tych rozwiąznn
a liczby charakteryzujące skalę zachodzących w tej dziedzi-
nie procesó-w stawały się często bardziej hasłem niz argu-
mentem postępu technicznego.

*

Propozycja M. Mieszczankowskiego, żeby główną
uwagę zwrócić na państwowy organizacyjno-firtanso-
wy system tworzenia i wdrażania postępu technicz-
nego, może być słuszna tylko w tym sensie, że przed-
sięwzięcia stanowiące wyraz realizacji państwowej po-
lityki postępu technicznego mogą w znakomitym stop-
niu przyśpieszyć procesy jego realizacji w całej gos-
podarce. Nie może to być jednak administrowanie po-
stępem technicznym. Przedsięwzięcia te tylko wtedy

będą naprawdę skuteczne, jeśli sprzężone będą z wy-
siłkami jednostek gospodarczych zmierzającymi w tym
samym kierunku.

Wydaje się więc, że kwestii postępu technicznego
nie można rozwiązać w oderwaniu od systemu funk-
cjonowania przedsiębiorstw. Wyłączenie inicjatywy
w zakresie postępu technicznego i jego realizacji
z gestii bezpośrednich wytwórców oznacza bowiem
sztuczne przeniesienie istotnych funkcji przedsiębior-

cy poza sferę produkcji i zniesienie odpowiedzialności
organów gospodarczych za ten najbardziej istotny
czynnik jej rozwoju. Organizacyjno-finansowy system
tworzenia i wdrażania postępu technicznego musi być
więc doskonalony w ścisłym powiązaniu i integracji
z systemem funkcjonowania przedsiębiorstw, a miarą
sprawności rozwiązań w tej dziedzinie powinien być
stopień stworzenia odpowiednich bodźców i warunków
postępu technicznego. Jaki natomiast powinien być
konkretny kształt tych rozwiązań jest to już zagad-
nienie, na które właściwą odpowiedź można będzie
uzyskać dopiero w wyniku głębokich studiów i in-

tensywnych badań.

Zaproponowane przez autora zasadnicze kierunki
rozwiązań w tej dziedzinie eksponują zbyt jednostron-
nie rolę państwowego czynnika organizacyjno-finan-
sowego. -Zawierają one wiele elementów dyskusyj-
nych,-'Sie wymaga to już odrębnego i bardziej obszer-

nego opracowania.

1) Por. Effektiwnost. naucznych issledowanij, Moskwa 1%G.

(Tłumaczenie różnojęzycznel literatury z zakresu ekonomicz-

nych problemów badań naukowych).

SWYM CZY EKONOMKZNY POSTĘP TECHNICZNY BOROWY

IECZYSŁAW MIESZCZAN-
KOWSKI w artykule:
„Postęp techniczny w so-

| cjalizmie" ') poru-sza istot-
'

ne problemy pobudzania
postępu technicznego 'w

warunkach gospodarki socjalistycz-
nej. Porównując mechanizmy go-
spodarcze i dźwignie decyzyjne w

socjalizmie i kapitalizmie, dochodzi
do wniosku, że: — „skutki braku

postępu technicznego w
' niższych

stadiach rozwoju gospodarki socja-
listycznej są aż nadto widoczne. Ob-
niża on wydatnie, w porównaniu do
nakładów inwestycyjnych, tempo
wzrostu wydajności pracy, obniża-

jąc tym samym tempo wzrostu do-
chodu narodowego, wzrostu stopy
życiowej w społeczeństwie". Nato-
miast dzięki istnieniu pięciu podsta-
wowych elementów w gospodarce
kapitalistycznej — a mianowicie
pobudzanej przez innowacje „kapi-
talistycznej konkurencji wewnątrz-
galęziowej i międzygałęziowej", „na-

syconego rynku nabywcy", „między-
narodowej konkurencji", „dążeniu
do maksymalizacji zysku", „groźby
bankructwa" (nie tyle wielkich kor-

poracji, ale przede wszystkim ich
menadżerów) — osiągnięto stan, w

którym technika w ustroju kapita-
listycznym „gna naprzód", w któ-

rym mówi się o rewolucji technicz-
nej itd.

Na podstawie chociażby doświad-
czeń naszej gospodarki w okresie
wzrostu ekstensywnego nie można
odmówić M. Mieszczankowskiemu
słuszności spostrzeżeń, ale skłonni
bylibyśmy te negatywne objawy
rozwoju gospodarczego przypisać
wadliwym formom zarządzania go-
spodarką (np. stosowaniu metod
plp.nowania bezpośrednio-nakazo-
wego, planowaniu na stczeblu cen-

tralnym konkretnych zadań gospo-
darczych, nieposługiwaniu się od-

powiednimi mechanizmami oraz in-
strumentami stymulującymi postęp
gosDodarczy itp.) .

Wskutek braku we wczesnych sta-

diach rozwoju gospodarki socjalisty-
cznej owego mechanizmu ekonomi-
cznego, stymulującego postęp .tech-
niczny, działalność badawczo-roz-
wojową wtłoczono w „gorset" obo-
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wiązujących form planowania go-
spodarczego a więc siłą rzeczy zo-

stała ona również usztywniona.
Przejawiło się to w tym, że:

9 działalność badawczo-wdrożeniowa,
dotycząca poważniejszych problemów, na-

wet planowana przedmiotowo, była kie-
rowana centralnie;

O umieszczenie zadań badawczo-wdro-
żeniowych w planie nadrzędnych orga-
nów uznano za jednoznaczne ze stwierdze-
niem efektywności zamierzeń;

9 INSTRUMENTY EKONOMICZNE W
PLANOWANIU POSTĘPU TECHNICZ-
NEGO GRAŁY PODRZĘDNĄ ROLĘ.

Można było oczekiwać, że gospo-
darka socjalistyczna po przezwy-
ciężeniu słabości okresu rozwoju
ekstensywnego i akceleracji postępu
zarówno w zakresie produkcji, jak
i konsumpcji potrafi — dzięki pla-
nowaniu centralnemu — stale uzy-
skiwać znaczne tempo wzrostu. Ale
występują pewne hamulce tkwiące
zarówno w systemie, jak również w

metodach zarządzania, które nie

sprzyjają tym procesom. Dynamiza-
cja wzrostu, jeśli ma charaktery-
zować się zmianami jakościowymi
w stosunku do poprzedniego okre-
su (zmniejszenie kosztów społecz-
nych), przybiera formę wzrostu in-

tensywnego. Oznacza to, że wzrost

gospodarczy odbywa się w warun-

kach znacznego natężenia zmian za-

równo w przedsiębiorstwie, jak i na

zewnątrz niego.

W tym układzie przedsiębiorstwo
uzyskuje duży wzrost produkcji nie
tylko ilościowy, ale przede wszy-
stkim jakościowy. Efekty te uzy-
skuje się dzięki podwyższeniu wy-
dajności pracy oraz zasobów rzeczo-

wych, szybkiemu odnawianiu asor-

tymentu produkcji, dzięki znaczne-

mu udziałowi innowacji, powstają-
cemu w wyniku dużego udziału ba-
dań naukowych i zaplecza naukowo-
- technicznego w działalności gospo-
darczej. Wysokie wskaźniki wzrostu
uwarunkowane są m.in. szybką ro-

tacją asortymentu produkcji, nastę-
pującą w warunkach aktywnego
przystosowania się do potrzeb ryn-
ku. A także elastycznymi formami
planowania działalności badawczo-
- wdrożeniowej, opartymi na infor-

macjach o bieżącym i przyszłym
stanie branży, wraz z sytuacją w

świecie.

M. Mieszczankowski stwierdza, że: —

„w gospodarce kapitalistycznej mecha-
nizm postępu technicznego jest zawarty
w działaniu prawa wartości w integra-
cyjnym związku z działaniem prawa war-

tości dodatkowej... Bodźce zmuszające
wiążą się z koniecznością obniżenia ko-

sztów produkcji drogą wprowadzenia no-

wych metod wytwarzania, konieczność
ta wyraża się spadkiem zysków w tych
przedsiębiorstwach, które nie wprowadzi-
ły nowych metod wytwarzania wprowa-
dzonych już przez konkurentów".

Winiąc za ten stan rzeczy częścio-
wo teoretyków nauk ekonomicznych
M. Mieszczankowski przewiduje, że

„dopiero w stadium dojrzałej gospo-
darki socjalistycznej" (do czego nam

jeszcze daleko) ewentualnie ukształ-

tuje się mechanizm postępu techni-
cznego, ale czy działający skutecz-
niej niż analogiczny we współcze-
snym kapitalizmie? Nawet biorąc
pod uwagę obecne prace nad refor-
mą funkcjonowania gospodarki na-

rodowej, uważa, iż: — „do katego-
rii optymistyczno-utopijnych należy
zaliczyć pogląd, że ... dokonanie re-

formy gospodarczej zmierzającej w

tym kierunku będzie oznaczało eo

ipśo ukształtowanie sprawnie dzia-

łającego mechanizmu postępu te-

chnicznego".

W takim ujęciu nie można się
dziwić, że M. Mieszczankowski lan-
suje pogląd, że trzeba, jak najrych-
lej „ukształtować państwowy system
tworzenia i wdrażania postępu te-

chnicznego", gdyż dotychczasowy
system administracyjnego wdraża-
nia postępu technicznego był nie-

doskonały („gorset miał zbyt słabo

zaciągnięte sznurowadło") i trzeba
go jeszcze wzmocnić. Dla dużego
i średniego postępu technicznego na-

leży powołać wydzielone jednostki
tworzące, wdrażające i organizują-
ce postęp techniczny w poszczegól-
nych- dziedzinach. Jako przykład
jednostek zajmujących się taką dzia-

łalnością przytacza się NASA w Sta-
nach Zjednoczonych i ich odpowied-
niki w Związku Radzieckim, któ-
rych działalność daje konkretne re-

zultaty.

Ostateczną konkluzją, jako wynik
dotychczasowego rozumowania, jest
stwierdzenie, że: — „rozwiązanie
kwestii postępu technicznego w go-
spodarce socjalistycznej, leży prze-
de wszystkim nie w płaszczyźnie
ukształtowania ekonomicznego me-

chanizmu tego postępu, lecz w u-

kształtowaniu organizacyjno-finan-
sowego..."

*

NALEŻAŁOBY przed przystąpie-
niem do polemiki uporządkować pe-
wne problemy terminologiczne, aby
móc podważyć pewne twierdzenia

i znaleźć „ziarnko prawdy" w tych
— moim zdaniem — przekreślonych
przez dotychczasowe doświadczenie
proponowanych tu fałszywych roz-

wiązaniach.
Badania podstawowe nie są częścią ,

działalności, którą normalnie w piśmie-
nnictwie ekonomicznym nazywa się po-
stępem technicznym. Nie jest to tylko
problem nazewnictwa, ale przede wszy-
stkim dotyczy to zagadnień merytorycz-
nych, gdyż inny jest cel, proces two-

rzenia, system finansowy, zleceniodawca
i organizacja badań podstawowych oraz

inne są te wyżej wymienione wyzna-
czniki postępu technicznego (badania sto-
sowane i prace rozwojo wo-wdrożenio-
we). Jeśli celem badań podstawowych
jest tworzenie nowej wiedzy, która zo-

staje lub nie zostaje wyzyskana przy re-

alizacji zadań postępu technicznego, to
celem działalności technicznej (enginee-
ring) jest tworzenie nowych wyrobów,
technologii, budowa nowych obiektów
i systemów inżynieryjnych, dla zastoso-
wania w praktycznej działalności gospo-
darczej.

Zatem niektóre rozwiązania or-

ganizacyjne i finansowe słuszne dla
działalności w zakresie badań pod-
stawowych nie muszą być wcale
właściwe dla organizacji komórek,
które zajmują się postępem techni-

cznym. W pełni uzasadnione jest
zarówno w warunkach socjalistycz-
nych, jak i kapitalistycznych two-

rzenie oddzielnych organizmów fi-

nansowanych z budżetu państwa,
grupujących placówki zajmujące się
badaniami podstawowymi jak aka-
demie nauk, komisje d/s energii ją-
drowej, NASA itp., ale zastosowanie

tych samych zasad organizacyjnych
i finansowych dla placówek zajmu-
jącyoh się badaniami stosowanymi,
nie wspominając już dalszych eta-

pów związanych z realizacją zadań

postępu technicznego, nie odpowia-
da wymaganiom współczesnego
wzrostu gospodarczego. Można to
uzasadnić następującymi względa-
mi:

# Po pierwsze — podstawowy n

brakiem dotychczasowej organizacji
badawczo-wdrożeniowej są przegro-
dy organizacyjne między placówka-
mi badawczymi fi zakładami wy-
twórczymi, z których każdy „żyje
swoim życiem".

Jeśli porównamy organizację zarządu
nowoczesnego koncernu ze strukturą na-

szego zjednoczenia, któremu nie jest
podporządkowany instytut, to stwierdzi-
my, że nasze jednostki ustępują swoim

partnerom zagranicznym pod względem
operatywności konkurencyjnej, chociażby
z powodu braku gestii w stosunku do
działalności marketingowej i badawczej.
To jest Jednym z powodów niezgrania
planów instytutów i planami zakładów

wytwórczych i powoduje zwłokę we

wdrażaniu postępu technicznego. Właśnie
z tych względów powołuje się do życia
Wielkie Organizacje Gospodarcze.

O Po drugie — administrowany
postęp techniczny przybiera charak-
ter wymuszony, nie jest on wyni-
kiem działania mechanizmów i in-
strumentów ekonomicznych.

Opracowane na szczeblu centralnym
sztywne plany uruchomienia nowych
wyrobów lub technologii będą hamul-
cem w stosunku do dynamicznych zmian
zachodzących na rynku wskutek konku-
rencji innowacji.')

9 Po trzecie — podejmowanie
prac w zakresie postępu technicz-

nego jest związane z ryzykiem, co

stanowi podstawowy hamulec w

przyspieszaniu procesów intensyfi-
kujących wzrost gospodarczy.

Nasi dyrektorzy zjednoczeń lub przed-
siębiorstw nie dlatego niechętnie zajmu-
ją się techniką, która „gna naprzód", że
nie mają zrozumienia dla prac twórczych
lub że są konserwatywni, lecz wskutek
obawy, iż prace te mogą przysporzyć
straty pieniężne oraz czasowe. Zatem
należy stworzyć warunki, aby dyrektor
mógł podejmować przedsięwzięcia wyma-
gające ryzyka, a w przypadku niepowo-
dzenia, które nie zostało przez niego za-

winione, kariera jego nie powinna być
zagrożona.

Q Po czwarte — niezależnie od
stanu naszej wiedzy ekonomicznej,
w oparciu na opracowanych właści-
wie modelach ekonomicznych, czy
też stosując metodę prób i błędów,
wcześniej czy później, działalność
związana z tworzeniem i wdraża-
niem postępu technicznego, jeśli ten

postęp ma mieć charakter endoge-
niczny, a nie egzogeniczny, (jak to

proponuje Mieszczankowski), musi

być powiązana ekonomicznie, a nie

tylko „finansowo-organizacyjnie" z

podstawową działalnością produk-
cyjną i handlową.

Jeśli oczywiście „nauka ma stać się
siłą wytwórczą naszej gospodarki". Może
to być rozwiązane przez właściwy sy-
stem bodźców, czy odpowiedni system
zarządzania i organizacji, lub dzięki stwo-
rzeniu innych warunków snrr

pobudzaniu inicjatywy i wdrażaniu osią-
gnięć współczesnej nauki. Nie jest to

podyktowane jakimś dogmatycznym a-
' prioryzmem, lecz wydaje ml się, że ry-
suje się na tle rywalizacji ekonomicznej
obu systemów.

Propozycja Mieszczankowskiego
zawiera zbyt dużo niedomówień, aby
można było szczegółowo ocenić pro-
ponowane rozwiązania. W zgłoszo-
nej propozycji nie zostało jednozna-
cznie ustalone, czy prace wykonane
przez wyodrębnione jednostki będą

wdrażane w formie planu — naka-
zu lub sprzedawane. Nie sformuło-
wano również rozwiązań, kto po-
nosi ryzyko — nieuniknione prze-
cież w tego rodzaju pracach. Nie
zostało również zdefiniowane, co

autor rozumie przez duży, średni i

mały postęp techniczr •; wiele po-
dobnych pytań można by jeszcze
mnożyć. Ale w tym zagadnieniu wy-
stępuje jeden problem podstawowy,
wobec którego wszystkie inne ma-

ją charakter drugorzędny.
Żadne rozwiązania finansowo-or-

ganizacyjne lub ekonomiczne nic
nie pomogą, jeśli nie stworzy się
warunków, aby dyrektor i przed-
siębiorstwo byli zainteresowani w

podejmowaniu prac wymagających
ryzyka. Właśnie warunki ekonomi-
czne (a nie plan czy organizacja)
powinny zmusić zainteresowanych
do podejmowania "rac dotyczących
postępu technicznego. Potrzeby ży-
cia (ekonomicznego) trudno jest sku-
tecznie zastąpić nakazem, który, jak
praktyka pokazuje, zazwyczaj moż-
na obejść.

M. Mieszczankowski formułuje
(podane we wstępnej części artyku-
łu) pięć dźwigni napędowych postę-
pu technicznego, występujących w

ustroju kapitalistycznym, które w

socjalizmie przekształcają się w ba-
riery trudne do przekroczenia. Wy -

daje się, że rozważania na temat
możliwości „połamania" niektórych
z tych barier są bardziej wdzięcz-
nym tematem, niż propozycja zastą-
pienia instrumentów ekonomicznych
rozwiązaniami „nakazowymi".

Warto jeszcze nadmienić, że w

tym śmiałym artykule M. Miesz-
czankowski obnaża pewne sł-oości
naszego systemu zarządzania i z tych
względów uważam ten tekst za od-
krywczy, natomiast przypisuje się
systemowi socjalistycznemu pewne
cechy, jak np. problem niewielkich
rożnie wynagrodzenia, brak konku-

rencji itp. jak gdyby to były , przy-
rodzone" właściwości tego systemu
których niezależnie od powodowa-
nych negatywnych skutków, nie mo-

żna zmienić. Problemy te powinny
byc tematem dalszej, ożywioiiei dy-
skusji.

J

1) M. Mieszczankowski: ..PosteD techni

czny w socjalizmie" (artykul dys usy -

ny> Życie Gospodarcze 41/1972. yJ

') Szerzej na ten temat por. M. Boro-
wy- „Zmiany w systemie" (artykuł dy-
skusyjny) życie Gospodarcze 26/1972
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MAGAZYNÓW
BRAK-

I CO DALEJ?

ANTONI KALIŃSKI
Fot. B . Wielopolska

W roku 1973 ma być przeprowa-
dzona powszechna inwentaryza-
cja magazynów, której wyniki
pozwolq na , pełną ocenę stanu

posiadania. Śladem tego pójdq
zapewne decyzje inwestycyjne w

kierunku rozwoju sieci magazy-
nowej. Obawiam się jednak, że

jeśli zachowamy dotychczasowy
sposób i organizację gospodarki
materiałowej, w tym i magazyno-
wej, to może dojść do absurdal-

nego wyścigu budowniczych, od-

dających nowe magazyny do
eksploatacji, z zaopatrzeniowca-
mi - zapełniającymi te magazy-
ny nie zawsze potrzebnymi za-

pasami. I że z wyścigu tego zao-

patrzeniowcy mogq wyjść zwycię-
sko.

IE ulega wątpliwości, że

magazyny w przedsiębior-
stwach są niesamowicie
przeładowane, a przy tym
przestarzałe, nie dostoso-
wane do potrzeb produk-,

cji i handlu, co powoduje ogrom-
ne straty. Wystarczy przejść się
po tych magazynach, aby zoba-
czyć np. stosy zdeformowanych
przedmiotów z tworzyw sztucz-

nych, zardzewiałych elementów
metalowych itp. , które już do ni-

czego się nie nadają, doprowadzo-
nych do tego stanu na skutek fi-

zycznej niemożliwości dokonywania
planowej rotacji: do przedmiotów
tych po prostu nie można się było
dostać i z góry były one skazane
na zagładę. Jeszcze bardziej ściska
sie serce na widok niszczejących na

wolnym powietrzu materiałów bu-
dowlanych, cennych importowanych
drutów, silników elektrycznych i in-

nych kosztownych przedmiotów.

CO PRZECHOWUJEMY
W MAGAZYNACH?

Z danych statystyki wynika, że w

magazynach składujemy zapasy sa-

mych tylko materiałów — bo o tych
jedynie składnikach będzie mowa w

niniejszym artykule — za 260 mld
zł, w czym materiały zbędne mają
swój udział w wysokości 12 mld zł.
Byłaby to sytuacja jeszcze wcale
niezła, gdyż wskaźnik zapasów nie-
przydatnych do ich ogólnej wartości
nie przekraczałby 5 proc. (wg nie-

których źródeł nieco przekracza
5 proc.). Rzeczywistość, niestetv. nie
jest tak różoxvp. W każdym niemal
magazynie można bowiem stwier-
dzić. że wśród uznanvch przez sta-

tystykę za prawidłowe, znaczną
cześć stanowia:

— materiały czeRające na uruchomie-
nie produkcji, flo której będą użyte,
przy czym nierzadko są to terminy bar-
dzo odlegle, sięgające lat 19« i 1974;

— materiały w Ilościach, które wy-
starcza na 200 i 300 (Ini produkcji, a na-

wet na kilka lat;
— materiały wyłączone na pewien czas

z możliwości korzystania z nicli: czeka-
jące na odbiór techniczny i przyjęcie do
magazynów, na załatwienie reklamacji
itp.;

— zestawy elementów, któryclu nic
można użyć do produkcji, bo brak do
kompletu jednego tub kilku detali, nie
dostarczonych w terminie;

— tysiące części zamiennych do ma-

szyn i urządzeń, często typowych, z któ-
rych większa cześć w ogóle nie zostanie
wykorzystana, a stanowiących rezerwę
awaryjną;

— resztki tzw. „minimów".
O rozmiarach tego rodzaju zapa-

sów dowiadujemy się nierzadko
przypadkowo. W jednym z przed-
siębiorstw przemysłowych aż 20
proc. zapasów o wartości powyżej
100 min zł stanowiły materiały, z

których przejściowo przedsiębior-
stwo nie mogło korzystać, gdyż były
to tzw. „materiały w drodze" (w
rzeczywistości — w odbiorze) oraz

materiały zareklamowane u dostaw-
ców. czekające (często od wielu
miesięcy) na wynik reklamacji.
Pierwsza z tych grup była wyni-
kiem zakłóceń w odbiorze dostaw,
druga — niesprawnie działającego^
systemu reklamacyjnego. Jest cha-
rakterystyczne. że na skutek prze-
trzymywania materiałów w komo-
rze przyjęć, cześć z nich. o wartości
6 min zł. stała się zbędna dla
przedsiębiorstwa, zanim została
przvieta do magazynów.

Następnym przykładem zbyt optymis-
tycznej oceny zaliczania zapasów do
prawidłowych, były wyniki realizacji de-
cyzji nr 93/11 Prezydium Rządu: zwol-
nione od konsekwiBnc.il kosztowych

przedsiębiorstwa ujawniły o wiele więcej
materiałów niepotrzebnych, niż wykazy-
wały w sprawozdaniach do GUS. Ale
nawet 1 w tych warunkach kontrole
stwierdziły w wielu przedsiębiorstwach,
że listy tych materiałów nie były pełne.
Na przykład pewne przedsiębiorstwo
ujawniło materiały niepotrzebne o war-

tości nominalnej 6 min zł, podczas gdy
przeprowadzona kontrola wskazała na

następne materiały zbędne o wartości
5 min zł.

Dla pełnego obrazu należy dodać,
że miliony są zamrożone nie tylko
w materiałach znajdujących się w

magazynach. Część znajduje się w

pomieszczeniach produkcyjnych w

formie tzw. materiałów po przeglą-
dzie zerowym (przed użyciem ich
do produkcji) oraz w produkcji w

toku.
Przedstawione przykłady, jakkol-

wiek skrajne i nie dające przez to

poglądu na wielkość zjawiska,
wskazują, że rozmiar nieprawidło-
wości przekracza znacznie wskazy-
wany przez statystykę i że nie cho-
dzi tu o zamrożone w materiałach
niepotrzebnych 12 mld żł, lecz o

kwotę dwu- a może i trzykrotnie
większą, obrazującą stopień „zagra-
cenia" magazynów. Stwierdzenie te-

go jest konieczne do uświadomie-
nia sobie, że mamy do czynienia
nie ze zjawiskiem normalnym, to-

warzyszącym każdej działalności go-
spodarczej, lecz ze zjawiskiem pato-
logicznym, wymagającym radykal-
nej kuracjL. I że przeciwdziałanie
powinno iść w wielu kierunkach:
nie tylko inwestycyjnym (chociaż
ten jest niezbędny), lecz także w

kierunku ograniczania balastu w

postaci materiałów zbędnych i zale-
gających w nadmiernych ilościach,
a równocześnie — zmniejszenia roz-

miaru potrzeb materiałowych dla
celów produkcyjnych i usługowych.

SYZYFOWE
ZAPASY Z ZAPASAMI

Walka o zmniejszenie tempa
przyrostu zapasów i dostosowanie
go do tempa wzrostu produkcji jest
prowadzona od lat, niestety, z bar-
dzo miernym skutkiem. Musi to

prowadzić do wniosku, że podejmo-
wane środki nie były właściwe.
Sprowadzały się one zresztą często
do apelowania do dyrektorów przed-
siębiorstw, aby ograniczyli zapasy,
nie „chomikowali" i pozbyli się za-

pasów zbędnych i nadmiernych.
Był to głos wołającego na puszczy, bo-

wiem usłuchanie jego wiązało się ze

zbyt dużym ryzykiem. Przy znanym de-
ficycie wielu materiałów, niesolidności
dostawców, trudnościach transportowych
i niepewnej jakości materiałów, lepiej
było narażać się na zarzut „chomiko-
wania", niż ponosić konsekwencje do-
puszczenia do przestojów w produkcji.

Nie można oczekiwać, aby poglą-
dy kierowników jednostek gospo-
darczych uległy z dnia na dzień
zmianie, nawet jeśliby potrafili za-

pełnić bazy zaopatrzeniowe w peł-
ny asortyment towarowy. Do tego
jest zresztą potrzebne przejściowe
zwiększenie rozmiarów zapasów, bo-
wiem najpierw trzeba stworzyć do-
skonale zaopatrzoną sieć sprzedaży,
a dopiero po pewnym czasie oczeki-
wać, że odbiorcy nabiorą zaufania
i zaczną rezygnować z ..chomikowa-
nia". Jest to więc działanie ńa dłuż-
szą metę. Należy mieć je jednak
na uwadze przy określaniu polityki
inwestvcyjnei co do rozmiarów, ro-

dzajów i lpkalizacji magazynów.
Powstaje pytanie: czy istnieją

realne szanse na poprawę sytuacji
w krótkim okresie? Sądzę, że po-
tencialne możliwości istnieją. Zacz-

nijmy od sprawy planowania i nor-

mowania zapasów.

LEPIEJ „NA OKO",
NIŻ „NAUKOWO"?

W znacznej ilości przedsiębiorstw
wielkość zapasu materiałów ustala
się według wyczucia zaopatrzeniow-
ca, w nailepszvm razie przy pomo-
cy danych statvstvcznvch. dotyczą-
cych poprzedniego okresu. Można
iednak uzasadnić twierdzenie, że w

naszvch warunkach doświadczony
T.annatrzeniowiec może t.vm właśnie
systemem osiągnąć lepsze wvniki,
niż absolwent uczelni ekonomicznej,
stosujący naukowe metody normo-

wania zapasów.
Rozmiar zapasu materiału powi-

nien oscylować pomiędzy ustaloną
norma minimum a norma maksi-
mum i wszelkie odchylenia pnza te

ffranicp oowinnv powodować stan

alarmowy dla służby zaopatrzenia.
Normy ustala się. podstawiając od-
powiednie wartości do wzorów:

Nmin. •= Zd(Wo+Wm)
Nmaks " Zd(Wo+Wm+Wb)

gdzie
Zd — średnie zużycie dzienne
Wo — średnie odchylenie od cyklu do-

staw w dniach
Wm — wskaźnik manipulacji w dniach
Wb — średni cykl dostaw (wskaźnik

zapasu bieżącego w dniach).
Norma minimum określa więc wiel-

kość zapasu rezerwowego na okres
wszelkich zakłóceń w dostawach oraz

na okres przyjmowania materiału, zaś
norma maksymalna, jest to norma mi-
nimalna powiększona o zapas potrzebny
do produkcji na okres pomiędzy dosta-
wami. Istotne jest, że do obliczeń przyj-
muje się dane średnie ważone, w związ-
ku z czym norma zawiera w sobie nie-
bezpieczeństwo określania potrzeb na

zbyt niskim poziomie, gdyż nie przewi-
duje zabezpieczenia na okres odchyleń
większych od średnich.

Z tych względów w przedsiębior-
stwach niechętnie używa się przed-
stawionych wzorów, a jeśli już —

to dodaje się pewne wielkości „na
wszelki wypadek", regulując później
rozmiary dostaw w czasie realizacji
zamówień. Nie zwraca się natomiast
zazwyczaj uwagi, że ustaloną wg
podanych wzorów norma można w

wielu wypadkach bez ryzyka
obniżyć i to w poważnym stopniu.

O wielkości zapasu minimum de-
cyduje średnie wydłużenie cyklu
dostaw w stosunku do przeciętnego.
Na przykład: jeśli jednakowej wiel-
kości dostawy zostały dostarczone w

czasi2 dłuższym od przeciętnego cy-
klu dostawy: pierwsza o 10 dni,
druga o- 50 dni, to średnie odchy-
lenie (Wo) wynosi 30 dni i na taki
okres planujemy zapas rezerwowy.
Wskaźnik ten jest realny, o ile w

okresie przyjętym za podstawę do
wyliczenia nie mieliśmy nadmier-
nych zapasów w magazynie. W
przeciwnym razie opóźnienie dosta-
wy mogło być dokonane za naszą
zgodą a często i na nasz wniosek
(i tak materiału było za dużo). W
takim wypadku planowanie zapasu
rezerwowego nie ma sensu, gdyż
opóźnienia w rzeczywistości nie
było.

Tak zwane opóźnione dostawy mogą
wprowadzać także w błąd, kiedy są wy-
nikiem trudności w otrzymaniu taboru
kolejowego. Zazwyczaj i wówczas plano-

wanie zapasu rezerwowego w wielkoś-
ciach teoretycznie uzasadnionych nie jest
potrzebne: jeśli doszłoby już do sytuacji
krytycznej, to przy niezbyt dużych od-
ległościach od dostawcy istnieje najczęś-
ciej możliwość przywiezienia niezbędnej
partii własnym transportem.

Przy okazji dotykamy tu innego,
niezmiernie ważnego problemu, na-

zywanego „geografią kooperantów".
Ńie powinno być przecież wątpli-
wości. że im bliżej do dostawcy,
tym mniejsza ilość towarów jest
„zamrożona" w drodze, tym mniej-
sze ryzyko zakłóceń, tym niższe
koszty zaopatrzenia. U nas sytuacja
w tej dziedzinie jest wręcz tragicz-
na.

Tak więc już na etapie plano-
wania istnieje realna możliwość
ograniczenia (5 to poważnego) wiel-
kości zapasów materiałowych,
zwłaszcza gdy będziemy uwzględ-
niać w naszej polityce zaopatrze-
niowej, że niezbędna rezerwa zapa-
sów musi wzrastać, jeżeli:

— rośnie odległość między dostawcą 1

odbiorcą,
— wydłuża się okres od złożenia za-

mówienia do jego realizacji,
— maleje solidność dostawcy (rekla-

macje!),
— wzrasta możliwość zakłóceń w ko-

munikacji,
— wzrasta okres manipulacji przy od-

biorze materiałów.

Ten ostatni mankament odbiorcy
tłumaczą... ciasnotą magazynów. Tak
więc skutek staje się również przy-
czyną.

INWESTYCYJNA
DROGA POPRAWY

Głównym sposobem poprawy sy-
tuacji ma być budowa nowych ma

gazynów. Nie jest jednak obojętne,
gdzie te magazyny zlokalizujemy i

jaką będą spełniały rolę. Nadal
istnieje obawa, że będziemy budo-
wać tam, gdzie najdrastyczniej wy-
stępują ujemne skutki, spowodowa-
ne brakiem powierzchni magazyno-
wej tj. u producentów wyrobów fi-

nalnych oraz w niektórych jednost-
kach handlu artykułami rynkowy-
mi.' Byłaby to polityka zbyt krótko-
wzroczna; znane są bowiem wyniki

doświadczeń zagranicznych, wskazu-
jących, że zlokalizowanie zapasów
w magazynach jednostek zbytu po-
woduje zmniejszenie 2,5-krotne po-
ziomu zapasów odbiorcy.

Nie wystarczy jednak tylko świa-
domość tego faktu. Śladem musi iść
odpowiednia lokalizacja magazynów

(a więc i kierunki inwestycji) oraz

wkalkulowanie w cenę materiałów
kosztów składowania i związanego
z tym ryzyka, w jednostkach prze-
chowujących zapasy.

Idea magazynowania materiałów
u dostawcy znajduje ooraz szersze

grono wyznawców. Warto więc
zwrócić uwagę, że nie można do tfe-
go podchodzić w sposób schema-
tyczny. bowiem:

• Jeśli producent jest kooperantem
wytwarzającym dla jednego odbiorcy, to
w zasadzie nie ma wielkiej różnicy, czy
magazyny będą zlokalizowane u produ-
centa, czy też u odbiorcy. Bardziej istot-
ne jest tu ścisłe powiązanie .obu partne-
rów i zapewnienie silnego oddziaływania
i wiodącej roli odbiorcy — producenta
wyrobu finalnego. Decyduje jednak o

lokalizacji zapasów w tym wypadku
transport: jeśli nie ma pewności, że do-
stawy będą regularne, u odbiorcy musi
być stale zapas interwencyjny.

9 Jeśli producent kooperuje (w tym
samym asortymencie) z wieloma odbior-
cami, lub obok kooperacji znaczną część
swoich wyrobów dostarcza do handlu,
zapas interwencyjny może ulee poważ-
nemu obniżeniu przez umieszczenie go
w jednym miejscu — u producenta lub
w magazynach biura zbytu.

% Elementy zaopatrzeniowe powtarzal-
ne, powszechnego użytku, powinny być
zgrupowane w hurtowniach rozmieszczo-
nych możliwie najbliżej odbiorców, przy
czym sprzedaż, zależnie od wielkości

jednorazowych zakupów, powinna nastę-
pować bądź z hurtowni, bądź przez jed-
nostki sprzedaży detalicznej.

Przy pełnym zaopatrzeniu w do-
brze rozwiniętej sieci handlu i usług
można by zrezygnować w ogóle z

robienia zapasów wielu artykułów
u użytkowników. Komu by się
chciało posiadać cały magazyn częś-
ci zamiennych do samochodów ty-
powych, jeśliby mógł zawsze i o każ-
dej porze otrzymać potrzebną Część
w pierwszej z brzegu stacji benzy-
nowej, nie mówiąc już o stacjach
TOS-u!

Ze sprawą tą wiąże się wyprze-
dzanie zamówieniafni okresów do-
stawy, często na wiele miesięcy na-

przód. Jest to wielkie nieporozu-
mienie i główna przyczyna .powsta-
wania zapasów zbędnych i nadmier-
nych. Zamawianie w okresach, w

których nie wiemy jeszcze, co bę-
dziemy produkować!

Nie unikniemy tego zjawiska w

wypadkach, gdy zamawiamy mate-

riały nietypowe, nadające się wy-
łącznie dla jednego odbiorcy, mate-

riały, które muszą odpowiadać spe-
cjalnym warunkom technicznym.
Jedynie jednak do tych materiałów
powinno ograniczać się to wyprze-
dzanie. We wszystkich wypadkach,
w których wyrób jest powszechne-
go przeznaczenia, lub istnieje wielu
równorzędnych jego odbiorców, pro-
ducent na podstawie własnego do-
świadczenia i badania rynku powi-
nien bardziej dokładnie określić po-
trzeby, nawet na rok naprzód, niż

zrobią to indywidualnie przyszli
użytkownicy, w okresie, w. którym

jeszcze nie sprecyzowali swojego
programu produkcji.

Należałoby tu sięgnąć po do-
świadczenia NRD. która wprowa-
dziła w swoim czasie zasadę dosta-
wy bezpośrednio po zamówieniu i

posiada spore sukcesy w tej dzie-
dzinie- . Nie należy tylko zapomnieć
o stworzeniu zachęty do natych-
miastowego wywiązywania się z za-

mówień (i do utrzymywania w

związku z tym znacznych zapasów),
np. w formie specjalnych dopłat do
ceny.

Skład konsygnacyjny, co to takiego?
Pojęcia tego nie znalałem we współczes-
nej encyklopedii ekonomicznej, ani też
w podręcznikach szkolnych. Wzruszali
także ramionami zapytywani przeze
mnie rozmówcy w przedsiębiorstwach.
Popularna przed wojną forma przecho-
wywania sezonowych lub nieoczekiwa-
nych zapasów składników majątkowych
zaginęła niemal całkowicie, łącznie z

nazwą. A szkoda, bowiem przez spopu-
laryzowanie instytucji wyspecjalizowa-
nych przedsiębiorstw składowych można
by zapobiec dążeniu do nadmiernej roz-

budowy magazynów w przedsiębior-
stwach dla zaspokajania doraźnych po-
trzeb. Widzę w rozwoju tej formy ma-

gazynowania poważna rezerwę.

ZNACIE? ZNAMY!
NO TO POSŁUCHAJCIE...

Przyczyny powstawania zapasów
nadmiernych i zbędnych, zajmują-
cych znaczne powierzchnie magazy-
nowe, były ostatnio szczegółowo i
na ogół trafnie analizowane w wie-
lu publikacjach. Za główne uznaje
się z reguły:

— błędne, najczęściej na wyrost plano-
wanie zaopatrzenia;

— zmiany asortymentowe produkcji,
pociągające za sobą nieprzydatność za-

mówionych materiałów |

— wprowadzanie postępu technologicz-
nego i technicznego, powodujące ten
sam skutek dla zaopatrzenia;

— zbyt odległe terminy planowania 1
zamawiania materiałów w stosunku do
terminów dostaw;

— tzw. „minima", zmuszające do ku-
powania większych ilości materiałów od
istniejących potrzeb;

— deficytowość materiałów 1 niespraw-
ność aparatu zbytu i handlu, zmuszające
do „chomikowania".

Pragnę dorzucić parę uwag do
analizy tych przyczyn, które uważa-
ne są często za zło konieczne, za

cenę postępu i nowoczesności, a

nawet za naturalny koszt przyję-
tych rozwiązań. W dotychczasowych
warunkach sprawa naprawdę tak
wyglądała. Ale czy musi?

Zmiany asortymentowe, to ko-
nieczność. Powinny występować
częściej i więcej. Nie muszą jednak'
wzrastać proporcjonalnie straty
spowodowane niemożliwością wyko-
rzystania zamówionych uprzednio
materiałów. Jedna z dróg poprawy
— to przedstawiona w innym miej-
scu sprawa zamówień z wyprzedze-
niem w stosunku do terminu dosta-
wy. Ale nie tylko.

Wysokie koszty uboczne nowych
rozwiązań technicznych i technolo-
gicznych są skutkiem m.in. wyko-
nywania w wielkim przedsiębior-

. stwie nawet nieskomplikowanych
'"*Operacji. U " produceiite-giganta'

wprbwadzenie każdej drobnej zmia-
ny w produkcji" wiąże się ż urucho-
mieniem potężnej machiny admini-
stracyjno-konstrukcyjnej, wymaga
dużo czasu i większych jeszcze- na-

kładów pracy. Dlatego też potężny
dostawca korzysta z całego majes-
tatu prawa, aby zmusić zamawiają-
cego do odebrania zamówionej par-
tii bez wprowadzania zmian do wa-

runków technicznych, terminów,
ilości, itp. ' %(M

Zachodnioeuropejski • odbiorca
określonego detalu, dostarczanego
mu w ramach kooperacji, godzi się
bez żadnych sprzeciwów na zmniej-
szanie zamówionych ilości, przesu
wanie terminów, a "nawet na niedo
•starczenie zamówionej partii. I na-

wet nie obciąża za to karami umow-

nymi. Wyjaśnienie tej tajemnicy
jest bardzo proste: odbiorca posiada
kilku dostawców tego samego ele-
mentu i to z różnych krajów, nie
jest więc uzależniony od wypadków
losowych u jednego z nich. może
bowiem zwiększyć dostawy od in-

nych, którzy tylko czekają na taką
okazję.

Jest to zresztą zjawisko typowe za

granicą: wokół wielkich przedsiębiorstw,
zajmujących się w głównej mierze mon-

tażem, wyrastają cale roje drobnych za-

kładów-satelitdw. specjalizujących się w

produkcji poszczególnych elementów,
przy czym zamawiający stara się mieć
kilku wytwórców tego samego detalu,
gdyż zapewnia mu to większy na nich
wpływ.

DECYDUJE JEDNAK CZŁOWIEK

Są dwa stanowiska pracy, od któ-
rych zależy w głównej mierze to,
co się dzieje w gospodarce materia-
łowej w sferze przedprodukcynej:
branżysta-zaopatrzeniowiec i maga-
zynier. Pierwszy z nich powinien
czuć się odpowiedzialnym za prawi-
dłowe zaopatrzenie i utrzymywanie
zapasów w normie, drugi — „pełną
gębą" gospodarzem na swojej „za-
grodzie" — magazynie.

W praktyce jednak często stał się
branżysta referentem od wypisywa-
nia zamówień i prowadzenia karto-
teki (zresztą w sposób nieprzydat-
ny do niczego) oraz poszukiwaczem
materiałów po całym kraju. Z ma-

gazyniera zaś uczyniono wydawcę
materiałów oraz pisarza, wyjaśnia-
jącego różnice inwentaryzacyjne.
Jakże rzadko natomiast spotkamy
się z magazynierem-materiałoznaw-
cą, który „chodzi" koło swoich ma-

teriałów, dba o ich rotację, konser-
wuje je zgodnie z instrukcją oraz

alarmuje o wszelkich niebezpie-
czeństwach utraty wartości i o od-
chyleniach stanu zapasu od normy.
I jakże często magazynier nie po-
trafi odpowiedzieć na tak podsta-
wowe pytanie, jak na przykład: ile
worków cementu można składować
jeden na drugim i jak długo można

je trzymać w magazynie?...
Powierzamy tym ludziom miliony

i dlatego musimy od nich wymagać
zarówno wysokich kwalifikacji, jak
i rzetelnej pracy. Oczywiście za go-
dziwym .wynagrodzeniem. Inaczej
daleko nie zajdziemy, nawet jeśli
wybudujemy niezliczoną ilość su-

pernowoczesnych magazynów.

TRYB POSTĘPOWANIA W RAZIE
NADEJŚCIA Z BRAKAMI

PRZESYŁKI WARZYW
LUB OWOCÓW Z IMPORTU

_

Zakład Eksportowo-Importowy
Centrali Spółdzielni Ogrodniczych
Oddział w G. dostarczył Spółdzielni
Spożywców „Społem" koleją trzy
wagony pomidorów bułgarskich.
Wagony nadeszły do stacji przezna-
czenia ze śladami uszkodzenia

(oderwane wzgl. uszkodzone plomby,
brak odratowania) i protokółami
kolejowymi sporządzonymi przy od-

biorze . przesyłek od przewoźnika
stwierdzono brak pomidorów, w

związku w czym „Społem", jako od-

biorca, zgłosiło reklamację do kolei.

Ponieważ kolej reklamacji nie

rozpatrzyła, a tymczasem dostawca

pobrał zapłatę za ilość pomidorów
ustaloną na punkcie granicznym,
przeto Spółdzielnia „Społem" wy-
stąpiła z wnioskiem arbitrażowym
o zasądzenie od ZEI lub DOKP w

W. kwoty zł 36.978,15 stanowiącej
równowartość brakujących pomido-
rów.

Okręgowa Komisja Arbitrażowa
wniosek w stosunku do DOKP od-

rzuciła z uwagi na wyłączenie z

właściwości państwowych komisji
arbitrażowych sporów z przewoau
w komunikacji międzynarodowej,
powództwo zaś w stosunku do po-
zwanego Zakładu Eksportowo-
Importowego — oddaliła.

Główna Komisja Arbitrażowa

rozpoznając spór na skutek odwoła-
nia powodowej Spółdzielni, orzecze-

nie I instancji zatwierdziła.

Od tego orzeczenia GKA założył
rewizję nadzwyczajną Związek Spół-
dzielni Spożywców „Społem", kwe-

stionując zasadność oddalenia ro-

szczenia w stosunku do Zakładu

Eksportowo-Importowego.

Główna Komisja Arbitrażowa

rozpoznawszy sprawę ponownie, w

orzeczeniu z dnia 10 kwietnia 1972

r. nr BO-931/72 zapadłym w skła-
dzie rewizyjnym (zwiększonym), za-

jęła ostatecznie następujące stano-

wisko:

Importer owoców i warzyw z za-

granicy obowiązany jest wyrównać
uspołecznionemu odbiorcy przesył-
ki szkodę wynikłą vvskutek różnicy

. między wagą fakturowaną a istotnie..

. .stwierdzoną przy odbiorze przesyłki
>

r
na stacji docelowej, jeżeli odbiorca
zabezpieczył roszczenie w stosunku
do przewoźnika oraz dostarczył
importerowi całość - niezbędnej do-
kumentacji.

W uzasadnieniu powyższego orze-

czenia GKA zaznaczyła:
„Zgodnie z postanowieniami, obo-

wiązującej we współpracy pomię-
dzy ZEI i powodową Spółdzielnią,
instrukcji Ministerstwa Handlu We-

wnętrznego z 1.VII.1969 r. w sprawie
organizacji dostaw owoców i, wa-

rzyw świeżych z importu, do obo-

wiązków odbiorcy — w przypadku
stwierdzenia przy odbiorze przesył-
ki ód przewoźnika m. in. braku to-

waru — należy zabezpieczenie ro-

szczeń w stosunku do przewoźnika,
a to sporządzenie protokołu kolejo-
wego oraz wniesienie w przepiso-
wym terminie reklamacji do kolei,
zaś dochodzenie roszczeń od kolei

należy do ZEI (§ 6 i § 9). Zakład

Eksportowo-Importowy w takim

przypadku, jakkolwiek fakturuje do-

stawę według wagi ustalonej na

punkcie granicznym (§ 11 ust. 2),
następnie zwraca odbiorcy szkodę w

części nie pokrytej przez przewoź-
nika, przy czym podstawę zwrotu

stanowi: odpis złożonej reklamacji
do kolei, odpis decyzji PKP (jeśli
reklamacja ziostała rozpatrzona), od-

pis protokołu kolejowego i cesja

praw (§ 12 ust. 2).

W niniejszych przypadkach po-
wodowa Spółdzielnia dopełniła obo-

wiązków zabezpieczenia roszczeń w

stosunku do kolei. Mianowicie — jak
już podano wyżej — protokoły kole-

jowe ustalając braki ilościowe pomi-
dorów zostały sporządzone w momen-

cie odbioru przesyłki od przewoźni-
ka, jak również wniesione zostały
reklamacje kolejowe przed upływem
2-miesięcznego terminu od przyjęcia
towaru. Skoro kolej nie udzieliła

odpowiedzi w terminie przewidzia-
nym na rozpatrzenie reklamacji i

nie wyrównała szkody, należało

uznać za zasadne domaganie się
przez powodowego odbiorcę od ZEI

pokrycia równowartości braku przy

ostatecznym rozliczeniu dostaw.

Wprawdzie przed zgłoszeniem
wniosku arbitrażowego Zakład

Eksportowo-Importowy, jak trafnie

zarzucił, nie miał podstaw do zwro-

DOKOŃCZENIE NA STR. 8
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tu powodowemu odbiorcy równo-

wartości' brakujących pomidorów,
skoro odbiorca — wbrew postano-
wieniom § 12 ust. 2 instrukcji —

przy pismach reklamacyjnych skie-

rowanych do ZEI nde załączył — co

jest niesporne — reklamacji kolejo-
wych ograniczając się do przysłania
listów przewozowych, protokołów
kolejowych i cesji praw. Pozwany
ZEI otrzymał jednakże jarzy wnio-

sku arbitrażowym odpisy złożonych
przez powoda reklamacji kolejo-
wych. Z chwilą więc otrzymania od

powodowego odbiorcy całości doku-

mentacji stanowiącej w świetle

§ 12 ust. 2 instrukcja podstawę osta-

tecznego rozliczenia dostaw, Zakład

Eksportowo-Importowy obowiązany
był wyrównać szkodę nie pokrytą
przez przewoźnika, a wynikłą dla

odbiorcy wskutek różnicy między
wagą fakturowaną, a stwierdzoną
przy odbiorze na stacji docelowej".

WCZASIE tegorocznych' żniw pracowało około 1500
kombajnów typu Bizon, w tym 120 Bizon-Super.
Żniwa były dobrym sprawdzianem wartości, nowych

kombajnów, a wyniki tego egzaminu są pewną i miaro-
dajną oceną ich jakości i przydatności w rolnictwie. Praca

kombajnów przy zbiorze zbóż wyległych i wilgotnych, na

często zachwaszczonych polach powodowała
1 awarie i nie-

domagania, które w okresie normalnych żniw mogłyby się
nie ujawnić, bądź wystąpiłyby po kilku sezonach pracy.
Ma to tę dobrą strorię, że konstruktorzy i producent kom-
bajnów mogli szybko odnotować niedomagania i opracować
program ich wyeliminowania w najbliższym czasie.

Trudne warunki atmosferyczne w 1972 r. spowodowały, że kombaj-
ny pracowały dość długo — ponad 30 dni roboczych — i ich sezo-

nowe wykorzystanie było doić dobre. Obserwowane przez IMER

kombajny zebrały zboża z następującego areału (średnio na 1 ma-

szynę) :

Vistula Bizon KZS-3 Bizon Super

W PGR 86 ha 121 ha 213 ha
w gospod, indwid. 86 ha 137 ha*) —

PLAN
SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO

ROZWOJU KRAJU W 1973 R.

W nr 55 Monitora Polskiego z 1972
r. ukazała się uchwała Sejmu PRL
z dnia 16 grudnia 1972 r. o planie
społeczno-gospodarczego rozwoju
kraju w 1973 r. (poz. 293).

Obszerna ta uchwała składa się z

części wstępnej oraz z 6 rozdziałów.
W części wstępnej uchwala uwy-

pukla podstawowe zadania planu na

rok 1973, a w szczególności: 1) uzy-
skanie dalszej poprawy poziomu ży-
ciowego społeczeństwa, 2) utrwale-
nie wysokiej dynamiki wzrostu pro-
dukcji liiaterialnej wraz z kontynuo-
waniem unowocześniania jej struk-
tury, 3) zapewnienie dalszej rozbu-
dowy potencjału wytwórczego oraz

unowocześnienia gospodarki w opar-
ciu o szersze wykorzystanie postępu
naukowo-technicznego.

Kolejne rozdziały określają bar-
dziej szczegółowo założenia i wy-
tyczne planu w dziedzinie: 1) docho-
du narodowego. 2) wzrostu poziomu
życiowego społeczeństwa, 3) produk-
cji materialnej (w tym w zakresie
przemysłu, rolnictwa i leśnictwa,
transportu i łączności), 4) środków
i czynników realizacji planu (inwe-
stycji, budownictwa, handlu zagra-
nicznego, zatrudnienia, płac i wydaj-
ności pracy, zaopatrzenia i gospo-
darki materiałowej, rozwoju nauki
i techniki), wreszcie 4) rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego poszczególnych
województw.

W rozdziale końcowym Sejm upo-
ważnił Radę Ministrów ido: 1) usta-"
lenia na podstawie uchwały zadań
planowych dla poszczególnych mini-
sterstw- i - prezydiów wojewódzkich
rad narodowych, 2) dokonywania w

ciągu roku, w razie istotnych i uza-

sadnionych ekonomicznie potrzeb,
zmian tych zadań, z zachowaniem
podstawowych proporcji planu.

CYKL REALIZACJI INWESTYCJI

Uchwała nr 281 Rady Ministrów
z dnia 3 listopada 1972 r. w sprawie
cykli realizacji inwestycji (Monitor
Polski nr 54, poz. 288), określa za-

sady ustalania i stosowania przez

jednostki gospodarki uspołecznionej
cykli realizacji inwestycji polegają-
cych na budownictwie.

Przepisy uchwały mają zastosowa-
nie do programowania, projektowa-
nia, planowania i wykonywania
inwestycji, w szczególności przy za-

wieraniu porozumień wstępnych
i umów z jednostką projektowania,
z dostawcami, wykonawcami i ban-
kami finansującymi inwestycje.

Przez cykl realizacji inwestycji
uchwała rozumie okres trwający od
daty przekazania wykonawcy przez
inwestora (generalnego realizatora
inwestycji) terenu budowy w celu
wykonania zadania inwestycyjnego
do dnia odbioru tego zadania inwe-
stycyjnego przez inwestora (zama-
wiającego) do użytku lub eksploata-
cji, po przeprowadzeniu rozruchu
technologicznego, jeśli inwestycja
tego wymaga.

Cykl realizacji inwestycji ustala

się w założeniach techniczno-ekono-

micznych inwestycji lub w doku-

mentacji uproszczonej dla każdego
zadania inwestycyjnego, dostosowu-

jąc do niego określające organizację
wykonania inwestycji dyrektywne
harmonogramy: dostarczania projek-
tu technicznego, robót budowlano-

montażowych oraz dostaw wyposa-
żenia technicznego.

Jako załącznik do uchwały zamie-

szczone zostały: „Zasady stosowania

normatywów cykli realizacji inwe-

stycji".
Nowa uchwała weszła w życie z

dniem 13 grudnia 1972 r. i z tym
dniem utraciła moc dotychczasowa
uchwała n,r 128 Rady Ministrów z

dnia 17 lipca 1969 r. w sprawie nor-

matywów cykli budowy (Monitor
Polski z 1969 r. Nr 33, poz. 243 z

późniejszymi zmianami).
Opracowała
STANISŁAWA ZIELIŃSKA

8 ŻYCIE GOSPODARCZE
Nr 1 (1112) - 7.1.1973 r.

•) Łącznie z omłotem rzepaku z pokosów i kop.

Liczby te dotyczą stosunkowo niewielkiej reprezentacji
maszyn, a mianowicie: 15 kombajnów Vistula (w tyrri' 3
wMBM),20—Bizon3(wtym5wMBM)i7—Biżon-
- Super (wyłącznie w PGR). Wykorzystanie kombajnów w

gospodarstwach indywidualnych nie było niższe niż w PGR
(należy jednak wziąć pod uwagę, że z niektórych PGR kom-
bajny były wysyłane do innych gospodarstw i wykonana
tam praca nie była ewidencjonowana).

Doświadczenia tegoroczne oraz wcześniejsze badania
IMER z zastosowaniem kombajnów Vistula, Bizop i E-512
(produkcji NRD) w gospodarstwach indywidualnych dowo-

dzą, że nie zachodzi potrzeba uruchamiania produkcji kom-
bajnów małych (np. o szerokości roboczej 2 m) dla gospo-
darstw indywidualnych. Wskazują na to także wyniki pracy
kombajnów Bizon w czasie tegorocznych żniw w porówna-
niu z wynikami pracy kombajnów Vistula, pracujących w

tych samych MBM.

Średnia liczba dni pracy kombajnów Bizon była niższa
o 8 proc. w stosunku do kombajnów Vistula. Mimo to Bi-
zonami zebrano średnio o ok. 56 proc. i omłócono o ok.
78 proc. więcej niż Vistulami. Także jednostkowe wydaj-
ności pracy Bizonów były wyższe w granicach 50—85 proc.,
a dzienny zbiór omłóconego ziarna o około 74 proc. Ogólnie
można stwierdzić, że wyniki pracy kombajnów Bizon były
zupełnie dobre, lepsze od dotychczas osiąganych w warun-

kach porównywalnych.
Wskazują na to także średnie wyniki ,z badań przepro-

wadzonych przez IMER w gospodarstwach indywidualnych
w latach 1970—1972.
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1970 39 426 122 319 33 353 86 183
1971 28 347 166 469 nie badano
1912 34 433 137 428 36 432 86 229

Na podstawie dokładnego chronometrażu czasu w okresie
żniw w 1972 r. można stwierdzić, że wykorzystanie maszyn
mogłoby być lepsze, gdyby usługi wykonywano kierując się'
bliskością położenia pół a nie kolejnością zgłoszeń.

Analizowano także zależność jednostkowej wydajności
pracy kombajnów od wielkości i długości pól. Okazało się,
że w normalnej eksploatacji na polach 0,5 ha i długości —

ponad 100 m, zwiększanie się wydajncści pracy jest nie-
wielkie w miarę wzrostu tych parametrów. Dla informacji
można podać, że średnia wielkość pól i średni plon zbóż
zbitranych kombajnami wynosił:

MBM Drobin MBM

Lasowice Wielkie

średnia wielkość pola 0,9 ha 1,14 ha
średni .plon 26,7 -q/ha 25,5 q/ha
zebrano ha 125,8 ha 135,3 {ia

Fot. Ryszard Reed

Biorąc pod uwagę przewidywane zmiany w technologiach
zbioru należy oczekiwać, że z upływem lat kombajny zbo-
żowe uzyskiwać będą coraz mniej korzystne wskaźniki, eks-
ploatacyjne. Następować to będzie głównie na skutek zwię-
kszania się plonów, rozwoju kombajnowego zbioru zbóż
i wchodzenia w coraz trudniejsze warunki eksploatacyjne.
Można np. przewidywać, że za 10 lat kombajn o przepusto-
wości 5 kg/sek (obecny Bizon-Super) będzie charakteryzo-
wał się niższymi wskaźnikami o ok. 40 proc. w porównaniu
do stanu obecnego. Wynika stąd konieczność nastawiania
się w rolnictwie na kombajny o większej przepustowości,
a więc i większej wydajności, co jest także korzystne z pun-
ktu widzenia kosztów eksploatacji (jednostkowy koszt pra-
cy maszyny o dużej wydajności jest niższy niż odpowiedniej
maszyny o mniejszej wydajności).

Dotychczasowe wyniki; badań kombajnów Bizon wskazują1
zatem na pełną przydatność tych maszyn w gospodarstwach

indywidualnych. W, gospodarstwach tych mogą z powodze-
niem pracować nawet kombajny Bizon-Super czy E-512
z tym, że powinny być one wyposażone w zespół żniwny o

szerokości roboczej 4,2 m. W niektórych rejonach woje-
wództw: krakowskiego, kieleckiego, rzeszowskiego, mogą być
trudności z użyciem kombajnów Bizon (a także tej wielkości
jak Vistula) przede wszystkim ze względu na wąskie drogi
lub drogi w jarach.

Istnieje co prawda możliwość odejmowania w kombajnach Bizon
zespołu żniwnego i transportowania go na specjalnym wózku, sta-

nowiącym wyposażenie kombajnu, jednak kilkakrotne zdejmowanie
i zakładanie w ciągu dnia zespołu żniwnego pochłaniałoby zbyt
dużo czasu. W takich przypadkach konieczne będzie dobre rozpla-
nowanie pracy kombajnów w całym okresie żniw, a także wpływa-

nie na rolników, aby stwarzali lepsze warunki dla pracy maszyn
(dotyczy to nie tylko kombajnów).

Poprawa warunków pracy maszyn polega na: ograniczę*
niu liczby pól obsiewanych jedną rośliną w gospodarstwie,
tworzeniu bloków uprawowych, tj. zasiewanie jednej od-

miany roślin na obok położonych polach u sąsiadujących
rojników, odpowiednim przygotowaniu pól dla pracy ma-

szyn (usuwanie kamieni lub ich oznaczanie, poprawa dróg
dojazdowych itp.) .

Kierownictwa MBM lub podobnych instytucji usługowych
mają możliwość oddziaływania w tym kierunku na- rol-
ników przez:

9 ustalenie odpowiedniej kolejności wykonywania usług, np. wy-
konywanie w pierwszej kolejności prac na blokach uprawowych
i skoncentrowanych uprawach na jednym polu, a pozostawianie
na koniec sezonu upraw rozdrobnionych; • "

O stosowanie wyższych opłat za dojazdy wynikające z nieuzasad-

nionego rozdrobnienia upraw;
0 wstrzymanie lub odłożenie na koniec sezonu wykonania usługi

na polach nie dostosowanych do pracy maszyn.

Powyżej wysunięto kilka postulatów pod adresem bezpo-
średnich użytkowników kombajnów, tj. głównie rolników
indywidualnych i kierownictwa MBM, bo w tym sektorze
rolnictwa nastąpi w najbliższych latach szybki rozwój kom-
bajnowego zbioru zbóż: Doświadczenia z ostatnich żniw wy-
kazały, że potrzeba taka dojrzaia już w caiej pełni. Trzeba
sobie jednak zdać sprawę z tego, że kombajnowy zbiór
zbóż pociąga za sobą szereg poważnych skutków związanych
z odbiorem i zagospodaro\ aniem ziarna, zbiorem siomy itp.
Sprawy te' są rozwiązywane w ramach tzw. problemu wę-
złowego pt. „Opracowanie i uruchomienie produkcji ma-

szyn i urządzeń technicznych do kompleksowej .mechaniza-
cji zbioru, transportu i przechowalnictwa zbóż"..

Chciałbym jeszcze poruszyć sprawę dość istotną w przej-
ściowym okresie, dopóki znaczna większość zbóż nie będzie
zbierana vp-ost z pola kombajnami i donóki będą .sttiśo-
wane także rozdzielne metody, zbioru (koszenie oddzielnie
i omłot oddzielnie). Chodzi o zastosowanie kombajnów Bizon
do omłotów stacjonarnych.

Po dokonaniu. niewielkiej adaptacji kombajn .okazał się
maszyną w pełni przydatną do tego celu. Daje to liczne
korzyści. Kombajny są lepiej wykorzystywane i można

odciążyć ciągniki od pracy napędowej w okresie dużego
zapotrzebowania na inne wykonywane równolegle usługi
ciągnikowe (prace polowe, zbiory ziemniaków i buraków).
Wzrasta dzięki temu wydajność kombajnu (przy zatrudnie-
niu 7—8 osób do obsługi istnieje możliwość uzyskiwania
wydajności rzędu 1,5—2,0 t/godz. pracy kombajnem Bi-
zon 3).' Przygotowanie kombajnu do pracy jest mniej pra-
cochłonne niż młocarń stacjonarnych.

' Dotychczas jednak kombajny Bizon nie są w praktyce stosowane
do omłotów. Składa się na to kilka przyczyn. Wobec wzrastającego
poziomu kombajnowama zbóż bezpośrednio z pół zmniejsza się za-

potrzebowanie na omłoty, do których to prac użytkownicy dyspo-
nują" na ogół dostateczną .liczbą młocarni. Zwłaszcza w MBM i kół-
kach rolniczych wprowadzających bądź rozszerzających w ostatnim
okresie zbiór kombajnami obser-mje się nawet pewien nadmiar
młocarń (w PGR kombajnami zbiera się obecnie około 85—90 proc.
powierzchni zbóż).

Rolnictwo dysponuje dotychczas niewielką liczbą kombaj-
nów Bizon (głównie te kombajny mogą być brane pod uwa-

gę przy omłotaćh stacjonarnych). Biorąc oonadto pod uwagę
wysoką cenę tych maszyn oraz dużą ich przydatność do prac

żniwnych, użytkownicy niechętnie się odnoszą do wykony-
wania nimi omłotów stacjonarnych, zwłaszcza jeśli prace
te są w stanie wykonać młoęarńiami.

Możliwość stosowania kombajnów Bizon do omłotów sta-

cjonarnych- jest mało znana szerszemu gronu użytkowników.
JSctnak z uwa*gi na niewątpliwe korzyści natury ekoritffni-
cznej i organizacyjnej; jakie rrioże dać zastępowanie mło-
carń kombajnami zbożowymi (nawet zaprzestanie produk-
cji młocarni) wydaje się być słuszne upowszechnienie tego
rodzaju prac, zwłaszcza że należy się spodziewać szybkiego
wzrostu wyposażenia rolnictwa w kombajny Bizon. •

Należałoby więc -podjąć akcję informacyjną dla zaznajo-
mienia wszystkich użytkowników kombajnów Bizon również
z 'taką możliwością ich stosowania wraz z • podaniem do-
kładnych opisów i" ilustracji odnośnie zastosowania dodat-
kowych urządzeń technicznych, w jakie kombajn powinien
być wyposażony, tj. stołu do wpuszczania zboża oraz roz-

wiązania napędu stertnika (np. w instrukcji obsługi). W u-

rządzenia tego typu kombajny winny być wyposażone fa-
brycznie (na życzenie odbiorcy).

ROKU 1972 działalność uspo-
łecznionych przedsiębiorstw
budowlano - montażowych

charakteryzuje się większym niż
założono w NPG wzrostem pro-
dukcji, wydajności pracy, zatrud-
nienia i przeciętnej płacy. Wydaj-
ność pracy np. mierzona wartoś-
cią produkcji podstawowej na 1
robotnika wzrosła w okresie 10
miesięcy br. w porównaniu z ana-

logicznym okresem ubiegłego ro-

ku o 10,1 proc. Równolegle na-

stąpił wzrost wykonania ' zadań
rzeczowych. Według ostatnich mel-
dunków (danych statystycznych)
kubatura budynków oddanych w

okresie styczeń — wrzesień br.
wzrosła w stosunku do 3 kwarta-
łów ubiegłego roku o 20,7 proc., a

zaawansowanie planu rocznego w

tym zakresie wyniosło 69,8 proc.
wobec 63,5. proc. w tym samym
okresie 1971 r.

Przytoczone wyniki są niewątpli-
wie w dużej mierze zasługą coraz

szerszego stosowania systemu kom-
pleksowej brygadowej organizacji
pracy na budowach. Co to jest za

system, i na czym on polega?
Istota tego systemu polega na

możliwie najsprawniejszym wyko-
naniu wszystkich robót na budo-
wie. Cel ten osiąga się poprzez
przygotowanie i zawarcie z bryga-
dami robotniczymi odpowiednich
umów przed rozpoczęciem budowy,
w których określa się zakres ro-

bót zlecany brygadzie robotniczej
do wykonania, wysokość zryczałto-
wanego wynagrodzenia z ewentual-
ną premią, termin rozpoczęcia i za-

kończenia robót oraz inne umow-

nie przyjęte warunki.
Zastosowanie' tego systemu, jak

wykazała praktyka, nastąpiło w

pierwszym rzędzie na budowach,
na których wznoszone były budyn-
ki lub obiekty powtarzalne, seryj-
ne. Chodziło bowiem o to, aby raz

wykonane prace przygętowaweże
mogły być wielokrotnie' wykorzy-
stane.

Podstawą do wyliczenia zestawienia
kosztów robocizny dla budynku lub
obiektu, na których miał być stoso-

wany system kompleksowej brygado-
wej organizacji pracy, były:

— dotychczas dokonane wypłaty za

wykonanie takich samych i robót na

obiektach identycznych lub podob-
nych,

— kalkulacja elementów scalonych,
— kosztorysy. /

Ponadto liczne przedsiębiorstwa
w celu zmniejszenia pracochłonnoś-
ci sporządzania umów w akordzie
zryczałtowanym, opracowały we

własnym zakresie i stosują kalku-
lacje robocizny na wykonanie o-

krfeślonych elementów scalonych
wykorzystując te kalkulacje dla
ustalenia wynagrodzenia za wyko-
nanie zakresu prac zleconych od-
powiedniej brygadzie.

Umowy, zawierane przed rozpo-
częciem budowy obiektu z bryga-
dami robotniczymi, obejmują wszy-
stkie roboty na danym obiekcie i

określają zakres i ścisłe terminy ich
rozpoczynania i kończenia. Tym sa-

mym umowy te stanowią podstawę
ustalenia harmonogramu ruchu bry-
gad. Harmonogram ten, powiązany
z dyrektywnym harmonogramem
budowy, zastępuje tradycyjny har-
monogram robót.

System kompleksowy brygadowej
organizacji pracy na budowie, jak
wskazują doświadczenia, może pro-
wadzić do znacznego skrócenia
wykonania robót. Ryczałtowe okreś-
lenie wynagrodzenia brygad przy-
czynia się przy tym do zwiększe-
nia zarobków robotników. Ponadto
określanie w umowach konkretnych
zadań ułatwia kontrolę terminowoś-
ci i jakości ich wykonania, umac-

niając odpowiedzialność brygad.
Zmniejsza się jednocześnie znacz-

nie zakres pracy administracyjnej
majstra i kierownika budowy i

podnosi ich znaczenie, jako orga-
nizatorów produkcji, odpowiedzial-
nych za dostarczenie środjtów pracy.
'Dotychczasowa praktyka wykonyjya- .

nia pracy małymi zespołami
,stycznymi, rozproszonymi na wiMuv Bu-
dowach, nie pozwalała w tacjonhurr

sposób realizować zasady koncentracji
sił. Jak się okazało, liczebność składu
osobowego brygady roboczej powinna
być określona w taki sposób, aby czas

wykonania zleconego jej zadania mógł
być najkrótszy. W skład brygady ro-

boczej powinni zatem wchodzić robot-
nicy o kwalifikacjach właściwych dla

rodzaju zleconych robót. Bardzo poża-
dane i skuteczne było włączanie do
brygady robotników umiejących wyko-
nywać różne rodzaje robót, a więc po-
siadających dwa lub więcej zawodów.

Warunkiem koniecznym stosowa-
nia omawianego systemu jest zle-
canie brygadom możliwie dużego
zakresu robót. Powinny to być w

całości roboty określonego rodzaju,
jak na przykład: całość stanu zero-

wego, montaż wszystkich kondyg-
nacji nadziemnych, pełny zakres
robót posadzkowych, wszystkie ro-

boty elektryczne itp. W konsekwen-^
cji zmierzać się powinno do usta-*
lenia długofalowych harmonogra-
mów pracy brygad, na przykład w

skali budowy osiedla, lub nawet ca-

łego przedsiębiorstwa.

Generalnie, wprowadzenie syste-
mu przyczyniło się w poważnym
stopniu do skrócenia normatywnego
cyklu budowy. Z danych wynika,
że najlepsze osiągnięcia w zakresie
skrócenia normatywnego cyklu bu-
dowy miały następujące zjednocze-
nia:

• ZJEDNOCZENIE BUDOWNICTWA
WARSZAWA: przy budowie 21 bu-
dynków, gdzie wprowadzono ten

system pracy, osiągnięto skrócenie
cyklu od 2,5 do 5 miesięcy,

9 WROCŁAWSKIE ZJEDNOCZENIE
BUDOWNICTWA: przy budowie 8
budynków skrócenie normatywnego
cyklu budowy wynosiło średnio od
1^5 do 2 miesięcy,

1 ZPB CENTRUM: przy budowie 8
budynków osiągnięto skrócenie ter-
minu robót od 2 do 3 miesięcy,

% ŚLĄSKIE ZJEDNOCZENIE BU-
DOWNICTWA: przy budowie 4 bu-
dynków skrócenie cyklu wyniosło
od 1 do 4,5 miesiąca,

i POMORSKIE ZJEDNOCZENIE BU-
DOWNICTWA: przy budowie 4 bu-
dynków osiągnęło skrócenie norma-

tywnego cyklu średnio o 2 mie-
siące.

Chodzi więc o to, aby system ten
stał się obecnie powszechnie "obo-
wiązującym w. całym budownictwie,
nie tylko w przedsiębiorstwach re"
sortu budownictwa i' przemysłu
materiałów budowlanych.

ZBIGNIEW SEKULOWICZ

BIURO WSPÓŁPRACY Z KONSUMEN-
TEM „OPINIA" objęło ostatnio badania-
mi ankietowymi 1840 gospodyń wiejskich
na terenie całego kraju, w tym ponad
50 proc. prowadzących gospodarstwa do-
świadczalne.

Prawie polowa ankietowanych kobiet
stwierdziła poprawę zaopatrzenia w ar-

tykuły spożywcze; 10 proc. określiło je
jako zdecydowanie lepsze, a 30 proc.
uważa zaopatrzenie sklepów w swojej
wsi za dobre, a nawet bardzo dobre.

Z wypełnionych ankiet wynika, że
większość sklepów zapatrywana jest do-
brze w te towary, które można dłużej
magazynować bez wpływu na ich ja-
kość. Występują natomiast niedobory
artykułów świeżych, wymagających
szybkiego transportu. Wśród towarów, z

których zakupem gospodynie wiejskie
mają największe trudności, wymienia się:
śmietanę, mięso, przetwory mleczne,
owoce, przyprawy, wędliny i konserwy
mięsne.

Z badań wynika, że pieczywo w okre-
sie tygodnia dostarcząne jest nietermi-

nowo. Najwięcej niedociągnięć w zaopa-
trzeniu występuje w poniedziałki.

5,6 proc. kobiet informuje, że w arty-
kuły spożywcze zaopatruje się \y mieś-

' cie przy okazji załatwiania różnych
spraw, 5,1 proc. z powodu pracy wmie-
ście i 0,4 proc. ze względu na brak 'skle-
pu na wsi.

Biuro „Opinia" uwzględniło w ankiecie
także zagadnienia dotyczące organizacji
pracy sklepów spółdzielczości zaopatrze-
nia i zbytu na wsi. Pomimo, li godziny
pracy ustalone zostały przez rady na-

rodowe w porozumieniu z organami sa-

morządu spółdzielczego, w wielu przy-
padkach kobietom wiejskim nie odpo-
wiada czas pracy sklepów, zwłaszcza
z artykułami spożywczymi. Większość
propozycji w tym zakresie dotyczyła
późniejszego zamykania sklepów.

Najwięcej osób poruszało sprawę
przyjęć towarów, . co zwykle dezorga-
nizuje sprzedaż, a także wnosiło uwagi
dotyczące estetyki punktów sprzedaży
detalicznej i ich sanitarno-Iiigienlcznego
wyposażenia.

M.S .

nowość dla postaeftezy
SAMOCHODCDW

maca rą^u* ^^TTinj^RRJL
•suitakit*

to nowy doskonały środek do uszczelniania nadwozi samo-

chodów i łączy blach, produkowany przez nasze Zakłady.
AUTOKIT posiada formę wałeczków o średnicy około 8 mm,

długości 350 mm i opakowany jest w estetycznych
firmowych kartonach po 0,5 kg i 1 kg

AUTOKIT kupić można we wsżystkich sklepach z artykułami
chemicznymi. - Cena detaliczna 1 opakowania-
0,5kg- .38zł,.1kg-68zł.

Jedyny producent:
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PRZESZKODA
ANPRZEI CHMIELEWSKI

ARIERA OPAKOWAŃ daje
się odczuwać coraz silniei W

gałęziach przemysłu wytwa-
rzających dla potrzeb kon-

sumpcyjnych mówi się już
nawet, ze niedostatek opako-

wań może stać się przyczyna
mowania dotychczISPft
dostaw na rynek. Równoraeśni^Ttn
sowane dotąd opakoSfn/e

dowalają^ ani konsumentów a^i

pSpU ad e kÓWSą
przypaaKi, w których produkty
chronione są przed utratą wartoZ
ci użytkowych, lub w których Po-

pakowania umożliwiają rozLrze-
nie i wzbogacenie oferowanego ze-

stawu towarów rynkowych. Wresz-

cie _ opakowania nie zapewniała
w dostatecznym stopniu właśSwe-

go spożytkowania całego bogactwa
surowców, którymi dysponuje S

mysi przetwórczy. O estetyce już
się me wspomina, choć dla kupu-
jącego jest to niewątpliwie bardzo
ważna sprawa.

Z każdym rokiem rola opakowań
nabiera coraz większego znaczenia
Konsument domaga się towarów o

coraz wyższym stopniu przetworze-
nia i uszlachetnienia oraz stosun-

kowo długim okresie przechowywa-
nia. Większość wytwórców wyro-
bow konsumpcyjnych również skła-
nia się ku temu bądź ze względu
na zanikanie „rynku producenta"
bądź też pod naciskiem społecz-
nym.

Przeciwników więc nie widać. Co wie-
obserwujemy już pierwsze Ja-

skółki „opakowaniowej wiosny», wnro-

wadzono np do sprzedaży żółty ser

twardy, plasterkowany. szczelnie zam-

knięty w opakowaniu foliowym. Coraz
częściej można w sklepach dostać twa-
rożek homogenizowany w ładnym
i trwałym pudełeczku z tworzywa PCW.
Niedawno w sprzedaży Hó.lawiładę ma-

sło porcjowane w małe, 15-gramowe pa-
czuszki z folii aluminiowej.

Są to na pewno rzeczy godne od-
notowania. Jednakże generalnie
trzeba stwierdzić, że problem opa-
kowań jest nadal nie rozwiązany.
Abstrahując od tego co mówią na

ten temat konsumenci, nie ma w

tej chwili w Polsce dyrektora zjed-
noczenia lub zakładu produkcyjne-
go, który by powiedział, że w jego
branży nie występuje bariera opa-
kowań.

SYMPTOMATYCZNE PRZYKŁADY

Potwierdzają to przykłady Zjed-
noczenia Przemysłu Cukierniczego,
Centralnego Związku Spółdzielni
Mleczarskich i Zjednoczenia „POL-
LFNA".

ZJEDNOCZENIE PRZEMYSŁU
CUKIERNICZEGO. W roku 1973
wartość produkcji powinna osiąg-
nąć wielkość 11 mld zł. Jest to

Wzrost w porównaniu. do roku bie-

żącego o ponad miliard zł. Przewi-

duje się, że w tym przyroście coraz

większą rolę będzie odgrywała pro-
dukcja o wysokim stopniu uszla-
chetnienia, poważnie zwiększy się
również asortyment wyrobów. Za-
nim jednak smakołyki przemysłu
cukierniczego trafią na rynek, nale-

ży je opakować. Przeważnie używa
się tomofanu (do pakowania: cu-

kierków, wafli, pieczywa cukierni-

czego), celofanu, folii aluminiowej
(do wyrobów czekoladowych), opa-
kowań papierowych i kartonowych
(do bombonierek).

Powiększenie produkcji o miliard,
to dużo w tym przemyśle. Ale już
dziś wiadomo, że w 1973 r. zabrak-
nie 220 ton celofanu, około 300 ton

kartonu, 20 min sztuk etykiet z pa-
pieru kredowego, 130 tori folii alu-

miniowej.
Niezależnie od tych niedoborów osob-

nym problemem są nadruki na opako-
waniach. Farba używana do tego celu
wydziela przykry zapach, co jest szcze-

gólnie niebezpieczne dla tych właśnie
produktów. Kolory są mało wyraźne
i szybko ulegają zamazaniu. Wię':szość
wyrobów pakowana jest bez dodatko-
wej ochrony przed zepsuciem lub w ma-

teriały w ogóle nic nadające się do wy-
robów cukierniczych.

CENTRALNY ZWIĄZEK SPÓŁ-
DZIELNI MLECZARSKICH. Tego
dnia kiedy tam byłem, pracownicy
instytucji wrócili z Danii. Przy-
wieźli ze sobą próbki opakowań do
produktów pochodzenia mlecznego
— kilka rodzajów jogurtów o róż-

nych smakach w małych estetycz-
nych kubeczkach z tworzywa sztu-

cznego, masło opakowano w folię
aluminiową, żółty ser twardy i to-

piony. Byłem trochę zdziwiony
i mile zaskoczony, kiedy dowiedzia-
łem się, że polskie wyroby są wca-

le nie gorsze od duńskich, jednak
nasze nie mogą być tak pakowane,
co w konsekwencji poważnie je zu-

boża.

Plany CZSM na rok przyszły są
bardzo ambitne. Przewiduje się, że

produkcja mleka konsumpcyjnego
wyniesie ponad 1,5 mld 1. Część z

tego będzie sprzedawana w nowym
opakowaniu bezzwrotnym — Berto-

pak, cześć zaś w folii polietyleno-
wej. Również inne produkty jak
masło, śmietana, napoje mleczne

będą pakowane w nowoczesne i

funkcjonalne opakowania, co znacz-

nie powinno się przyczynić do roz-

strzenia asortymentu wyrobów.
Cały ten ambitny program uszlachet-

niania produkcji jest już w tej chwili
nierealny. Bo np. uruchomienie 28 linii
produkcyjnych mleka jest zdetermino-
wane przez producenta folii. A nie za-

nosi się na to, aby produkcja folii w

dostatecznej ilości ruszyła w najbliż-
szym czasie. W dodatku produkowana
już folia jest za szeroka w stosunku
do wymiarów maszyn formujących. W
X973 r'. ruszą trzy noWe agregaty dó
produkcji mleka skondensowanego. Czy
trafi., wyrób n^,r,rynek? — jest. tq
uzależnione od dostatecznej ilości pu-
szek 1 tub aluminiowych. A tymcza-

sem np. Kombinat Opakowań Blasza-
nych Lekkich w Krakowie przyjął za-

mówienie w tym roku na 8 min pu-
szek. Zrealizuje jednak tylko niewiele
ponad 7 min.

Są również problemy z jakością
opakowań. Nadruki są mało wy-

• raźne i wykonane taką farbą, któ-
ra wydaje nieprzyjemny zapach.
Stąd też Centralny Związek Spół-
dzielni Mleczarskich zmuszony jest
wykonywać nadruki za granicą.

ZJEDNOCZENIE „POLLENA". —

Produkcja co prawda o odmiennym
profilu, ale kłopoty te same. Pod-

stawowymi opakowaniami są': szkło,
tworzywa i papier. W 1972 r. za-

potrzebowanie na butelki szklane

wyniosło 143 min sztuk. Ilość ta

pokrywałaby całkowicie potrzeby
roku bieżącego. Jednak już teraz

zaległości w dostawach wyniosą 7
min sztuk w 21 asortymentach.
Trudności te pogłębia fakt, że opa-
kowania są złej jakości. Odznacza-
ją się nierównością ścianek, ostry-
mi kantami, zaciemnieniami na

szkle.
Co do opakowań papierowych, to naj-

bardziej daje się we znaki brak zdol-
ności produkcyjnych w przemyśle poli-
graficznym. Łódzkie Drukarnie Akcy-
densowe nie wykonały np. 10 ton ob-
wolut do mydła dla dzieci. Nie pozwo-
li to dostarczyć produkcji rzędu 12 min
zł. Z powodu braku różnego rodzaju
kartoników nie cała zaplanowana pro-
dukcja wód kwiatowych, kremu Nivea,
pasty Pollena trafi na rynek. Opóźnie-
nie dostaw opakowań przyczyni się do
tego, że ta część produkcji „POLLENY"
„przejdzie poślizgiem" na rok następ-
ny.

Trudności związane z tworzywa-
mi sztucznymi wynikają przede
wszystkim ze słabo rozwiniętego
przemysłu. Sytuację poprawić do-

piero może przeprofilowanie War-

szawskiej Fabryki Tworzyw Sztucz-

nych, przejętej niedawno przez
„POLLENĘ" . Opracowano projekt
podniesienia, jakości opakowań i na-

dania im estetycznego wyglądu. I
tak np. już niedługo przystąpi się
do metalizowania tworzyw sztucz-

nych metodą próżniową, wykony-
wania ozdób z folii itp.

Trzy przedstawione wyżej przy-
kłady można rozciągnąć i na inne
branże. Bariera opakowań krępuje
przemysł. Stąd też wzięcie tej prze-
szkody jest koniecznością chwili.
Jakie kroki podjęto w tej dziedzi-
nie?

POWSTAJE PROGRAM

Prezydium Rządu podjęło decyzję
w sprawie rozwoju produkcji i sto-

sowania opakowań w latach 1971—
1975. Ten pięcioletni program prze-
widuje m. in.:

Q uwzględnienie w decyzjach inwe-

stycyjnych zakupu kompleksowych li-

cencji (na konstrukcję i technologię) re-

prezentujących najnowsze osiągnięcia po-
stępu technicznego na świecie,

O rozszerzenie kooperacji przemysło-

wej z Innymi krajami oraz transakcji
kompensacyjnych dla zwiększenia Im-

portu maszyn, urządzeń i materiałów
do produkcji opakowań,

O nawiązanie współpracy z krajami
członkowskimi RWPG w zakresie pro-
dukcji maszyn do wytwarzania opako-
wań 1 do pakowania towarów,

9 intensyfikację prac normalizacyj-
nych 1 unifikacyjnych w dziedzinie o-

pakowań, związanych z wprowadzeniem
konteneryzacjl 1 paletyzacji przewozów
towarowych.

Zobowiązano także odpowiednich
ministrów do znacznej rozbudowy
zaplecza naukowo - badawczego i

placówek wzornictwa w poszczegól-
nych branżach opakowaniowych.

Realizacja tego programu wyma-
ga w latach 1971—75 m. in. nastę-
pujących inwestycyjnych przedsię-
wzięć w dziedzinie opakowań:

0 rozbudowę drugiej części zakładu
przetwórstwa papierniczego w Kielcach
(oddziału produkcji opakowali jedno-
stkowych — ok. 15 tysięcy ton pudelek
i 16,5 tys. ton torebek w ciągu roku),

9 budowę zakładu produkcji papieru
1 kartonów uszlachetnionych oraz pro-
dukcji specjalnych rodzajów opakowań
w Białobrzegach — ok. 10 tys. ton o-

pakowań jednostkowych oraz ok. 4 tys.
ton papierów i kartonów uszlachetnio-
nych rocznie,

O budowę drugiej części oddziału pro-
dukcji tomofanu z urządzeniami do la-
kierowania tomofanu w Tomaszowie
Mazowieckim — ok. 3 tys. ton w cią-
gu roku,

• modernizację 1 rozwój produkcji o-

pakowań blaszanych lekkich przy wy-
korzystaniu licencji (przewidywany
wzrost produkcji ok. 45 tys. ton).

Na efekty wynikające z progra-
mu trzeba będzie jeszcze poczekać.
Jest to działanie obliczone na dłuż-

szy czas. Od razu nie nadrobimy
tak wielkich zaległości w tej dzie-
dzinie. Pierwszoplanowym zadaniem
jest obecnie zapewnienie dostatecz-
nej ilości opakowań. W bieżącej
pięciolatce, aby zaspokoić całkowi-
cie potrzeby gospodarki produkcja
opakowań powinna wzrosnąć o ok.
80 proc. Tymczasem rzeczywisty
wzrost wyniesie zaledwie 65 proc.
Resztę zapotrzebowania zaspokajać
trzeba będzie przez import lub w

drodze rozwoju własnej bazy wy-
twórczej opakowań u głównego pro-
ducenta wyrobu finalnego.

Jeśli pierwsze działanie jest ze

wszech miar pożyteczne, ponieważ
pozwala na zetknięcie się z naj-
nowszymi osiągnięciami opakował-
nictwa, na import nowoczesnych
technologii i licencji, na unowocześ-
nianie rodzimej bazy wytwórczej
itp., to podejmowanie własnej pro-
dukcji opakowań nie jest bynaj-
mniej korzystne.

Uruchomienie własnej produkcji opa-
kowań odbywa się kosztem spadku mo-

cy przetwórczych danego zakładu pro-
dukcyjnego. Tak się dzieje np. w „Le-
chii" i „Urodzie", gdzie podjęto pro-
dukcję tub aluminiowych, ze względu
na brak dostawcy. Taka „chałupnicza
robota" nie pozwala także na rozwój
produkcji masowej, <a- co za tym-idzie
—

. obniżkę ^kosztów wytwarzania, wpro-.-
wadzanle nowych technik i technologii,
poprawianie Jakości opakowań itp. Ta

sytuacja nie tylko nie przyczynia się
do zaspokojenia potrzeb opakowalnl-
czych, ale także prowadzi do bałaganu
i marnotrawstwa.

Jednaik ta samoobrona przemysłu
wvnika nie tylko z deficytu opa-
kowań. Przyczynia się do tego rów-
nież fakt, że brak w Polsce silne-

go, centralnego koordynatora. Po-
wołano co prawda, na miejsce urzę-
du Pełnomocnika Rządu d/s Opako-
wań, Komisję d/s Opakowań w ra-

mach Państwowej Rady Gospodarki
Materiałowej, istnieje Centralny
Ośrodek Opakowań, ale jak dotych-
czas niewiele to zmieniło sytuację.
CQO jest nadal instytucją zawie-

szoną trochę w próżni. Przedstawi-
ciele przemysłu' narzekają, że

współpraca z tą instytucją w spra-
wach dotyczących badań, zakupu
nowych licencji i technologii pra-
wie nie istnieje. Natomiast COO za-

rzuca przemysłowi, że ten w ogóle
nie zauważa Ośrodka, jako doradcy
w sprawach opakowalnictwa.

Prawda, jak zwykle, leży pośrod-
ku. Producenci do niedawna , ńie by-
li zainteresowani tym, w ćo i jak.
opakują - swój wyrób, -wychodząc zr-

założt-" i, że konsument i tak to

Fot, Jerzy Strzeszewskl

kupi. Natomiast Centralny Ośrodek

Opakowań prowadził badania, tro-

chę na zasadzie sztuka dla sztuki,
bo i tak główni użytkownicy opa-
kowań nie byli zainteresowani wy-
nikami tych badań.

#
OBECNIE toczy się batalia o za-

pewnienie dostatecznej ilości opa-
kowań. Właśnie bariera ilościowa
jest w chwili obecnej najważ-
niejsza do przekroczenia. I tu także

silny koordynator w dziedzinie o-

pakowalnićtwa miałby wiele do
Kroblenia. Przede wszystkim, jeśli
chodzi o nadzór nad jakością pro-
dukcji opakowań. W sytuacji, kie-

dy niedostatek Ilościowy jest tak

widoczny, nie można pozwolić sobie
na żadne marnotrawstwo. A jed-
nak dość często zdarza się, że z

partii opakowań, która trafia do u-

żytkownika, około 30 proc. nie mo-

że być wykorzystane, tylko ze

względu na złą jakość.
Oczywiście, mając na uwadze za-

pewnienie odpowiedniej ilości opa-
kowań, nie można zapomnieć o e-

stetyce wykonania i funkcjonalnoś-
ci.

W 1973 ROKU
W

1973 r. sieć spółdzielni spożywców
powiększy się o 317 sklepów o łą-
cznej powierzchni 95 tys. m kwadr.

Przewiduje się. że na koniec 1973 roku
liczba sklepów „Społem" wyniesie 23 413
o łącznej powierzchni użytkowej 1876
tys. m kwadr.

Niestety, zakładany przyrost po-
wierzchni handlowej jest nadal znacz-

nie niższy od przyrostu sprzedaży. Ta-

ki stan rzeczy wpłynie na dalszą In-

tensyfikację obrotów na 1 m kwadr,
powierzchni handlowej z 5G,4 zł w 1972

roku do 58,6 zł w roku 1973. Sytuacja
ta stanowi poważną przeszkodę w dzia-

łaniu na rzecz poprawy poziomu obsłu-

gi klienta.

W głównych założeniach na\ rok 1973

przewiduje się zakończenie moderniza-.

cji sklepów odzieżowych, a kontynu-
owanie je] w sklepach spożywczych
oraz rozpoczęcie modernizacji sklepów
włókienniczych i z artykułami gospo-
darstwa domowego. W trakcie prac mo-

dernizacyjnych będzie powiększona po-
wierzchnia sprzedażowa placówek po-

przez łączenie sąsiednich lokali m. In.

wykupywanie przez spółdzielnia lokali

mieszkalnych.
GlówaS zatażeaia modecnźzacli i re-

k(instrukcji sieci w 1973 roku dotyczą!
0 usprawnienia pracy sklepów osied-

lowych, zwłaszcza spożywczych, poprzez

poszerzenie asortymentu towarów. ' Dii-

te SĄMy osiedlowe będą oferowały kli-

entom tygodniowo zestawy artykułów
żywnościowych, jak: mąka, / cukier,
kasza, ryi, sól itp,

# utworzenia we wszystkich miastach

wojewódzkich 1 większych przemysło-
wych pawllonu-sklepu z asortymentem
komplementarnym dla dzieci do 7 lat.

W placówkach tych przewiduje się rów-

nież zorganizowanie pod patrona tem

przemysłu stoisk a odżywkami 1 kon-

serwami dla dzieci.

0 organizowania w spółdzielczych do-

mach handlowych (SDH) stoisk z odzie-

żą. dziewiarstwem i obuwiem dla osób

starszych,
% otwarcia w dużych SDH działów

pn. „Zrób to sama" 1 „Zrób to sam",
w których klienci będą mogli nabywać
różnorodne artykuły do samodzielnego
wykonywania robótek 1 szycia oraz nie-

skomplikowanych napraw domowych.
Ogólnie biorąc, rok 1973 w działal-

ności handlowej spółdzielni spożywców
przyniesie zwiększenie sieci sklepowej,
unowocześnienie wyposażenia, uspraw-

nienie organizacji sprzedaży towarów

oraz wprowadzenie nowych działów

sprzedaży.
M.S.
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Usługi w dziedzinie

chemizacji
rolnictwa

Rozwój produkcji rolnej uzależniany
jest w ogromnej mierze bd sprawnego

rozwoju usług i pełnego zaspokojenia
ciągle wzrastających potrzeb rolników.

Poważną rolę w tym zakresie spełniała
i spełniać będzie spółdzielczość zaopa-
trzenia i zbytu „Samopomoc Chłopska",
która wśród wszystkich pionów spół-
dzielczych, działających w rolnictwie

ma decydującą rolę. Usługi świadczone

przez tę spółdzielczość przechodziły róż-

ne koleje losu i osiągnęły Już pewien
poziom, chociaż nie można stwierdzić, że

w pełni zadowalający.
W pierwszym okresie działalność oma-

wianej spółdzielczości ograniczała się je-
dynie do sprzedaży nawozów zgroma-

dzonych w magazynach, zlokalizowanych
najczęściej w miastach powiatowych.
Drugi okres charakteryzuje się pewną

rywalizacją w rozprowadzaniu nawozów,
pomiędzy spółdzielczością zaopatrzenia
i xbytu a kdthami rolniczymi. Rywaliza-
cja ta spowodowafa wprowadzenie do-

skonalszych łorm, które przyczyniły filę
do sprawniejszej obsługi rolnika. Dziś

coraz częściej spotykamy się ze' zjawi-
skiem wagonowego dostarczania nawo-

zów do poszczególnych wsi na podsta-
wie zamówień kółek rolniczych. Przy te-

go rodzaju dostawach spółdzielczość zao-

patrzenia i zbytu udziela kółkom rolni-

czym 75 proc. zafakturowanej przez do-

stawcę marży, dzięki której mogą one

dostarczyć nawóz do zagrody rolnika

własnym transportem. Jest to jedna
z form dogodnych dla rolników l po-
winna dalej się rozwijać w tych rejo-
nach, gdzie Istnieją ku temu odpowiednie
warunki.

Drugą formą rozprowadzania nawozów

jest sprzedaż komisowa. Przy sprzedaży
komisowej nawozy dostarczane są rów-

nież do zagród chłopskich położonych
przy trasie przewozu do punktów komi-

sowych. Wszystkie formalności związa-
ne z zakupem 1 z dostarczeniem nawo-

zów załatwiają przedstawiciele spółdziel-
ni. Do czynności, które załatwiane są

przez przedstawicieli spółdzielczości na-

leży zaliczyć: załatwianie kredytów w

SOP, uzgadnianie asortymentu, ilości ter-

minu odbioru lub dostawy 1 udzielanie

fachowego Instruktażu.

Wymienione formy nie odpowiadają już
w pełni wymaganiom rolnictwa. Nie za-

wsze rolnik ma możliwości składowania
i należytego przechowywania nawozów.

W związku z tym zachodzi potrzeba roz-

wijania dalszych usług, związanych z roz-

prowadzaniem nawozów. Wydaje się, że

przy zwiększanych dawkach nawozów

powstaje konieczność budowy magazy-
nów we wsiach, przynajmniej we wsiach

większych, lub adaptowania budynków,
będących własnością państwa na ten wła-
śnie cel. Rolnik mógłby wówczas wy-

kupić nawozy, które z kolei dostarczone

byłyby do wspomnianych magazynów,
gdzie przechowywano by je aż do wysie-
wu. Za przechowywanie rolnik płaciłby
określoną kwotę pieniędzy. Następną
czynnością usługową, świadczoną przez

spółdzielczość powinien być usługowy
wysiew nawozów, zgromadzonych w oma-

wianych magazynach. Te dwie formy
usług zaczyna się wprowadzać W niektó-

rych rejonach kraju, ale w sposób bar-

dzo nieśmiały i niezmiernie ostrożny.

Nie wszędzie najlepiej przedstawia się
sprawa dostarczania nawoaów do zagród
chłopskich, np.: W niektórych rejonach
kraju nawozy W 90 proc. dostarczane tą
do rolników, a w innych takie dostawy
nlń przekraczają 50 proc. Zagadnienia
te kształtują się różnie w zależności od

warunków, zdobytych doświadczeń i ope-

ratywności działania poszczególnych spół-
dzielni. Tempo Ich rozwoju zależne jest
c<Swo(et śwladomojct ł przyzwyczajeń
rolnika oraz od stopnia mechanizacji rol-

nictwa.

Absencja

chorobowa
W nawiązaniu do artykułu JERZEGO

STOBERSKIEGO pt. „KILKA UWAG O
ABSENCJI CHOROBOWEJ" („Zycie 1 Pra-
ca" listopad 1972), pragnąłbym krótko
omówić jedną z głównych przyczyn
stopniowego wzrostu niezdolności do
pracy w Polsce. Chodzi o choroby na-

rządu oddechowego. Z polskiego piś-
miennictwa lekarskiego wynika, że cho-
roby te są obok zatruć i urazów, naj-
częstszą przyczyną absencji chorobo-
wej. I tak liczba dni zwolnień z powo-
du chorób dróg oddechowych na każ-
dych 100 zatrudnionych wynosiła w r.

1960 — 100,8, a w roku 1967 Już 148,2.
Wzrost to ogromny, a szczególną w nim

rolę odgrywa przewlekły nieżyt oskrze-
li. Podobny wzrost absencji z powodu
nlegruźliozych chorób układu oddecho-
wego obserwuje się również w innych
krajach, szczególnie w okręgach wyso-
ko uprzemysłowionych.

Np. w NRP w 1963 r. przyznano ok.
12 000 nowych rent z powodu przewle-
kłego nieżytu oskrzeli 1 rozedmy pluc.
Istnieje niewątpliwa zależność' zachoro-
wań od zanieczyszczenia powietrza. Ro-
botnicy chorują znacznie częściej niż
pracownicy umysłowi. Szczególnie czę-

sto chorują górnicy 1 robotnicy przemy
siu włókienniczego 1 chemicznego.

Wobec stałego wzrostu absencji z po-
wodu niegrużllczych schorzeń oddecho
wych, istnieje potrzeba stałej współ-
pracy lekarzy przemysłowych z pneu-
mologami z instytutu Gruźlicy, Woje-
wódzkich Przychodni Przeciwgruźli-
czych 1 sanatoriów przeciwgruźliczych,
Wobec stałego zmniejszania się zacho-
rowań na gruźlicę płuc można tym
energiczniej prowadzić wspólną walkę
przeciw absencji z powodu schorzeń
niegrużllczych. Istnieje też pilna po-
trzeba rozwoju pracowni badafi czynno-
ściowych płuc, zaopatrzenia Ich w apa-
raturę i szkolenia personelu. Dobra
pracownia badań czynnościowych pluo
pomoże we właściwym orzekaniu o nie.
zdolności do pracy w przypadku cho-

rób narządu oddechowego.

Czy inwestycje
finansują się same?

Dokąd może prowadzić brak „chłop-
skiego rozumu" w problematyce społecz-
nej wykazuje nam dobitnie artykuł An-

drzeja Krawczewsklego „Błędy teorii —

korekta praktyki" (ZG nr 49/72). Autor
obala teorię socjalistycznej akumulacji.
B^ JĄ nam la-twlej obcistfzlć wskazuje
na Jej burżuazyjne pochodzenie. Wręcz
adaptację burłuaiyjnej teorii oszczęd-
ności i wstrzemięźliwości. W zapale bu-
rzenia teorii akumulacji posuwa się tak
daleko, Iż twierdzi: Inwestycje finansują
się same.

Ho swych wniosków autor doszedł na

podstawie obserwacji naszej gospodarki
w ostatnich dwóch latach. Prawidłowo
zaobserwował przebiegające równolegle
zjawiska wzrostu tempa Inwestycji i

konsumpcji. I oto zrodziła się nowa teo-
ria — nie Istnieje żadna sprzeczność
między akumulacją 1 spożyciem; inwe-
itujmy śmiało, bo to nlo nie kosztuje,
a jedynie zapewnia zwiększoną dynami-
kę konsumpcji.

Autor nie zadał sobie trudu wejrzenia
do wnętrza zachodzących u nas proce-
sów zarówno politycznych, Jak 1 ekono-
micznych. Poprawa następuje u nas nie
dlatego, że inwestujemy za darmo, lecz
po prostu dlatego, że wyzwoliliśmy wię-
cej energii twórcze] ze społeczeństwa, że
pracujemy efektywniej. Zarówno w sfe-
rze wytwarzania środków produkcji, jak
i dóbr konsumpcyjnych.

Prosty chłop, który nie ma pojęcia ani
o burżuażyjnej teorii oszczędności 1
wstrzemięźliwości, ani o socjalistycznej
teorii akumulacji zdaje sobie sprawę ze

sprzeczności między akumulacją i spo-
życiem. Jeśli chce np. zbudować nową
oborę musi się czegoś wyrzec. I wyrze-
ka się chętnie, gdy widzi perspektywę
rozwoju gospodarstwa 1 swego dobroby-
tu. Sprzeczności między akumulacją i
spożyciem nie dostrzega Andrzej Kravr-
czewski. Choć ona wcale nie jest taka
groźna, bo każdy obywatel raduje się
na widok nowych Inwestycji zwłaszcza,
gdy gospodarujemy Skrzętnie 1 równo-
cześnie zwiększamy masę produktów
rynkowych.

TADEUSZ SZUBA
Warszawa

KONSULTACJE PTE
• W Domu Ekonomistów Polskich w Warszawie, ul. Nowy Świat

49 (I p.) odbędą się w styczniu 1973 r. następujące konsultacje dla
służb ekonomicznych instytucji i przedsiębiorstw regionu warszaw-

skiego:
5.1 .1973 r. godz. 10 — „Ogólne założenia nowego systemu finanso-

wo-ekonomicznego w Zjednoczenia „UNITRA".
Konsultant: mgr A. FEDAK

12.1 .1973 r. godz. 10 — „Czynniki wzrostu gospodarczego NRD
w latach 1971—75".

Konsultant: dr W. ŁAWRYMOWICZ
18.1 .1973 r. godz. 13 — „Projekt konkursu dla pracowników han-

dlu zagranicznego (z nagrodami) nt. „Inicjatywa — usprawnienie
organizacji — przedsiębiorczość w handlu zagranicznym"

Konsultant: mgr Z. RAKOWICZ
19.1 .1973 r. godz. 10 — „Podstawowe zasady opracowywania analiz

ekonomicznych"
Konsultant: mgr J. ZAJĄC
28.1 .1973 r. godz. 10 — „Zmiany w obowiązującej metodyce spo-

rządzania rocznych analiz ekonomicznych"
Konsultant: mgr J. ZAJĄC
Cykl tematyczny: Proste metody sporządzania prognoz ekonomicz-

nych
Konsultant: dr W. MACIEJEWSKI
4.1 .1973 r. godz. 10 — Podstawowe pojęcia z zakresu prognozowania
11.1 .1973 r. godz. 10 — Modele tendencji rozwojowych

18.1 .1973 r. godz. 10 — Proste modele przyczynowo-skutkowe Cz. I

25.IjJ.973 r. godz. 10 — Proste modele przyczynowo-skutkowe Cz. II

DPITASUXCELMMTIA,
wteofajeti
Z przyjemnością zawiadamia-
my, że zakład nasz rozpoczął
produkcję nowej doskonałej
masy uszczelniającej-pod naz-

wą

„SA NKir

przeznaczonej do uszczelnia-

nia urządzeń sanitarnych, jak:
muszle, umywalki, wanny itp.

CAKlIflT produkowany Jest w postaci masy (pasty)
^nlVIVI I w opakowaniach po 0,5 kg i 1 kg.
Cena detaliczna opakowania 0,5 kg wynosi 32 zł, a 1 kg — 53 zl.

CAMlflT
ku Pić można w sklepach detalicznych z artykułami

wHIl«VI I chemicznymi.

Jedyny producent:

KRAKOWSKIE ZAKŁADY

PRZEMYSŁU GUMOWEGO

1-39 Kraków, ul. Rzeźnicza 22, telefon 2213-26



ŚWIAT • EKONOMIA POLITYKA

R
OZWÓJ koniunktury. gospodarczej. krajów ka-
pitalistycznych w 1972 foku kształtował "się
pod wpływem dwóch czynników:

— inflacyjnego wzrostu cen na rynkach
wewnętrznych, który w ciągu ostatnich kilku
lat miał miejsce niemal we wszystkich kra-

jach uprzemysłowionych,
— kryzysu międzynarodowego systemu walutowego,

który w końcu 1971 r. doprowadził do gruntownej
zmiany relacji walut głównych krajów kapitalistycz-
nych.

Inflacyjny wzrost cen w Stanach Zjednoczonych, od
1966 r. z roku na rok przybierający na sile, został
w 1971 r . zahamowany przez wprowadzenie bezpo-
średniej kontroli państwa. Użycie tego niezwykłego
jak na stosunki amerykańskie środka interwencyjne-
go świadczy o powadze sytuacji inflacyjnej. Pozwoli-
ło to jednak rządowi pirzejść w 1972 r. do bardziej
ekspansywnej polityki gospodarczej.

Natomiast w krajach Europy zachodniej, gdzie na-

cisk inflacyjnego wzrostu cen był silniejszy niż w Sta-
rtach Zjednoczonych, środki polityki antyinflacyjnej
stosowane przez rządy nie przyniosły oczekiwanych
rezultatów: przyczyniły się one do poważnego osła-
bienia koniunktury w 1971 r. nie przenosząc jednakże

znaczniejszej poprawy w kształtowaniu się cen. W

przeciwstawieniu zatem do Stanów Zjednoczonych,
perspektywy na 1972 rok w większości krajów Euro-

py, zachodniej nie tylko nie rokowały nadziei na przy-
spieszenie tempa wzrostu, które obniżyło się bardzo
poważnie, ale w wielu krajach przewidywano nawet

dalszy rozwój, recesji.

Jeśli chodzi o drugi z wymienionych czynników —

tzii. nowe uregulowanie parytetów walut -— układ
waszyngtoński z grudnia 1971 r. zahamował postępu-
jący chaos i rosnącą niepewność w międzynarodo-
wych obrotach handlowych i płatniczych. Sposób roz-

wiązania tego kryzysu postawił jednak kraje za-

chodnio-europejskie i Japonię wobec trudnych pro-
blemów dostosowawczych, będących wynikiem po-
ważnego podwyższenia wartości wymiennej ich walut
w stosunku do dolara USA w drodze dewaluacji tego
ostatniego oraz rewaluacji walut niektórych z pozo-
stałych ' krajów. Zmiany tych relacji oznaczały odpo-
wiednie osłabienie" konkurencyjności cenowej pro-
duktów odnośnych krajów vr stosunku do odpowied-
nich produktów amerykańskich. Stwarzało to — wraz

z utrzymującym się w krajach Europy zachodniej in-

flacyjnym wzrostem cen — przeszkody w ekspansji
eksportu omawianych krajów.

Ale dodatnie efekty zażegnania dalszych postępów
kryzysu walutowego przeważyły nad wpływem tych
ujemnych czynników. W rezultacie w 1972 r. nie do-
szło do spodziewanego pogłębienia się recesji gospo-

jednak wzrost cen odgrywał znacznie większą rolę niż
wzrost wolumenu.

Co się tyczy Japonii, to fakt osłabienia tempa wzro-

stu jej eksportu w zestawieniu z 1971 r. wynikał
przede wszystkim ze stosunkowo największego po-
gorszenia jego konkurencyjności, przez omówioną

zmianę parytetów walutowych. W II półroczu 1972
r. doęzło do tego podjęcie przez rząd japoński środ-
ków zmierzających do hamowania ekspansji eksportu
i jednoczesnego forsowania importu z krajów uczest-
ników układu waszyngtońskiego w celu zahamowania
narastania nadwyżki w bilansie handlowym Japonii
(wywołanego z jednej strony stagnacją importu wo-

bec utrzymującej się słabej tendencji wzrostowej
popytu wewnętrznego, z drugiej strony stosunkowo
szybkim i skutecznym dostosowaniem się eksportu ja-
pońskiego do nowych relacji wymiennych waluty tego
kraju) oraz w celu zapobieżenia ewentualności dal-
szej rewaluacji waluty japońskiej.

Jeśli chodzi o kraje Europy zachodniej, to w roku
1972 odgrywały one raczej bierną rolę w kształtowa-
niu koniunktury światowej. Utrzymująca się nadal
tendencja inflacyjna, jakkolwiek łagodniejsza niż
w poprzednim roku, skłaniała rządy tych krajów do
kontynuowania polityki hamowania wzrostu popytu,
jednakże bez stosowania bardziej drastycznych środ-
ków z uwagi, na stosunkowo wysoki poziom bezrobo-
cia, będący wynikiem zastosowanych w 1971 roku
posunięć deflacyjnych, Bezrobocie oraz na ogół wyso-
ki stopień niewykorzystania zdolności wytwórczych
nie sprzyjały poważniejszemu ożywieniu inwestycji
prywatnych, których stagnacja była głównym powo-
dem słabości poprawy koniunktury w tych krajach.

W grupie tych krajów bardziej ekspansywną politykę pro-

wadziły tylko Wiochy i Wielka Brytania. WŁOCHY w 1971 r.

znajdowały się w sytuacji niemal całkowitej stagnacji,
a wzrost bezrobocia 1 jego skutki społeczne dały się szczegól-
nie odczuć. Pomimo jednak intensywnej działalności inwes-

tycyjnej państwa poziom producji przemysłowej podniósł
się w 1912 r. zaledwie o około 2 proc. a produkt narodowy
w tymże roku nie' osiągnął więcej niż 3 proc. wzrostu.

W WIELKIEJ BRYTANII polityka rządu | konserwatywne-
go, zmierzającego do stymulowania wzrostu konsumpcji

i Inwestycji prywatnych drogą obniżek i ulg podatkowych
jak też ekspansji inwestycji publicznych, wywołała silny
wzrost importu oraz przyczyniła się do wzmożenia ten-

dencji Inflacyjnych utrudniających możliwości ekspansji
eksportu, W rezultacie dla poprawy bilansu płatniczego
rząd brytyjski powziął decyzję o „upłynnieniu" kursu

wymiennego funta sztcllinga, a następnie pod koniec roku

wprowadził czasowe zamrożenie płac, cen, dywidend itp.,
dążąc do opanowania inflacji.

W NIEMIECKIEJ REPUBLICE FEDERALNEJ nie doszło

do przewidywanego rozwinięcia się recesji. Wzrost pro-
duktu narodowego w 1972 r. osiągnął niemal podobne tem-

KONIUNKTURA 1
darczej w Europie zachodniej i ogólny wskaźnik
wzrostu produktu narodowego tej strefy kształtował

się w 1972 r. na nieco wyższym poziomie niż w roku

poprzednim. Również w Japonii dała się zauważyć
w 1972 r. poprawa w kształtowaniu się- tego wskaź-
nika.

Ogólny poziom ' koniunktury śkali światowej
kształtował się jednakże w przeważającej mieize pod
wpływem rozwoju sytuacji w Stanach Zjednoczo-
nych.

Na progu j.972 r. produkt narodowy Stanów Zjed-
noczonych — mimo poprawy koniunktury rozwijają-

cej się przez cały 1971 rok — przewyższał zaledwie
o 3,5 proc. swój poziom osiągnięty przed załamaniem
koniunktury w III kwartale 1969 r. Słabość i powol-
ne tempo tej poprawy Wynikało przede wszystkim
stąd, że w recesji 1969/70 r. nie wystąpiła tak charak-
terystyczna dla powojennych recesji amerykańskich
likwidacja zapasów. ' Jłiezlikwidowane nadwyżki za-

pasów ciążyły na dynamice produkcji w okresie po-
prawy koniunkturalnej, która w tych warunkach roz-

wijała się głównie pod wpływem ekspansji budow-
nictwa mieszkaniowego (efekt stymulacyjnej polityki
pieniężno-kredytowej państwa) jak też pod wpływem
silnego wzrostu zakupów konsumpcyjnych dóbr trwa-

łych (zwłaszcza samochodów).

W I półroczu 1972 r. nowe czynniki nadały tej po-
prawie zdecydowany i trwały charakter. Były nimi

przede wszystkim inwestycje w maszynach i urzą-
dzeniach, które pod wpływem poważnych ulg podat-
kowych stosowanych przez państwo zaczęły silnie
wzrastać — mimo na ogół wysokiego stopnia niewy-
korzystania aparatu wytwórczego (wskazywałoby to

raczej na modernizacyjny niż ekstensywny charakter
tych inwestycji, nie'rokujący zatem widoków na

przyczynianie się do zmniejszenia bezrobocia). Do te-

go dołączył się przyrost zapasów, które pod wpływem
polityki niskich stóp- procentowych zaczęły dość sil-
nie wzrastać. Tempo wzrostu produktu narodowego
podniosło się pod wpływem tych nowych czynników
w połowie 1972 r. do ok. 8—9 proc. w skali rocznej.

Charakterystyczne jest, że w osiągnięciu tej poprawy cał-
kiem nieznaczną rolę odgrywały wydatki państwa, których
wzrost pozostawał poważnie w tyle za wzrostem produktu
narodowego. Choć podwyżka świadczeń socjalnych w IV
kwartale dodała bodźca • do dalszego wzrostu konsumpcji
i całego produktu narodowego.

Dalszą cechą ożywienia koniunktury w USA było upor-
czywe utrzymywanie się bezrobocia na poziomie około 5,5
proc. ogółu siły roboczej, tj. zaledwie o 0,5 proc. mniej od
zarejestrowanego na początku omawianej poprawy. Wska-

zuje to, iż wzrost produkcji polegał głównie na wzroście
wydajności pracy. Przy dalszym • utrzymywaniu się tej ten-

dencji, problem bezrobocia może znowu przybrać, tak jak
w drugiej polowie lat pięćdziesiątych, poważne rozmiary.
Z drugiej strony fakt istnienia tak poważnego beierobocia,
ograniczając możliwości uzyskiwania przez' robotników pod-

wyżek płac, sprzyjał założonemu przez państwo niedopusz-
czeniu do przekroczenia przez- . wzrost cen pułapu 3 proc.
rocznie.

W rzeczywistości jednak tendencje do wzrostu cen. prze-
sądziły o przekroczeniu tego pułapu przed końcem 1972 r.

Czynnikiem wzrostu cen była wtfedy przede wszystkim nie-
dostateczna podaż mięsa, jak też wysoki popyt na świato-
wym rynku aibożowym, co .w sumie spowodowało wzrost
cen żywności, pociągając za sobą. wraz z bezrobociem ujem-
ne skutki dla syutacji materialnej klasy robotniczej.

Istotne znaczenie z punktu widzenia wpływu oży-
wienia koniunkturalnego w Stanach Zjednoczonych
na koniunkturę ogólnoświatową miał fakt pogłębia-
nia się deficytu bilansu handlowego. Obroty towaro-
we Stanów Zjednoczonych po raz pierwszy od kil-

kudziesięciu lat wykazały od początku 1971 r. coraz

wyższą nadwyżkę importu nad eksportem:

Odpowiednikiem wzrostu importu amerykańskiego
był w dużej mierze wzrost eksportu krajów Europy
zachodniej. Zmiana parytetów walutowych w grudniu
1971 r. przyczyniła się do ekspansji eksportu Stanów
Zjednoczonych, ale zarazem nie wpłynęła ujemnie na

wzrost eksportu krajów Europy zachodniej, w którym
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po jak w ubiegłym roku (tj. ok. 2,5 — 3 proc.) Priorytet
w polityce gospodarczej państwa niemal do końca roku

posiadały nadal cele antyinflacyjne, zmierzające do przy-
wrócenia eksiportowi konkurencyjności nadwerężonej przez

rewąluację miarki.

Od ogólnego tła stagnacyjnych tendencji występujących
w krhjach EWO odbij&ła niezwykle kłrtiystnie FRANCJA,

której produkt narodowy w 1972 r. podobnie jak w 1971 r.

wykazywał wzrost o około 5 proc. rocznie. Głównym mo-

torem tego wzrostu w ostatnim roku była intensywna
działalność inwestycyjna państwa, jak też niezwykle silny
wzrost eksportu, umożliwiający utrzymanie względnie po-

myślnej sytuacji bilansu płatniczego przy silnym wzroście

importu.

W" sumie można stwierdzić, że gospodarka krajów
kapitalistycznych w ubiegłych dwu-trzech latach, nie
pierwszy zresztą raz w okresie powojennym, uniknęła
ogólnej poważniejszej recesji czy kryzysu dzięki kom-
pensacyjnemu efektowi desynchronizacji cy-
klicznego mechanizmu koniunktural-
nego: zaostrzenie się trudności, w jednych krajach
zbiegło się w czasie z pomyślną koniunkturą w in-

nych krajach, i to zarówno w skali dwóch głównych
obszarów o decydującym znaczeniu, tj. Ameryki Pół-
nocnej i Europy zachodniej, jak i w mniejszej skali,
tj. w ramach Europy zachodniej. Wychodzenie z tych
trudności było jednak tym razem powolniejsze i mniej
zdecydowane, niż w innych podobnych przypadkach
obserwowanych na przestrzeni okresu powojennego
— i to zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Eu-

ropie zachodniej.

W tej ostatniej zresztą trudno jest jeszcze w ogóle
mówić o definitywnym przezwyciężeniu recesji do
końca 1972 r. Przyczyną tego był zapewne w dużej
mierze fakt, że wymienione na wstępie czynniki wy-
wywierające ujemny wpływ na koniunkturę — tj.
tendencje inflacyjne na rynkach wewnętrznych i mię-
dzynarodowy kryzys walutowy — występują nadal
jako potencjalne czynniki zakłóceń w .dalszym roz-

woju koniunktury. Niezależnie od tego inne jeszcze
czynniki, tak w Stanach Zjednoczonych jak i w Eu-

ropie zachodniej, wydają się oddziaływać na niezbyt
pomyślny rozwój sytuacji w nadchodzącym roku.

Np. wzrost inwestycji prywatnych, podtrzymują-
cy ożywienie koniunkt.ury w Stanach Zjednoczonych
w roku 1972, bywa'W tym kraju zazwyczaj krótko-
trwały. W tych warunkach długość fazy stabilizacji
na wysokim poziomie, kończącej się z reguły po-
nownym załamaniem koniunktury, zależy, w decydują-
cej mierze od podtrzymywania ogólnego popytu
przez państwo i od ! skuteczności stosowanych w tym
celu środków. Trudno jest z pewnością utrzymywać,
że tolerowanie .wysokiego deficytu budżetowego w

okresie bądź co bądź szybkiej poprawy koniunktury
w 1972 r. było tylko' manewrem przedwyborczym
Nixona. I czy wobec poważnego wzrostu długu pań-
stwowego w ostatnich latach, polityka ta będzie kon-
sekwentnie stosowana, gdy , gospodarce braknie im-
pulsów wzrostowych wraz z wyczerpaniem się wzros-

tu inwestycji prywatnych, czego należy oczekiwać
w 1973 roku?.

Podobna niepewność co do najbliższych perspek-
tyw koniunktury ciąży nad Europą zachodnią. Dale-
ko posunięte wzajemne uzależnienie krajów zachod-
nio-europejskich, w tym zwłaszcza grupy EWG, po-
woduje, że poszczególne kraje coraz to mniej mogą
podejmować na własną rękę politykę ekspansji bez
narażenia się na. szybkie wystąpienie trudności w bi-
lansie płatniczym. Mimo realizowanej od kilkunastu
lat w ramach EWG zasady ,,harmonizacji" polityki
koniunkturalnej krajów członkowskich, występuje
między nimi tyle sprzecznych interesów, że ryzykow-
ne jest budowanie iąkichkolwiek prognoz koniunktu-
ralnych na tej zasadzie. A przystąpienie Wielkiej
Brytanii do EWG, z jej portfelem nierozwiązanych

problemów ekonomicznych, finansowych i socjalnych,
wprowadza dodatkowy element niepewności do per-
spektywy ogólnego rozwoju koniunktury- w tej gru-
pie krajów.

ADAM SZEWORSKI

KUBA - XIV ROCZNICA ZWYCIĘSTWA REWOLUCJI

Lat temu czternaście kubańscy partyzanci Fidela'Castro pokonali dyktatora i ustanowili no-

wy ład. Zniknęło bezrobocie, wprowadzono bezpłatną opieką lekarską, rozpoczęto na szeroką
skalę rozwijać inwestycje przemysłowe, budownictwo...

Jedną z wielkich zdobyczy egzotycznej wyspy stał się dynamiczny rozwój oświaty.
Na zdjęciu: Zawodowa szkoła dla dzieci toiejskich., Szkoła zlokalizowaną jest koło dużej

plantacji cytrusów, na której dzieci rolników pracują wzbogacając w ten sposób swoje kwa-

lifikacje i konfrontują teorię z praktyką. '
« • (N*J)

• WIRTSCHAFTSDIENST (nr 10)
przynosi artykuł pt.: „kłopoty za-

chodniej Europy w dziedzinie cen"
Guntera Grossera. Autor obrazuje
uspokojenie w dziedzinie walutowej
a zarazem niezadowalającą sytuację
w dziedzinie zatrudnienia w Europie
zachodniej, wskazuje na dalsze por
drażanie produktu społecznego i na

zwyżkowanie cen konsumpcyjnych.
Tendehcje inflacyjne trwają nadal,
kontrola cen okazuje się mało sku-
teczna i wszystko to sprawia, że za-

chodnioeuropejska polityka stabili-
zacji ulega zahamowaniu:

Przed mniej więcej rokiem światowa
gospodarka znajdowała się w fazie, .w

której wszystkie ważne cele gospodarcze
były jednocześnie wypaczane albo przy-
najmniej zagrożone. Ekspansja gospodar-

"
cza przebiegała zarówno w USA, jak w

zachodniej Europie i w Japonii tak po-
wolnie. że wykorzystywanie potencjału
produkcyjnego i robotniczego ulegało co-

faniu się, albo też pozostawało w stanie
niezadowalającym. A zarazem występo-
wał w skali światowej nacisk na ceny
w górę o niezwykłej sile I wreszcie, po
zawieszeniu wymienialności dolara na

złoto i wprowadzeniu przez USA ogra-
niczających posunięć importowych, od
dawna pełzający kryzys w międzynaro-
dowych stosunkach gospodarczych wy-
buchł w sposób otwarty (...)

W ten sposób wysunęły się ponownie,
na krótką metę, na czoło cele wzrostu,
zatrudnienia i kształtowania się, cen.

Również i tutaj odnotować można: częś-
ciowe sukcesy. Większość b 6wiem za-

chodnich. krajów przemysłowych znajdu-
je* się obecnie w fazie koniunkturalnej
poprawy: popyt i produkcja uległy w

ciągu bieżącego roku wyraźnemu oży-
wieniu. Dotyczy to zarówno Ameryki
Północnej i Japonii, jak też zachodniej
Eurppy.

Jednakże przełom w rozwo-ju koniun-
ktury nie wpłynął, albo też wpłynął
minimalnie na poprawę niezadowalającej
sytuacji w dziedzinie zatrudnienia. Jaw-
ne bezrobocie, jako odsetek cywilnej
ludności czynnej zawodowo, osiągało w

polowie r. 1973, po poprawce sezonowej,
ciągle jeszcze w USA 5,5 proc., a w W.
Brytanii, we Włoszech i w Holandii —

między 3 a 3,5 proc. W krajach tych
występowało też niepełne zatrudnienie.
Ale stopy bezrobocia przekraczające 2
proc. we Francji, w Belgii i Szwecji, nie
dadzą się pogodzić z założonym cęlem

ZE ŚWIATA
PLAN RUMUNII

Plan ekonomicznego rozwoju Rumunii
na 1873 rok przewiduje, że produkcja
energii elektrycznej w 1973 roku wyno-
sić będzie 48 mld kilowatogodżin, stall —

8minton,węgla—27minton1ropy
naftowej 14 .min ton. Plony zbóż w

przyszłym roku ustalono w planie na

17 min ton. <MP)

NOWE WYZWANIE JAPOŃSKIE
Szwedzki ekonomista, Haakon Hed-

berg, stwierdził, że w ciągu • trzech ,' lat
dokonały się w Japonii ogromne zmia-
ny w'sposobie myślenia: nie chce ona

już tylko pracować, produkować, i eks-
portować, lecz zamierza wiele importo-
wać, zwiększać spożycie wewnętrzne
i konsumpcję' zbiorową, ratować środo-
wisko naturalne. W6dług 'prognozy 'gru-
py japońskich ekonomistów w 1985 ro-

ku przeciętny roczny zarobek w Japo-
nii wyniesie 23 700 dolarów, a suma o-

szczędności przypadająca na zatrudnio-
nego — 53 000 dolarów.

Wobec wyraźnego dążenia Japonii do

zmniejszenia zależności od Stanów, Zjed-
noczonych, rynek japoński otworzy się,
szeroko ,dla Europy. Hedberg przewidu-
je, że za 3' lata japoński Import z te-

go obszaru będzie wzrastał o ok. 21

proc. rocznie. (ZD)

PRAGA NIELETNICH

Sekretariat Międzynarodowej Organi-
zacji Pracy w Genewie opublikował o-

statnio dane, z których wynika, Iż na

całym świecie około 43 miliony nielet-
nich w wieku od 6 do 15 lat zmusza-

nych jest do pracy zarobkowej. Proce-
der ten kwitnie najbardziej w Indiach

w dziedzinie zatrudnienia. Pełne zatrud-
nienie zdołały osiągnąć w Europie . za-

chodniej tylko kraje oszczędzone przez
niż koniunkturalny lat 1970—71, jaij Nor-
wegia, Austria i Szwajcaria oraz, NRF,
gdzie ten odpływ usunął tylko, nadmier-
ne zatrudnienie — stopa bezrobocia wzro-

sławNRFz0,5proc.wr.1970dook.
1 proo. w połowie r. 1972, . ,

Wzmagania się produkcji w zachodnich
krajach przemysłowych nie ogranicza,o-
beonie sprawa potencjału przemysłowego
czy też potencjału siły roboczej, ale
kształtowanie się popytu. Fakt ten," jest
tym bardziej godzien uwagi, ' że ogólny
popyt wymierzany nominalnym produk-
tem społecznym brutto, zwiększywszy się
w r. 1972 w krajach OECD wedlttg osza-

cowań, o 10,5 proc., wzrósł w większym
stopniu niż • kiedykolwiek w ^ostatnich
dwudziestu latach. Wzrost ten w, żadnym
z poszczególnych krajów nie byt, nitecy
od 8,5 proc.'' Jeśli mamo tego ^sily pro.
dukcyjne pozostają w tak znacznymi za-

kresie nie wykorzystane, to wyjaśnienia,
gdy chodzi ó większość krajowy zachod-
niej Europy^, szukać'należy w silnym i

nadmiernym nadal wzroście ' kosztów i

cen.
'

Składnik cen we wzroście nominalnego
produktu społecznego brutto- krajów
OECD. który w okresie 1967—1970, osiąg-
nąwszy blisko 6 proc., uległ podwojeniu
i dopiero w r. 1971 nieco się zmniejszył,
w r. 1970 bardziej się skurczy,, ale osiąg-
nie jednak przeszło 4,5. proc. W- ten spo-
sób, po raz pierwszy od r. 1968, będzie
on zmowu niższy od realnego wzrostu

produkcji. Odzwierciedla się w tym jed-
nak przede wszystkim i jedynie korzyst-
ne kształtowanie się sytuacji w USA. W
Europie zachodniej owa „dysproporcja"
między wzrostem cen i produkcji, bę-
dzie nadal "bardzo wydatna. Wskaźnik
cen produktu społecznego brutto, ulegnie,
zapewne w tych krajach zwiększeniu o

5,5 — 8 proc., wobec takiego wzrostu w

USA maksimum o 3,5.proc.
Rozporządzalne dane za lipiec 19.72. r .',

podkreślają „czołową pozycję inłlacyjną't
gospodarek zachodnioeuropejskich. Roicż-
ne koszty utrzymania zwiększyły się tu-

taj przeciętnie o 6 proc., wobec takiej
zwyżki w USA „jedynie" o 3 proc., a w

Kanadzie i Japonii o 4,5 proc. Co praw-
da, w zeszłym roku Europa zachodnia
stopę tę w niewielkim tylko stopniu
przekroczyła. Jednakże nowym zjawi-\
skiem są niewielkie rozpiętości: nlfc'' mai

. już na tym obszarze kraju przemysłowe-
go, w któryim ceny konsumpcyjne wzro-

słyby o mniej niż o 5,5 proc.
' Warto

poza tym zauważyć; że nie można tu wy-
kryć związku między każdorazowym u-

życiem czynników produkcyjnych a każ-
dorazową stopą drożyny. Przy dolnej

granicy zmajdują się oboik siebie Wło-
chy, przedstawiające gospodarkę o naj-
większym stopniu nie wykorzystanej siły
roboczej, oraz NRF o ciągle jeszcze sto-
sunkowo wysokim wykorzystaniu czyn-
ników produkcyjnych. Na nieco wyż-
szym poziomie odnajdujemy w podobnej
sytuacji w. Brytanię i Francję. A wre-

szcie .Szwecję, która właśnie praeziwycię.
żyła recesję i która należy do krajów
posiadających najwyższą stopę drożyzny,
przekraczającą 7. proc.

Gdy chodzi o cały rok 1972, to w za-

chodnioeuropejskich gospodarkach naro-

dowych spodziewać się należy wzrostu
cen środków utrzymania przeciętnie o 6
proc. A za tym trwająca już od szeregu
lat faz.\ inflacyjna w rozwoju gospodar-
czym trwa bez przerwy nadal. Stopa dro-
żyzny w Europie zachodniej nawet za

okres ostatnich 5 lat tj. w ciągu całego
cyklu koniunkturalnego, osiągnęła prze-
ciętnie 5 proc., w porównaniu ze stopą
3,5 proci w olju poprzedzających okre-
sach pięcioletnich. Ostatnie pięciolecie
okazuje się okresem najwyższych zwy-
żek cen również w większości poszczę,
gólnych gospodarek; w niektórych jed-
nak krajach rozwój inflacyjny występo-
wał w. silniejszym stopniu już wcześ-
niej; tą'k więc we Francji w końcu lat
pięćdziesiątych a we Włoszech nieco
później.

Dylemat polityki gospodarczej polega
obecnie w znacznej mierze na tym, że
pożądane, z punktu widzenia zatrudnie-
nia, przyspieszenie ekspansji' popytu po-
większa z konieczności pole manewrowe

i w ten sposób stawia jeszcze mniejsze
przeszkody parciu na górę kosztów i

cen, aniżeli w okresie zacisza koniun-
kturalnego Stąd właśnie owo wołanie,
tok ostatnio; np. .w W. Brytanii, o dalszą
bezpośrednią, ingerencję paiiśtwa

:
w- Siie-

dzinę kształtowani^ się cen i płat. Jed.
naikże dotychczasowe doświadczenia po-
czynione z tego rodzaju instrumenta;niv'
stosowanymi ostatnimi laty w rpżnej. pó-;
staci niemal • jve',5 "wszystkich .' fcrająch
prtemyslcywyćh . peta NRF,Szwajcarki - i

Japonią, nie' okazały się bynajmniej za-

chęcające. Działanie systemu kontroli cen

ograniczano z reguły do kilku tylko
miesięcy. -Również powoływanie się na

umiarkowane już tylko parcie w górę
plac i cen w USA. nie stanowi przeko-
nywającego dowodu. Regulowanie bo-
wiem cen i plac nastąpiło tam w mo-

mencie, w kfótyrii siły inflacyjne poczęły
Już ustępować; w . obecnej fazie ożywie-
nia silne wzinaganie się produkcji by.
nąjm niej nie przeciwdziała zwiększaniu
się kosztów. Wraz ie wzra.?taiacym wy-
korzystywaniem wolnych jeszcze zaso-

. bów, nacisk wzmoże się również w USA
,1 pocznie stymulować wzrost cen.

(14 min stale lub dorywczo zatrudnio-
nych dzieci), Pakistanie (2,5 mlńjf, Ira-
nie (750 tys.), na Filipinach (500 tys.J,
a także w szeregu innych krajów Azji'
i Ameryki Łacińskiej. Ma on miejsce;
również w niektórych krajach Europy
zachodniej i południowej, w tym w. Hi -

szpanii, Portugalii, Grecji
r

i Wielkiej''
Bretanii. (S)

SYSTEM KONTENEROWY
W NRD

NRD zalicza się do krajów o znacz-

nie rozwiniętym kontenerowym syste-
mie transportu. System ten. dysponuje
dziś w NRD siecią 16 wielkich ośrodków
przeładunkowych (na ważniejszych wę-
złowych stacjach kolejowych) "ze spe-
cjalnym sprzętem do obsługi kontene-
rów oraz parkiem 3,5 tysiąca wagonów
kolejowych, mogących przewieźć, jedno-
razowo 10 tys. znormalizowanych , kon-
tenerów. Oprócz tego w:, eksploatacji
znajduje Się, liczny park" ciężarówek
przystosowanych dii 'nowego systemu
przewozów. •.

W pierwszym" roku. działania systemu
(1970) ' przewieziono -w NRD- w-' trakcji -

kolejowej ogółeńi 24 tys. kontenerów, w

następnym roku- icht liczba doszła do -170
tysięcy, w ubiegłym zwiększyła' się do'
ponad 240 tys., by dojść w roku bieżą-
cym do 340' tys.' sztuk. Ponadto 490. tys.
kontenerów przewiezie w bieżącym -roku
transport samochodowy.

W bieżącym roku nastąpić ma zakoń-
czenie organizacji częściowo już działa-
jącej transkontynentalnej linii kontene-
rowej łączącej Sofię przez Pragę z Ro-
stokiem. Natomiast do roku 1975 uru-

chomione będą dalsze kontenerowe po-
łączenia międzynarodowe w relacji: Ber--
lin — Warszawa — Moskwa i Drezno —

Wrocław — Katowice. (S)

SKUTKI INFLACJI WE FRANCJI

We Francji coraz wyraźniej zaznacza

się spirala inflacyjna. w sektorze pro-
dukcją dóhr .konsumpcyjnych'. Koszty
utrzymania podskoczyły .w ciągu pierw-
szego półrocza ub. r . o 4.2 proc., a na-

stępnie rosły w. tempie 0,6 proc. mie-
sięcznie. W roku 1973 przewiduje się
ich dalszy wzrost o 7 proc: W swego
rodzaju obronie przed zwyżkującymi ce-

rtami 'na "artykuły pierwszej potrzeby
zamożniejsi. Francuzi kupują masowo

dobra, trwałego ubytku: meblfe, samocho-

dy, odbiorniki telewizji kolorowej, obra-
zy, antyki,--biżuterię. Moce produkcyjne
Hte francuskim sektorze dóbr spożycia
łą, wykorzystane maksymalnie, szybko
rośnie też import z NRF, Belgii, Włoch.

: (BD)

NOWY 5-LETNI PLAN INDII

W Delhi przygotowano projekt nowe-

go planu 5-letniego (1974/15-1978,19).
Ogólną sumę .wydatków na realizację
planu ustalono w wysokości 5U mld ru-

Z
,

teJ *? UI ?y 58
rupii będzie zu-

żytkowane ni pokrycie bieżących wy-
datków państwowych, 297 mld - na in-

westycje państfcojye, a . 156 mld mają
;wynieść inwestycje prywatne. Szczegól-
ny nacisk położońo na. ósiągiiięcla sa-

topwystarczainośći w zakresie produkcji
zbóż na zwiększenie produkcji nawo-

Ł^T^S ora ?"a rozwój me-

talurgii ! rozbudowę.' przemysłu nafto-
wego Jak ró>nleż na "produkcję dóbr
powszechnego użytku. (MP)

TURYŚCI I HOTELE

Na 150 min ocenia się liczbę turystów
!

zagranicznych przyjcidiajacvch ^

wszystkich krajów Europy?3 Rozwój ru-

chu turystycznego byłby niemożli£v
gdyby nie dokontno w bardzi fe?ótkiS
czasie rozbudowy bazy hotelarski a

liczba miejsc hotelowych w krafaćh n.,

ropejsklch o najwyższym ruchu tur^
stycznym sięga dziś we Włoszecl t i
min (łącznie ze schroniskami"kwate-
rami prywatnymi - 2,7 mini »S

wŁnS?- ,

H 'f tys. we

Francji i tyleż w Wielkie! -T
prawie pół mHiona (1,6 min)
panii, ponad 160 tys. (535 tv,» „ r

goęławii. Dla porównani w^olsce "

ęzba ta łącznie ze, schroniskami?^,,.,
terami prywatnyiA wynosJ o£ IM^s".

(S)
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3ERZY
MOSTOWY

w międzynarodowym systemie finansowym
wystąpiły i rozwinęły się ostdfnimi laty dwa
nowe zjawiska monetarne. Sq nimi euro-

•yjwi: pieniężny i kapitałowy. Powstanie
obu tych rynków ma przyczyny instytucjo-
nalne i ekonomiczne.

DO
pierwszych zaliczyć trzeba rozwój in-

frastruktury maklersko-bankierskiej,
stwarzającej warunki do swobodnego
przepływu funduszy i kierującej je do
rejonów zapotrzebowania oraz daleko

,

id 3ca liberalizacja systemu ograniczeń
Dewizowych. Do ekonomicznych przyczyn wzmo-

żonego zapotrzebowania na fundusze zalicza się
przede wszystkim niebywały rozwój handlu mię-
dzynarodowego i zakrojona na szeroką skalę
azialalność inwestycyjna coraz liczniejszych
przedsiębiorstw międzynarodowych.

Po stronie podaży natomiast daje się zauwa-

u^ prz ybór funduszy w walutach europej-
skich i pozaeuropejskich szukających korzystnej
iOKaty Wśród nich przeważający udział mają
miliardowe sumy dolarów pochodzące z długo-
letnich deficytów płatniczych USA.

EURORYNEK PIENIĘŻNY
Przedmiotem transakcji na eurorynku pienięż-

nym są eurowaluty. Przedrostek „euro" nie od-
daje należycie stanu faktycznego, stwarza on bo-
wiem wrażenie, że rynek i waluty są wyłącznie
pochodzenia europejskiego. Tak zaś nie jest, bo
poza walutami kapitalistycznych krajów euro-

pejskich, na rynku występują waluty krajów
pozaeuropejskich, jak USA, Kanada, Japonia i
inne.

W istocie rzeczy eurodolar zajmuje ilościowo pierw-
sze miejsce. Z końcem 1970 r. suma jego obliczana by-
ła na 59 miliardów (78 proc. całości), podczas gdy
wartość w dolarach pozostałych eurowalut wynosiła
16 miliardów (22 proc.).

Można więc zdefiniować eurowalut; jako
pieniądz deponowany poza granicami swego kra-
ju, zaś eurorynek pieniężny jako In-

frastrukturę instytucjonalną umożliwiającą mo-

bilizację i rozprowadzanie tego rodzaju środków
płatniczych, w wyniku czego nie leżą one bez-
czynnie, lecz są zyskownie „zatrudnione".

Dominującą rolę w rozwoju eurorynku pieniężnego
odegra! Londyn, który jest bazą 80 proc. całego rynku
eurodolarowego. Wynika to z wysokiego poziomu an-

gielskiej techniki bankowej i z dużej liczby banków
zagranicznych posiadających swe oddziały lub przed-
stawicielstwa w londyńskim „city". Banki amery-
kańskie stanowią wśród nich najważniejszą grupę.
Banki japońskie i banki z kontynentu europejskiego
są tu również silnie reprezentowane. W końcu 1970
roku banki bazujące w W. Brytanii kontrolowały 53
proc. depozytów eurodolarowych i 29 proc. depozytów
w innych euro walutach.

Dzisiaj eurorynek pieniężny jest ośrodkiem
clearingowym dla wszystkich walut i podstawo-
wym źródłem krótkoterminowych funduszy. Wy-
korzystują go banki, wielkie koncerny, impor-
terzy i eksporterzy do rozliczeń gotówkowych
lub popłatnych lokat. Głównymi użytkownikami
są NRF, Włochy, Japonia i Stany Zjednoczone.
Przyczyny ich zapotrzebowań są różne.

W przypadku Włoch ucieczka kapitałów w la-
tach 1969—70 na skutek kryzysu polityczno-go-
spodarczego zmusiła władze włoskie do pożycze-
nia na eurorynku pieniężnym 1,5 miliarda dola-
rów celem ratowania bilansu płatniczego. Z

uwagi na to, że większość kapitałów, które opu-
ściły Włochy, prawdopodobnie trafiła na euro-

rynek pieniężny — miała tu miejsce swego ro-

dzaju repatriacja tych funduszy.
Masowe, bo sięgające 15 miliardów dolarów,

zadłużenie europejskich oddziałów banków ame-

rykańskich na eurorynku pieniężnym miało in-
ne podłoże. Powstało ono na skutek dążenia
banków macierzystych do obejścia restrykcji mo-

netarnych wprowadzonych w gospodarce krajo-
wej USA i ograniczających oprocentowanie ofe-
rowane dyspozytorom prywatnym.

Finansowe zasoby banków macierzystych znalazły
•lę pod naciskiem i wówczas ich oddziały europejskie
zaczęły agresywnie ubiegać się o fundusze eurodola-
rowe i przekazywać je do Stanów Zjednoczonych.
Miarą gwałtowności tego zapotrzebowania i siły kon-
kurencji jest fakt, ie w okresie tym stopa procento-
wa na tego typu fundusze osiągnęła 13 proc.

Z kolei poczynania zachodnioniemieckie na

eurorynku pieniężnym przedstawiają inny przy-
padek. Tutej dłużnikami nie są banki lub agen-
cje rządowe, lecz korporacje przemysłowe. Ce-
lem ich lokat jest bądź wykorzystanie różnic
między krajowym a eurorynkowym poziomem
stopy procentowej, bądź spekulacja walutowa
(jak miało to miejsce szczególnie w okresie po-
przedzającym porozumienie z 18 grudnia 1971 r.) .

W połowie 1970 r. NRF było zadłużone netto w ban-
kach londyńskich na sumę 2,11 miliardów dolarów
i jest przeważnie to zadłużenie krótkoterminowe.
W pierwszej połowie 1971 r. doprowadziło to do sil-
nego wzrostu przypływu kapitałów do NRF.

Jeśli zaś chodzi o PODAŻ funduszy na euro-

rynek pieniężny — największymi dyspozytorami
netto eurowalut w Londynie są Kanada, kraje
środkowego Wschodu, Holandia, Hiszpania
i Szwajcaria. Kraje te kierują tu nadwyżkę
swych funduszy głównie celem korzystnej i łat-
wej do zrealizowania lokaty. Do końca 1971 r.

duża część lokat pochodziła z rosnących rezerw .

dolarowych banków centralnych. Przed lokatą
sumy te "bibo nie procentowały, albo były zain-
westowane w biletach skarbowych USA przyno-
szących odsetki niższe od osiąganych na euro-

rynku pieniężnym.

EURORYNEK KAPITAŁOWY

Eurorynek kapitałowy istnieje od 10 lat i za-

sługuje na szczególną uwagę jako drugi co do
wielkości w świecie kapitalistycznym, po swym
odpowiedniku amerykańskim. W latach 1968—71
wartość emitowanych na nim, oficjalnie notowa-

nych obligacji długoterminowych wyniosła blis-
ko 17 milionów dolarów. Ogółem 400 różnych
emitentów wypuściło ponad 600 pożyczek długo-
terminowych. , .

Eurorynek kapitałowy jest odgałę-
zieniem eurorynku pieniężnego. Zdefiniować go
można jako rynek na euroobligacje, —

papiery wartościowe sprzedawane jednocześnie
w wielu krajach i emitowane w walucie, któ-
ra nie musi być macierzystą walutą ani pożycz-
kobiorcy, ani pożyczkodawcy. Podobnie jak w

wypadku eurorynku pieniężnego, przedrostek
„euro" nie oddaje wiernie stanu faktycznego,
ponieważ w eurorynku kapitałowym uczestni-
czą również kraje pozaeuropejskie.

Między eurorynkami kapitałowym i pieniężnym ist-
nieje ścisłe powiązanie. Subskrypcja euroobligacji od-
bywa się głównie przy pomocy krótkoterminowych
eurofunduszy. Poza tym emitenci, którzy nie mają
natychmiastowego użycia dla pożyczonych pieniędzy,
'inwestują je krótkoterminowo na eurorynku pie-
niężnym. Dalej — banki należące do konsorcjum emi-

svinego przed ostatecznym planowaniem (tj. sprze-
dażą) obligacji, finansują ich kupno za pośrednic-
twem eurorynku pieniężnego. Wreszcie na nim też
deponowane są co roku odsetki od euroobligacji w

obiegu, sięgające około miliarda dolarów, Jak tez

spłaty zaciągniętych pożyczek długoterminowych.
Wszystkie te fundusze w przeważającej części znaj-
dują z powrotem drogę na eurorynek kapitałowy.

Swego rodzaju pomostem między obydwoma
rynkami jest średnioterminowy sektor euroryn-
ku kapitałowego. Wypełnia on lukę między
eurorynkiem pieniężnym na depozyty poniżej
1 roku, a eurorynkiem kapitałowym na euro-

walory poniżej 10 lat. Rozwinął się on pod ko-

niec lat 1960-tych 1 wartość plasowanych tu

kredytów szacuje się na 10 miliardów dolarów.
Głównym jego centrum jest Londyn.

Sektor długoterminowy z publicznie notowa-

nymi pożyczkami emitowanymi na okres od 10
do 20 lub więcej lat stanowi trzon eurorynku
kapitałowego. Powstał on w 1983 r. w bezpo-
średnim wyniku wprowadzenia w USA podatku
wyrównawczego od procentu (iinterest equali-
zation tax), który w połączeniu z ogranicze-
niami inwestycji zagranicznych skutecznie po-
wstrzymał koncerny amerykańskie od zaciąga-
nia kredytów na Wall Street celem finansowa-
nia swych operacji zamorskich. Niemniej de-
cydującym czynnikiem w rozwoju tego sekto-
ra stała się okoliczność, że pożyczki wypuszcza-
ne na eurorynku kapitałowym nie podlegają po-
datkom u źródła, obowiązującym w większości
krajów kapitalistycznych (o przeciętnej stopie
20—25 proc., a czasem nawet ponad 40 proc.).

Wybór walut, w których emitowane są euroobli-
gacje nie Jest wolny od wpływu fluktuacji na mię-
dzynarodowym rynku walutowym. Niezależnie jednak
od tych fluktuacji — dolar nadal jest najczęściej
używaną walutą — bądź bezpośrednio, bąd>. pośred-
nio w postaci pożyczek w Innych walutach z prawem
konwersji na dolary. Następną preferowaną walutą
są marki zachodnloniemieckic. Ostatnio ukazuje się
coraz więcej pożyczek emitowanych we frankach
francuskich.

W strukturze walutowej europożyczek emitowanych
w latach 1968—71 dominują europ07,yczki dolarowe
tak normalne jak i konwersyjne. Ich łączny udział
oscylował w latach 1968—71 wokół przeciętnej rocznej
51 proc. Europożyczki w markach zajmują drugie
miejsce z przeciętnym rocznym udziałem 28 proc.
Obligacje w innych walutach (funt szterling, frank
francuski, liry) zajmuje trzecie miejsce. Ale w 1971 r.,
gdy kryzys dolara osiągnął szczyt, a jednocześnie
marka przechodziła flotację, wysunęły się one na

drugie miejsce. Trend ten może się utrzymać —

zwłaszcza gdy podniesienie stopy procentowej w

związku z poprawą koniunktury w USA pociągnie
za sobą repatriację dolarów.

W geograficznym podziale euromitentów od
1968 r. zaznacza się spadek udziału USA, a

wzrost udziałów krajów europejskich i orga-
nizacji międzynarodowych. Rejony ekonomicz-
nie zacofane, jak Ameryka Łacińska, wykazują
nikły i malejący udział. Warto natomiast zano-

tować stopniowy wzrost udziału rozwijających
się krajów Wspólnoty Brytyjskiej. Wypada do-
dać, że jedynym, jak dotąd, krajem socjalis-
tycznym, który emitował euroobligacje jest Wę-
gierska Republika Ludowa.

W podziale rodzajowym dominującą rolę od-
grywają koncerny przemysłowe, których roczna

przeciętna emisja w latach 1968—71 wynosiła
65 proc. całości. Na drugim miejscu znajdują
się rządy i samorządy z 18 proc. udziałem prze-
ciętnym, a na trzecim — organizacje między-
narodowe z 16 proc. przeciętnie. W latach
1970—71 udział tych ostatnich wzrastał, głów-
nie dzięki wzmożonej aktywności różnego typu
banków rozwojowych.

Strona podaży eurofunduszy jest znacznie
mniej przejrzysta i nie ma pewności co do
ich pochodzenia. Do podstawowych źródeł za-

liczyć trzeba kapitalistyczne kraje europej-
skie mające wymienialne waluty, lub nie sta-

wiające, jak np. ostatnio Francja, prze-
szkód w zakupie zagranicznych papierów
wartościowych. Następnie trzeba tu uwzglę-
dnić licznych obywateli zachodnioeuropejskich,
którzy, omijając zakazy swych państw, ku-
pują euroobligacje. Trudniej jest określić ro-

lę, jaką w tym procesie odgrywają fun-
dusze pochodzenia pozaeuropejskiego, być mo-

że ze Środkowego Wschodu lub Ameryki
Południowej. Eurorynek kapitałowy przyciąga
również fundusze z USA, z których wiele do-
ciera przez Kanadę. Jeśli chodzi o kapitały z

krajów rozwijających się, to wchodzą tu w

grę głównie fundusze uprzednio deponowane

na eurorynku pieniężnym i następnie inwesto-
wane w pożyczkach długoterminowych.

Na uwagę zasługuje technika emisji stosowa-

nej na eurorynku kapitałowym, gdyż euroobli-
gacje nie są tu dopuszczane do publiczne]
sprzedaży, lecz są raczej rozprowadzane pry-
watnie. Mamy więc do czynienia przede wszy-
stkim z techniką plasowania.

W pierwszym etapie międzynarodowe konsorcjum
emisyjno-akceptowe, składające .się zwykłe z wielu
banków różnej narodowości 1 będące dominującą
cechą instytucjonalną eurorynku kapitałowego, przed-
kładają emitentowi konkretną ofertę 1 stawiają do
jego dyspozycji kwoty pożyczkowe po potrąceniu
prowizji, przeważnie w wysokości 2—3 proc. sumy
pożyczanej. W drugim etapie następuje utworzenie
szerokiej międzynarodowej grupy plasującej, złożo-
nej z banków, maklerów giełdowych, instytucji fi-

nansowych ltp., która za prowizję w wysokolici oS. —

1 proc. zajmuje się sprzedażą pożyczki ostatecznym
kupcom takim, Jak osoby prywatne, trusty inwesty-
cyjne, towarzystwa holdingowe ltd. Członkowie gru-
py zobowiązują się z reguły nie wprowadzać no-

wych obligacji od razu na rynek, aby uniknąć ujem-
nego wpływu na icb kurs.

Powstały specjalistyczne instytucje prywatne,
których zadaniem jest praktyczne rozwiązywa-
nie problemów związanych z powyższymi tran-

sakcjami międzybankowymi. Jedną z nich jest
organizacja rozliczeniowa „EUROCLEAR", u-

tworzona przez amerykańską firmę Morgan
Trust Co. Liczy ona około 150 członków i jej
tygodniowe obroty sięgają 200—250 milionów
dolarów. Podobną rolę spełnia „CEDEL" orga-
nizacja powstała z początkiem 1971 r. Nie-
dawno powołano do życia Association of Inter-
.national Bond Dealers (Stowarzyszenie Pośred-
ników Obligacji Międzynarodowych) zajmuje
się organizacją handlu euroobligacjami.

EKONOMICZNE ZNACZENIE OBU RYNKÓW

Eurorynek pieniężny i kapitałowy umożli-
wiając swobodny ruch kapitałów sprzyja roz-

wojowi międzynarodowego handlu i podziału
pracy. Europożyczki — w odróżnieniu od więk-
szości kredytów udzielanych przez gospodarczo
zaawansowane państwa kapitalistyczne —

(zwłaszcza USA) nie mają klauzul obowiązu-
jących do wydatkowania ich "w kraju pożycz-
kodawcy, lecz mogą być zużyte gdziekolwiek.
Rynki te są więc przejawem odwrotu od bila-
teralizmu i protekcjonizmu a przechodzenia do
multilateralnych stosunków gospodarczych.

Trzeba jednak stwierdzić, że są też one wi-
downią klasycznej sprzeczności między korzyś-
ciami międzynarodowymi i niekorzyściami na-

rodowymi. Wynikają one z zakłóceń, które swo-

bodny przepływ kapitałów wnosi do gospodar-
ki danego kraju, kolidując często z jego poli-
tyką monetarną (np. podniesienie stopy procen-
towej dla podrożenia kredytu przyciąga fun-
dusze zagraniczne, co przeciwdziała zamierzo-
nej polityce).

Powyższe wady — wypływające z samej istę-
ty mechanizmu, na którym opierają się oby-
dwa rynki — rzutują ujemnie na ich przyszłość.
Zagraża im również zauważalny ostatnio trend
do wznowienia ograniczeń dewizowych, kryzys
zaufania do dolara oraz niepewność co do
przyszłego kształtu, jaki przybierze międzyna-
rodowy system walutowy.

Można jednak przypuszczać, że z zagrażają-
cych im opresji oba rynki wyjdą obronną ręką.
Są one bowiem przejawem a zarazem wyni-
kiem głębokich zmian w strukturze współczes-
nego kapitalizmu, a mianowicie stale rosnącej
wzajemnej penetracji i integracji gospodar-
czej, wyrażającej się w bezprzykładnym roz-

woju handlu światowego, oraz ekspansji kon-
cernów międzynarodowych. Zjawiska te obej-
mują najważniejsze gospodarczo kraje kapita-
listyczne i wydają się być nieodwracalne.,

RWPG - WYMIANA
ARTYKUŁÓW KONSUMPCYJNYCH
WŁADYSŁAW JAROSZYŃSKI

W
STOSUNKACH handle
wych między krajami
RWPG obroty towarami

konsumpcyjnymi pocho-
dzenia przemysłowego
(grupa IV) odgrywają

bardzo poważną rolę. Dynamiczny
rozwój gospodarczy i stale pogłę-
biająca się współpraca między kra-
jami RWPG przyczyniły się do szyb-
kiego rozszerzenia wzajemnych do-
staw artykułów rynkowych.

Eksport towarów konsumpcyjnych
pochodzenia przemysłowego we

wzajemnej wymianie krajów RWPG

wyniósł w roku 1971 około 2.418
min rbl. co stanowi ponad 13 proc.
całości eksportu. W porównaniu z

rokiem 1965 jest to wzrost o prawie
200 proc., co ilustruje tabela:

Eksport artykułów konsumpcyjnych
pochodzenia przemysłowego

we wzajemnej wymianie krajów RWPG
(min rbl.)

Wyszczególnienie 1965 1970 1971 ^wzrostu
196S—1971

Ogółem 1.240 2.131 2.418 19S

w tym:
Bułgaria 120 229 224 186,7
Węgry 192 240 358 186,5
NRD 336 552 620 184,5
Mongolia 2 4 9 450,0
Polska 149 378 389 261,0
Rumunia 105 211 216 205,7
ZSRR 102 166 179 175,5
CSRS 234 351 423 180,7

Wymiana towarowa w grupie
artykułów konsumpcyjnych pocho-
dzenia przemysłowego między kra-
jami członkowskimi RWPG w po-
przednim pięcioleciu rozwijała się
w znacznie szybszym tempie niż

wzajemny eksport ogółem i eksport
maszyn i urządzeń. W latach 1966—

1970, średnioroczne tempo wzrostu
całości eksportu krajów RWPG i
ich wzajemnego wywozu maszyn i

urządzeń wyniosło odpowiednio 8
i 9,6 proc., a eksportu artykułów
konsumpcyjnych pochodzenia prze-
mysłowego 11.5 proc.

Od szeregu lat najpoważniejszy-
mi dostawcami towarów grupy
czwartej na rynki krajów RWPG

są NRD, Polska i Czechosłowacja,
na które przypada około 60 proc
całości dostaw towarów konsump-

cyjnych do krajów członkowskich
Rady.

w roku 1971 udział towarów kon-
sumpcyjnych pochodzenia przemy-
słowego w eksporcie globalnym po-
szczególnych krajów RWPG w ich
wzajemnej wymianie przedstawiał
się w sposób następujący: Bułgarii
— 15,0 proc.; Węgier — Ź4.5 proc.,
NRD — 19,6 proc.. Mongolii — 9.7

proc.. Polski — 18.8 proc.. Rumunii
— 33 4 proc.. ZSRR — 2,7 proc. i
CSRS — 18.3 proc.

Najpoważniejszym odbiorcą tej
grupy towarów z krajów RWPG jest
Związek Radziecki. W roku ubieg-
łym na ZSRR przypadało około
69 proc. całości importu tych towa-
rów Z krajów RWPG.

Wśród krajów członkowskich
RWPG Polska, na którą przypada
obecnie około 17 proc. całości eks-

portu, zajmuje trzecie miejsce w

eksporcie artykułów konsumpcyj-
nych pochodzenia przemysłowego.
Systematyczny wzrost" eksportu to-
warów konsumpcyjnych pochodze-
nia przemysłowego Polski do kra-
jów RWPG następuje od roku 1960.
W latach 50-tych towary te stano-

wiły margines w polskim eksporcie
do tych krajów.

ZMIANY STRUKTURALNE

W eksporcie towarów konsump-
cyjnych pochodzenia przemysłowe-
go zachodziły poważne zmiany
strukturalne. Jeszcze w roku 1957

znaczną część polskiego eksportu
stanowiły tkaniny. Szczególnie duży
udział w eksporcie zajmowały tka-

niny bawełniane. W następnych
jednak latach, daje się zauważyć
stały spadek eksportu tkanin, zarów-

no bawełnianych, jak i wełnianych.
Powodem było to, że surowiec do

produkcji tego towaru pochodzi z

importu i ma stosunkowo niewielki

wskaźnik opłacalności wywozu.

Wprowadzono natomiast do grupy
IV wyroby finalne, dla których tka-

niny stanowiły surowiec wyjściowy.
Jeśli jeszcze w roku 1960 eksport

odzieży i konfekcji z Polski do kra-

jów RWPG stanowił wartość 19 min

rbl to w 1971 r. eksport tych to-

warów na rynki RWPG wzrósł po-
nad sześciokrotnie i wyniósł 123

min rbl. Odzież zajmuje jedną z

najpoważniejszych pozycji eksporto-
wych Polski do krajów RWPG w

ramach grupy IV i stanowi około

32 proc. całości dostaw działu IV

Polski na te rynki. Polska po NRD,
zajmuje drugie miejsce wśród kra-

jów członkowskich Rady w ekspor-
cie odzieży na rynki tych krajów
Szczególnie wielkim powodzeniem
ten artykuł cieszy się na rynku ra-

dzieckim. Polski eksport odzieży go-

towej do ZSRR wyniósł w roku 1971

prawie 115 min rbl. tj. około 94

proc. całości dostaw tych towarów

Polski na rynki RWPG. Na Polskę
przypada obecnie ponad 21 proc.

radzieckiego importu odzieży z kra-

jów RWPG.

Drugą pozycją co do wielkości

polskiego eksportu towarów do kra-

jów RWPG-w ramach działu IV są

farmaceutyki. Ich eksport na więk-
szą skalę rozwinął się dopiero w

roku 1960. W roku 1971 stanowiły
one około 16 proc. całości eksportu
towarów konsumpcyjnych pocho-
dzenia przemysłowego. Inne znacz-

ne pozycje w ramach tej grupy to

obuwie — 10,2 proc. oraz meble —

9,8 proc.

Stosunkowo słabo jeszcze rozwi-

niętą gałęzią eksportu w grupie to-

warów konsumpcyjnych pochodze-
nia przemysłowego są artykuły e-

lektrotechniczne i metalowe. Stano-

wią one na razie niewielki procent
wywozu z Polski do krajów RWPG.

Podstawowymi artykułami prze-

mysłowymi powszechnego użytku,
które rzutują na wielkość obrotów

grupy IV między krajami człon-
kowskimi Rady są: odzież gotowa,
meble, farmaceutyki i obuwie skó-
rzane. W roku 1971 towary te sta-

nowiły około 47 proc. całości eks-

portu towarów konsumpcyjnych po-
chodzenia przemysłowego we wza-

jemnej wymianie między krajami
członkowskimi RWPG.

Eksport podstawowych artykułów
przemysłowych powszechnego użytku

krajów RWPG w Ich wzajemnej
wymianie.

Wyszczególnienie 1965 1970 1971 "wzrostu
w%

1960—1971

Odzież
(min rbl) 375 576 659
Obuwie skórzane
(min par) 315051
Meble (min rbl.) 154 219 260
Farmaceutyki
(min rbl.) 94 211 255
Tkaniny bawełniane
(min m) 8 99

Najpoważniejszymi dostawcami
odzieży na rynki krajów RWPG są
NRD, Polska i Bułgaria; obuwia —

CSRS, Polska i WRL; mebli —

NRD, SRR i Polska; farmaceutyków
— WRL i Polska.

Koordynacja planów umożliwiła
krajom RWPG organizowanie spe-
cjalizacji produkcji eksportowej nie
tylko w dziedzinie przemysłu ma-

szynowego, lecz również w tak waż-

nych branżach jak przemysł me-

blarski, odzieżowy, farmaceutyczny
i obuwniczy.

Zawierane między krajami RWPG
wieloletnie umowy handlowe gwa-
rantują zapewnienie efektywności
dostaw i perspektywy zbytu towa-
rów konsumpcyjnych.

OD SUROWCA DO WYROBU

We wszystkich krajach-członkow-
skich RWPG została obecnie roz-

budowana odpowiednia baza su-

rowcowa oraz produkcyjna. Umożli-
wia to krajom członkowskim
wspólnoty rozwijanie, branż prze-
mysłu lekkiego, które będą efek-
tywnie obsługiwać ich rynki we-

wnętrzne.
W poszczególnych krajach plany

na obecną pięciolatkę przedstawia-
ją się w sposób następujący:

POLSKA stawia sobie ambitne zadania

na lata 1971—1975 w zakresie polepszenia
struktury obrotów również poprzez sta-

łe zwiększenie produkcji towarów kon-

sumpcyjnych pochodzenia przemysłowe-
go. Wiąże się to ściśle z wyposażeniem
zakładów przemysłowych w nowoczes-

ne maszyny i urządzenia, produkcja któ-

rych oparta jest o najbardziej nowo-

czesne technologie zbliżające nasz prze-

mysł do poziomu krajów wysoko roz-

winiętych.

Zgodnie z założeniami pięcioletniego
planu społeczno-gospodarczego rozwoju
kraju przewiduje sięt że produkcja wy-
robów przemysłu lekkiego ma wzrosnąć
w latach 1971—1975 o 45 proc. Przed prze-

mysłem lekkim postawione zostały po-
ważne zadania w kierunku pokrycia
rosnącego popytu na rynku wewnętrz-
nym oraz eksportu znacznych Ilości to-

warów przemysłowych powszechnego u-

żytku charakteryzujących się wysokimi
walorami jakościowymi.

Nakłady inwestycyjne przeznaczone na

rozbudowę i modernizację zakładów

przemysłu lekkiego w Polsce w określa

bieżącego pięciolecia, Jak wiadomo bę-
dą czterokrotnie większe od tych, które

byfy realizowane w ciągu ostatnich 20

lat. Przewiduje się uruchomienie pro-

dukcji szeregu nowych wyrobów dla

wzbogacenia asortymentu dostaw na ry-
nek wewnętrzny i na eksport, zwłaszcza

takich jak: wyroby dziewiarskie z przę-

dzy teksturowanej, wykładziny podłogo-
we 1 dywanowe, nowe asortymenty skór

garbowanych i obuwia ze skór synte-
tycznych.

Zwraca się również dużą uwagę na

rozwój produkcji towarów trwałego u-

żytku. Chodzi tutaj o opanowanie pro-

dukcji nowych wyrobów rynkowych ta-

kich jak: pralki automatyczne, nowe ty-
py telewizorów, odbiorników radiowych,
magnetofonów oraz maszyn do szycia
wieloczynnościowych. Planuje się, że w

roku 1975 produkcja telewizorów ma o-

siągnąć około 1 min szt., magnetofonów
— 750 tys. szt. oraz lodówek — 750 tys.
szt.

BUŁGARIA ma zwiększyć produkcję
towarów rynkowych w bieżącym pięcio-
leciu o 50 proc. Przykładowo w 1975 r.

wyroby przemysłu tekstylnego mają
wzrosnąć o 40 proc. wyprodukuje się
około 360 min m> tkanin bawełnianych,
19 min par obuwia, 109 min szt. wyro-
bów trykotażowych oraz 48 min m

1
tka-

nin wełnianych. Szczególnie szybko bę-
dzie wzrastać produkcja towarów takich

jak: odzież dziecięca, obuwie, towary
sportowe oraz artykuły trwałego użyt-
ku.

WĘGRY mają doprowadzić w bieżącym
pięcioleciu do równowagi między popy-
tem i podażą towarów przemysłowych
powszechnego użytku. Zwraca się przy-

tym szczególną uwagę na zwiększenie
produkcji tych towarów, które cieszą się
największym popytem. Ma to być o-

siągnięte poprzez modernizację już ist-

niejących i budowę nowych zakładów.

Wielki nacisk na zwiększenie produk-
cji towarów konsumpcyjnych pochodze-
nia przemysłowego w latach 1971—1975

kładzie się również w NIEMIECKIEJ

REPUBLICE DEMOKRATYCZNEJ. Prze-

widuje się, że w ciągu pięciolecia pro-

dukcja tych towarów ma wzrosnąć o

około 32 proc. Poprzez rozszerzenie mo-

cy produkcyjnych przewiduje się zwięk-
szenie produkcji wyrobów trykotażo-
wych, odzieży gotowej, dywanów, mebli
I obuwia. Dąży się również do maksy-
malnego wykorzystania rezerw .produk-
cyjnych w przemysłach maszynowym,

elektrotechnicznym, elektronicznym, che-

micznym oraz innych gałęziach prze-

mysłu ciężkiego celem zwiększenia pro-

dukcji towarów szerokiej konsumpcji.

W roku 1975 w porównaniu z 1970 r.

produkcja lodówek wzrośnie w NRD o

27 proc. i wyniesie 480 tys. szt., pralek
odpowiednio o 25 proc. (314 tys. szt.)
oraz telewizorów o 40 proc. (520 tys.
szt.) .

MONGOLSKA REPUBLIKA LUDOWA,
która jeszcze do niedawna była Impor-
terem wyrobów konsumpcyjnych pocho-
dzenia przemysłowego obecnie jest eks-

porterem szeregu artykułów tej branży.

Dążąo do zmiany swojej struktury to-

warowej w obrotach z krajami RWPG

Mongolia kładzie lAiy nacisk na zwięk-
szenie produkcji artykułów przemysło-
wych powszechnego użytku. Zgodnie z

założeniami planu na lata 1971—1975 pro-

dukcja towarów przemysłu lekkiego ma

wzrosnąć o 52 proc.

W roku 1975 zakłady obuwnicze w

Ułan-Bator mają wyprodukować 2,5 min

par obuwia, zaś produkcja tkanin weł-

nianych ma osiągnąć 1,3 min m
1

,ady-
wanów — około 300 tys. m

1
.

W RUMUNII, produkcja przemysłu
lekkiego ma wzrosnąć w 1975 r. w po-
równaniu z 1970 r. o 61. proc. Produkcja
obuwia zwiększy się z 66 min par w

roku 1970 do 93 min par w r, 1975, wy-
robów trykotażowych odpowiednio ze

140 do 240 min szt. Nastąpi również
dość znaczny wzrost produkcji towa-
rów trwałego użytku. Przykładowo pro-
dukcja radioodbiorników wzrośnie z 455
tys. szt. w roku 1970 do 700 tys. szt. w

1975 r. zaś telewizorów odpowiednio z

280 do 550 tys. szt. W bieżącym pięcio-
leciu rumuński przemysł lekki \y więk-
szym stopniu niż w latach poprzedniej
pięciolatki oparty będzie o bazę włas-
nych surowców syntetycznych.

ZWIĄZEK RADZIECKI W bieżącym
pięcioleciu ma podnieść produkcję prze-
mysłu lekkiego o 40 proc. W roku 1975
produkcja obuwia skórzanego wyniesie
około 830 min par, tkanin wełnianych
ponad 11 mld m'. Produkcja wyrobów
trykotażowych ma wzrosnąć 1,5 raza, a

gotowej odzieży 1,4 raza. Zgodnie z za-

łożeniami rozwoju gospodarczego ZSRR
na lata 1971—1975 przed przemysłem lek-
kim postawione zostały konkretne za-

dania dokonania modernizacji zakładów
przemysłowych opartej na nowoczesnej
technice i technologii jak również me-

chanizacji i automatyzacji produkcji.
Dotyczy to w szczególności takich branż
jak przemysł tkacki oraz obuwniczy.

W CZECHOSŁOWACJI zakłada się w

latach 1971—1975 zwiększenie produkcji
przemysłu lekkiego o 30 proc. głównie
poprzez modernizację i rekonstrukcję ist-
niejących mocy produkcyjnych. Produk-
cja obuwia, bazowana na własnych su-

rowcach syntetycznych ma wzrosnąć o

25 proc. W takiej samej wysokości
zwiększy się produkcja wyrobów teks-
tylnych.

SPECJALIZACJA I HANDEL

Racjonalne zaopatrzenie rynków
wewnętrznych krajów członkow-
skich RWPG w artykuły konsump-
cyjne pochodzenia przemysłowego
wymaga większego niż dotychczas
wykorzystania mocy produkcyjnych
krajów członkowskich Rady. Waż-

nym czynnikiem rozwoju produkcji
towarów konsumpcyjnych pocho-
dzenia przemysłowego jest jej spe-
cjalizacja głównie w takich bran-
żach jak przemysł elektrotechnicz-
ny, odzieżowy, dziewiarski, obuw-
niczy, meblarski i farmaceutyczny.

Dużą rolę na odcinku aktywizacji
obrotów artykułami konsumpcyjny-
mi pochodzenia przemysłowego mię-
dzy krajami RWPG, obok resortów
handlu zagranicznego, mają do
spełnienia resorty handlu we-

wnętrznego. Powinny one w więk-
szym stopniu niż dotychczas oddzia-
ływać na przemysł mając na celu
kształtowanie odpowiedniego profi-
lu produkcji towarów konsumpcyj-
nych pochodzenia przemysłowego w

oparciu o specjalizację i koope-
rację.
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Choć wielu z nas do szlcóły chodzić już nie bę-
dzie, wszyscy oczekujemy na raport w sprawie
oświaty, przygotowywany przez komisję eksper-
tów pod przewodnictwem prof. Szczepańskiego.
Sprawa okazała się bardzo' skomplikowana
i trudna, toteż nim zapoznamy się z naszym

polskim raportem, warto przeczytać kilka uwag
na temat opracowania przygotowanego przez

UNESCO, a dotyczącego oświaty na całym świe-

cie. Pisze na ten temat Jerzy Szcjnoch, w arty-
kule pt. „ Uczyć się, aby być", opublikowanym
w „KULTURZE".

Najpierw kilka informacji statystycznych. W

roku 1968 wydatki na kształcenie wyniosły 132

mld dolarów (bez Wydatków prywatnych i na

oświatę pozaszkolną)'. Suma. ta była „tylko" o

50 mld mniejsza od światowych wydatków na

zbrojenie. Poszczególne kraje wydają na oświatę
od 1 do ponad 8 proc. dochodu narodowego.
Polska znajduje się w grupie krajów o wydat-
kach powyżej 5 proc. dochodu narodowego, do

której należą między innymi Holandia, Norwe-

gia, Finlandia, Izrael, Malta. Najwyższe wydatki
w stosunku do dochodu narodowego przeznacza-

ją na oświatę Kanada, Szwecja, Związek Ra-

dziecki, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania.

Trzeba jednak pamiętać, że dochód narodowy
w różnych krajach jest bardzo różny, toteż roz-

piętości w poziomie wykształcenia poszczegól-
nych społeczeństw nie maleją, ale rosną. Rośnie
również niestety liczba analfabetów na świecie
— w ciągu minionych 20 lat zwiększyła się ona

0 ponad 10 proc., dochodząc do 783 min ludzi.

Jest to ponad 1/5 ludzkości.

Różnice między poszczególnymi krajami może

zobrazować następujące zestawienie:, w Amery-
ce Północnej spośród każdych 8 uczniów rozpo-

czynających edukację, 1 kończy z dyplomem
wyższej uczelni. W Europie szansę tę ma 1 na

20 uczniów, w Azji 1 na 30 uczniów, w krajach
arabskich 1 na 45 uczniów, w Ameryce Łaciń-

skiej 1 na 49 uczniów, a w Czarnej Afryce 1

na 90 uczniów. Dodajmy do tego, że w Europie
1 Ameryce Północnej normalną naukę w szko-

łach rozpoczyna 98 proc. młodzieży, w Afryce —

40 proc.

Dane te nie są optymistyczne i pokazują na

jedną z zasadniczych trudności rozwojowych
krajów trzeciego świata. Dodać do tego można,
że poważną część fachowców z wyższym wy-
kształceniem pochodzących » trzeciego świata

wędruje do Stanów Zjednoczonych i Europy
zachodniej.

Wielkie dylematy, stojące przed oświatą na

świecie; nie ograniczają się tylko do dyspropor-

'CJNGh

cji w zakresie i' pozibinie .ifeliztałcenia.' Autorzy
raportu UNESCO dochodzą do wniosku, że szkol-

nictwo światowe podąża w złym kierunku j że

problemem numer jeden staje się potrzeba ra-

dykalnych zmian w istniejących systemach
oświatowych. Wniosek ten dotyczy wszystkich
krajów, bez względu na stopień ich rozwoju go-

spodarczego. Zasadnicze mankamenty istnieją-
cych systemów to przepaść między treścią
oświaty, a doświadczeniem życiowym uczniów,
między systemem wartości głoszonym w szkole,
a celami ustanowionymi przez społeczeństwa,
wreszcie między staroświeckością programów a

nowoczesnością nauki.

Oświata nastawiona jest na przygotowywanie
do stereotypowych funkcji, do jednego zawodu

i ma ambicje dania uczniowi pełnego ekwipun-
ku intelektualnego na całe życie. Autorzy uwa-

żają natomiast, że zadania jej są zupełnie inne'
— powinna ona przede wszystkim uczyć jak na-

leży żyć i uczyć, jak należy uczyć się. Bardzo
wiele uwagi poświęcono w raporcie problemom
demokratyzacji oświaty rozumianej w dwojakim
sensie. Po pierwsze idzie o dostęp do szkół nie-

zależnie od statusu społecznego i materialnego
rodziców. Po drugie o stworzenie takiego syste-
mu, który by zapewniał możliwości kształcenia

się zgodnego ze zdolnościami i zainteresowania-
mi uczniów. Najbardziej ogólne postulaty spro-

wadzają się do stworzenia systemu ciągłego
i elastycznego.

Próby tworzenia zalążków takiego systemu
już zanotowano. Przykładem może tu być Open
University w Anglii, czy Uniwersytet w Vincen-
nes we Francji.

Problemy, które porusza omawiany raport, w

części poświęconej treści i organizacji syste-
mów oświatowych dotyczą i naszych' własnych
bolączek. Szczególnie pesymistycznie brzmi cy-
towana przez Jerzego Szejnocha opinia prof.
Szczepańskiego, który stwierdził, że próby refor-

mowania szkolnictwa napotykają trudności

tkwiące przede wszystkim w układach instytu-
cjonalnych oraz w środowisku nauczycieli. Czy
rzeczywiście będziemy musieli dojść — jak pi-
sze prof. Szczepański — do dna kryzysu, aby
móc rozpocząć drogę w górę na zupełnie no-

wych, doskonalszych zasadach?

Można spodziewać się, że nasz polski raport
ukaże się już niedługo. Miejmy nadzieję, żę za-

wierać on będzie propozycje rozwiązań, które

dadzą efekty stosunkowo' w niezbyt długim
okresie czasu. Jest to jedyna chyba szansa, żeby
nie dopuścić do „dna kryzysu" i ogromnych'
strat społecznych z tym związanych.

S. C.

PO(D)STĘP TECHNICZNY

S,
W.EGO czasu, a byjo to, dawno, powołano w War-

. szawle Instytut Naukowo-Badawczy Perpetuurn
Mobile.' Niestety, dokładnie nie wiadomo, kim byli

Uczeni Mężofote, . których, f podpisy spoczęły na akcie
erekcyjnym, albowiem gdzieś się zapodzieli .wraz z ty-
clprysamf i pozostały >\ tylko lóyblAk\e fqtografte na

papierze, gazetowym;.
' ' •

•Pqi}lewat, .sllą spra<wcża-:w czashch obskurantyzmu
l ciemnoty, było slpwo, w epoce wczesno-dialektycz-
nej Materia, zaś w okresie rewolucji naukowo-techni-
cznej' Pieczątka, przede wszystkim wyposażono In-

stytut• w niezbędna Insygnia, . etaty, - ,a także biurka.
I taft, mianowano dyrektora, dwu Zastępców, sekre-
tarza naukowego, portiera, sprzątaczką, jak również

zwyczajnych pracowników naukowych, samodzielnych
i nie.

Początkowo — bo wiele lat liczy historia Instytutu —

osiągnięto Interesujące rezultaty w zakresie badania
• klasowych aspektów problemu. Rzecz nie została jed-

nak doprowadzona do końca ze względu na zmianę
etapu, a także związaną z tym pewną reorientację
zainteresować a nawet, celów pt. Samodzielnych Pra-
cowników ' Nauki. Nawiązali oni' bowiem żywszy niż
dotąd kontakt z czołowymi ośrodkami myśli badaw-
czej w rozuiiniętyeh krajach europejskich.

— Oczywiście — stwierdził w trakcie posiedzenia
Rady Naukowej ówczesny dyrektor Instytutu — nasz

Skromny Wkład nie może równać się z dorobkiem
pokrewnych placówek w Londynie, Santa Canalia,
a nawet Plreusle. Ale choć nasz Skromny Wkład sta-

nowi tylko okruch w rosnących murach gmachu świa-

towej nauki, to ten okruch błyszczy! Wygłosiliśmy
szereg komunikatów na sympozjach, uczestniczyliśmy
w obradach, a nawet zostaliśmy członkami. Możemy
być dumni z naszego Skromnego Wkładu, panowie
koledzy I

Niestety, choć nowy etap zaowocował szeregiem pięk-
nych prac naukowych, z któr.ych kilka opublikowano
w językach obcych, Instancja Nadrzędna po pewnym
czasie wyraziła swe niezadowolenie domagając się roz-

woju młodej kadry naukowej, a także współpracy
z przemysłem. Kolejni dyrektorzy instytutu znow sta-

nęli na wysokości zadania. Posypały się doktoraty,
a natuet habilitacje. Na jednego laboranta przypadało
trzech doktorów, a ambitny plan zakładał, iż'w pię-
cioleciu dojdziemy może i do sześciu.

Dla współpracy z przemysłem powołano Zakład Do-
świadczalny zatrudniający dziesiątki inżynierów, a tak-
że techników: Rychło pokazała się dalekowzroczna
mądrość podjętych decyzji: efekty wdrożeniowe zwyż-
kowały z roku na roki

— Oczywiście — stwierdził wobec przedstawicieli pra-
sy, radia i telewizji ówczesny dyrektor Instytutu,
otwierając Wystawę Osiągnięć. — Współpracujemy,
wdrażamy, torujemy! Oto łożyska o znikomym współ-
czynniku tarcia, które zastosowane w kilku fabrykach
przyniosły efekty wielomilionowe. Oto opatentowane
urządzenia do przechodzenia przez ucho igielne, które

znalazły i zastosowanie w mikroelektronice. Oto...

Niestety, zupełnie już niedawno Ktoś wygłosił pogląd,
wypowiadany już przedtem tu i ówdzie, iż jakoby per-
petuum mobile w ogóle nie istnieje. Ponietoaż óto Ktoś
od niedawna zajmuje gabinet w odpowiednim gmachu
i posiada odpowiednią pieczątkę służbową, opinii jego
nie sposób było ignorować, co czyniono przedtem.

— Czyż można w nauce z całą pewnością mniemać,
iżby coś nie istnidlo...? — zauważył Członek-Kores-

pondent. •

— Jeśli przez dat blisko dwadzieścia byliśmy dobrzy,
to dlaczego nagle jesteśmy żłi...? — zadumał się Pro-

fesor.
• — Gdyby nawet perpetuum mobile nie istniało, to

istnieją ńasze wdrożenia, nasze patenty — oburzył się
Dyrektor, — Nikomu nie wolno przekreślać dorobku
Trudnych Lat!

— Nauka światowa w tej toażkiej dla przyszłości
dziedzinie od lat drepcze w miejscu. Wskoczmy wtę
lukę! Uczyńmy z niej naszą specjalizację, czyli szansę
w Grze o. Jutro — gromko postulował Docent.

Samodzielni Pracownicy Nauki rozeszli się z uczu-

ciem niesmaku, a nawet z przekonaniem, iż są tlam-
szent przez biurokratów.- Na wszelki wypadek uchwa-
lono 'zmianę nazwy i reorganizację.

Niedawno odwiedziłem Profesora, pracuje naukowo
u> Instytucie Demonologii Eksperymentalne:! i Meta/i-
zykl Techracznej. Sądzę, ie otrzymam od niego szereg
dalszych, ciekawych materiałów.

JERZY SURDYKOWSKI

# Znana warszawska „Uroda",
produkująca kosmetyki, oferuje pa-
nom męski komplecik w składzie:
woda toaletpwa (sprzedawana od-
dzielnie kosztuje 45 zl), woda po go-
leniu (17 zł), płyn do włosów (17 zł),
krem do golenia (4,50 zł). Cena ze-

stawu 100 zł. Nie wiadomo, za co

płaci klient dodatkowo 16,50 zł. Czy
za niezbyt efektowny kartonik, w

którym to wszystko jest zapakowa-
ne? A może skompletowanie zesta-
wu jest tak pracochłonne? Chyba
że po prostu chcą tu zrobić dobry
interes. Ale my umiemy liczyć.

# Ob. Kazimierz Lutek, mieszka-
niec osiedla Sady w Kielcach (ul.
Wiosenna 2 m. 43) przeżywa cier-
pienia lokatora, ale w bardzo cięż-
kiej formie. W lipcu br.' otrzymał
M-S, jednak już przy odbiorze lo-
kum stwierdził, liczne usterki: gar-
bate ściany, krzywe sufity, wielkie .

szpary w drzwiach i falistą klepkę
na podłogach. Ob. Lutek dziewiętna-
ście razy rozmawiał w tych spra-
wach z kierownikiem budowy, dwa-
naście razy zwalniał się z pracy.
Tygodniami czekał, zanim zjawił się
ktoś, aby dokonać naprawy. Póź-

niej ciekło z pionu .wykuto więc
dziury w ścianach. Zalepienie jednej
dziury kosztowało dziewięć monitów.
Lokator wciąż czeka i. czeka. Mio-
tany rozpaczą pisze list do redak-
cji. Cóż mu można poradzić? Trze-
ba wreszcie uposażenie remontow-
ców uzależnić od tego, czy wyko-
nają konkretne roboty.

4 Z lokalnej instrukcji przeciw-
pożarowej : „...Referent ob. Tatuś ma

obowiązek roznoszenia środków gaś-
niczych na miejsce pożaru, zabrania
mu się szerzenię paniki wśród pra-
cowników. W razie konieczności i

według uznania kierownika biura,
może zajmować się usuwaniem pra-
cowników..." Autentyczne.

# Do siedziby orkiestry Filharmo-
nii Kieleckiej przybył rewident fi-

nansowy. Przede wszystkim wyraził
zdziwienie i oburzył się, że nie
wszyscy muzycy- są jednakowo ob-
ciążeni pracą. Na, przykład skrzy-
pek gra przez cały czas koncertu,
a perkusista przez cały wieczór tyl-
ko trzy razy uderza w kotły. I obaj
otrzymają miesięczną gażę. Zdu-
miał się też, że w składzie zespołu
jest aż czterech flecistów — przecież
to rozrzutność kadrowa i finansowa.
Rewident stwierdził,.poza tym, że na

jednym z koncertów występowało
tylko dwóch flecistów.. Po co więc
płaci się pensje czterem? Supergor-
liwiec wezwał dyrektora Filharmonii,
aby się wytłumaczył z tej niegospo-
darności. Usłyszał odpowiedź: Gdy-
by nieboszczyk Robert Schumann
wiedział, że pan będzie kontrolował
naszą orklestre, skomponowałby
utwór na cztery, a nie na dwa flety".

0 Na etykietce napoju pn. „Ce-
dyński — miód pitny trójniak"
umieszczony jest nadruk: „Pijąc go
pamiętajmy o zwycięskiej bitwie
Mieszka I i jegobratb Czcibora nad

grabieżcą Hodoneiii w roku 972 pod
Cedynią na szczecińskiej ziemi. Ucz-

cijmy toastem 1000-letnią rocznicę
tego zwycięstwa. Na zdrowie 1" Jeśli
mamy tak czcić, to uczcić można
również inne zwycięstwa na butel-
kach Starki, Żubrówki itp. Ale ma-

my chyba dość okazji, aby wypić i
nie trzeba ich szukać sięgając aż do
dawnych dziejów.:

Dodatkowe miliony ton węgla
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krako-

wie współpracuje stale (na podstawie
umów) z 04 zakładami pracy, zespołami
zakładów lub całymi resortami. Jedną z

umów podpisała przed kilku laty z ko-
palaniami w Koninie („Pątnów", „J óż-
Win", „Kazimierz"), „Turów" w Turo-
szowie oraz „Przyjaźń Narodów" w

Łęknicy (pow. Zary). Efektem współ-
pracy dotyczącej problemów stateczności
skarp,, nasypów 1 wykopów jest nowa,
unikalna w świecie, metoda „zmniejszar

' nia filara ochronnego". Zastosowana ak-
tualnie w Turoszowie przynosi dodatko-
we miliony ton węgla brunatnego. (PAP)

Rekordzista „Fiata"
We włoskiej stoczni Monfalcone prze-

kazano do eksploatacji zbiornikowiec o

nośności 253 000 ton, wyposażony w naj-
większy na świecie wolnoobrotowy sil-

. nik wyprodukowany przez „Fiata". Sil-
nik 10-cylindrowy (średnica cylindra
1060 mm) o mocy 38 £00 KM jest jed-
nym z trzech zamówionych i wykonany
został jako ostatni w zakładach „Fia-
ta" w Turynie, produkujących silniki
okrętowe od 60 lat. (WIT-AR)

Współpraca włókiennicza
Polski i ZSRR

Łódzki Instytut Włókiennictwa od 25 2

górą już lat współpracuje z bratnimi pla-
cówkami w Związku Radzieckim. Szcze-

gólnie silne więzy łączą go z naukowo-
badawczymi instytutami przemysłu ba-
wełnianego w Moskwie i radzieckim
centrum włókienniczym, jakim jest Iwa-

nowo, oraz instytutami naukowo-badaw-
czymi przemysłu wełnianego 1 dziewiar-

skiego w Moskwie. W okresie ostatniego
tylko 15-lecia każda ze stron przekazała
partnerowi ponad 150 kompletów opraco-
wań naukowych i dokumentacji tech-
nicznej. Program współpracy Instytutu
Włókiennictwa z podobnymi placówka-

' mi naukowo-badawczymi Związku Ra-

dzieckiego na najbliższy okres obejmuje
takie tematy jak automatyzacja przę-
dzalnictwa, obróbki i wykorzystanie od-
padków z włókien syntetycznych, bada-
nia nad wyrobami włókienniczymi prze-

' znaczonymi na filtry do oczyszczania
gazów przemysłowych, metalizacja wyro-

bów włókienniczych itp. (PAP)

Kieszonkowa maszynka
do liczenia

Ostatnim ewenementem japońskiej e-

lektroniki — określonym przez czołowy
dziennik amerykański „New York Ti-
mes" jako największa rewelacja od cza-

su wprowadzenia tranzystorów — jest
kieszonkowa maszynka do liczenia. W

mgnieniu oka zdobyła ona rynek ame-

rykański, gdzie sprzedano już pół miliona
egzemplarzy, a obecnie skierowała się
na podbój Europy. Elektroniczna kie-
szonkowa maszynka licząca jest niewiele
większa od pudelka papierosów, a w

działaniu szybsza i znacznie bardzlej
wszechstronna, niż jej mechaniczne czy
nawet elektroniczne poprzedniczki „sto-
łowej generacji" . Maszynka nie jest ta-
nia ; w zależności od rodzaju — istnieją
już różne jej rodzaje — kosztuje od 80
do 650 dolarów. Napędzana bateryjką,
działa bezgłośnie i wykonuje Wszystkie
cztery działania, a więc to samo, co

30-krotnie większa 1 znacznie droższa
stołowa maszyna Ucząca. Najdroższy ro-

dzaj — ten za 650 dolarów — to już
właściwie kieszonkowy komputer.

(WiT-AR)

, A jednak podbój.Księżyca?
Mimo iż oficjalne plany NASA nie

przewidują powrotu Amerykanów na

Księżyc po ostatnim locie programu
„Apollo", Werner von Braun — były
główny konstruktor amerykańskich ra-

kiet kosmicznych twierdzi, że do opa-
nowania Srebrnego Globu dojdzie za zf
lat i to o wiele mniejszym kosztem, nii

się dziś sądzi. W ciągu 20 lat astronauci
nie tylko powrócą na Księżyc — twier-
dzi von Brąun — lecz będą poruszać
się po jego powierzchni w hermetycz-
nym i wypełnionym powietrzem pojeź-
dzie wzniosą budynki mieszkalne, roz-

winą na skalę przemysłową wydobywa-
nie wody i tlenu z księżycowych mine-

rałów, założą obserwatoria astronomicz-
ne K ogrody. Pierwszym koniecznym do

tego warunkiem będzie uruchomienie —

kosztem ponad 5 mld dolarów — promu
kosmicznego. Będzie on startować i lą-
dować na Ziemi jak samolot, a w prze-
strzeni kosmicznej poruszać się jak ra-

kieta. (PAP)

Plazmowa „kuracja"
W Instytucie Mechaniki Precyzyjnej w

Warszawie opracowano nowoczesną te-

chnologię plazmowego pokrywania róż-

nych elementów maszyn powłokami
chroniącymi je przed przedwczesnym
zużyciem. Chodzi tu zwłaszcza o zabez-
pieczenie elementów narażonych na ście-
ranie i działanie wysokich temperatur.
Metoda ta jest dziełem zespołu specjali-
stów, kierowanego przez mgr Inż. T . Mi-

lewskiego. Powstała ona na zapotrzebo-
wanie przemysłu maszyn włókienniczych.
Powłoki wytwarzane za pomocą stru-
mienia plazmy przyczyniają się do wy-
datnego zwiększenia żywotności, nieza-
wodności działania i Jakości urządzeń.

(WiT-AR)

Dla TVP — „wozy kolorowe"

W rok po udanym debiucie pierwsze-
go polskiego wozu transmisyjnego dla
telewizji kolorowej — debiucie, którym
była transmisja obrad VI Zjazdu PZPR
— nasz przemysł przystępuje do budowy
całej serii takich wozów. Do .końca bie-
żącego pięciolecia przemysł krajowy do-

starczy co najmniej 12 wozów transmi-
syjnych TVC, z czego 4 dla Telewizji
Polskie], a resztę na eksport. Poziom
techniczny kolorowych transmiji telewi-

zyjnych — realizowanych za pośredni-
ctwem polskiego wozu — wzbudził uzna-

nie nawet wśród wybrednych specjali-
stów Centrum Eurowizji w Belgii.

(WiT—AR)

Hipnotyczny relaks

Hipnoza znajduje różnego rodzaju za-

stosowanie w praktyce medycznej, pr
Peter B. Field z Brooklynu (Veterans
Administration Hospital) posfuguje się
nią- w przygotowaniach pacjentów do o-

peracji chirurgicznych. Pacjent poddany
zostaje 20 min. seansowi, podczas któ-

rego słucha z taśmy magnetofonowe]
wyjaśnień' dotyczących czekającej go
operacji chirurgicznej. Spokojny głds,
płynący z taśmy, zaznajamia pacjenta z

czekającymi go wydarzeniami. Stopnio-
wo pod wpływem kojącego działania gło-
su, pacjent zapada w stan hipnotycz-

ze
NAUKI I TECHNIKI

nego relaksu. Ta forma przygotowania
chorego do zabiegu pozwala przezwycię-
żyć napięcie emocjonalne powodowane
lękiem przed zabiegiem. (PAP)

Za osiągnięcia 1972

PAN przyznał w tym roku 76 nagród
— w tym 96 proc. za prace zespołowe:
z nich 41 wykonano w ramach tzw. pro-
blemów węzłowych, a 35 weszło do pro-
gramu badań resortowych. Większość
nagród dotyczy osiągnięć badawczych w

dziedzinie nauk technicznych, m^tema-

tyczno-fizycznych, chemicznych, geoło-
giczno-geograficznych. (AR)

Nie starzejqca się farba

W instytucie naukowo-badawczym
przemysłu materiałów budowlanych w

Tbilisi opracowano technologię nowej
oryginalnej farby do malowania ze-

wnętrznych ścian i wewnętrznych po-
mieszczeń budynków. Nowa farba jest
nie tylko odporniejsza na działanie pro-
mieni słonecznych i wilgoci, lecz- ma

również zdumiewającą właściwość ulep-
szania z czasem swojej jakości. Uzyska-
no to dzięki zastosowaniu specjalnego
dodatku wiążącego, który nie rozkłada
się — jak to zwykle bywa — p.od wpły-
wem kwasu węglowego z atmosfery —

lecz na odwrót, staje się bardziej trwa-

ły. (WiT—AR)

1000 i 1 pożytków z sauny

Tradycje rzymskich tepidarii i sudato-
rii, średniowiecznych kąpieli parowych
i rosyjskich „bani" kontynuowane .są

tylko przez Finów: na 4,7 min Finów,
przypada 0,5 min saun. W lnnyćli kra-
jach dopiero teraz zaczęto budować sau-

ny — m.in. w NRF, gdzie rocznie przy-

bywa ich ok'. v i tys. Ta moda .ma uza-

sadnienie w leczniczym . oddziaływaniu
sauny na organizm. Oto tylko kilka z

zalet: przyspieszenie wszystkich proce-
sów chemicznych 1 szybkie usuwanie
szkodliwych produktów przemiany ma-

terii; znakomita „ gimnastyka układu
krążenia" — pojemność serca wzrasta w

trakcie pobytu w saunie o ok. 400- proc.,
zwiększa się jego ukrwienie; „hartowa-
nie" ciała pa grypy, choroby górnych
dróg oddechowych, łatwe znoszenie wy-
sokich i niskich temperatur; likwidacja
uczucia napięcia związana z „łagodze-
niem" ośrodkowego układu, nerwowego.
Finowie twierdzą, że „w saunie paruje
gniew i wysycha żółć". (PAP)

Pfywajqce wyspy
Na Wydziale Konstrukcyjno-Projekto-

wym Stoczni Szczecińskiej im. A . War-

skiego prowadzi się studia nad podję-
' ciem budowy wielkich platform : pływa-
jących do montażu urządzeń umożliwia-
jących wiercenia na dnie morza. Wpraw-
dzie budowa takich urządzeń jest Spra-
wą przyszłości, ale w Stoczni zgroma-
dzono już niezbędne materiały umożli-
wiające przygotowanie projektów. (NiT)

Szybko wiqiqcy cement ?

Lubelskie Zakłady Przemysłu Cemen-

towego wprowadziły do produkcji ce-

ment marki S-3 „500", który po 12 go-
dzinach osiąga wytrzymałość 100 kg ha.
1cmkw. — tj. taką, jaka dla cemen-

tu portlandzkiego możliwa jest dopiero
po prawie 3 dniach. Uruchomienie tej
produkcji, której technologię opracował
opolski Instytut Przemysłu Wiążących
Materiałów Budowlanych — ułatwi po-
ważnie rozwój produkcji w fabrykach
domów, przyspieszając cykle produkcyj-
ne. Prefabrykaty już w dniu ich wypro-
dukowania będą mogły, być transporto-
wane na' place budowy. (PAP)

15 razy szybciej...
Dużym osiągnięciem pracowników Za-

kładów Budowy Urządzeń Spawalni-
czych w Gliwicach są wysokiej klasy
urządzenia, służące do plazmowego cię-
cia blach. Nową metodę plazmowego
cięcia blach wraz z urządzeniami, wyko-
nanymi w Zakładach Budowy Urządzeń
Spawalniczych zastosowano do cięcia
blach chromowych w stoczni Gdańskiej.
Plazmowa metoda cięcia blach pozwala
na wykonanie prac w czasie 15 razy
krótszym, niż przy tradycyjnym struga-
niu i szlifowaniu. (WiT-AR)

Zespoły tłumaczy NOT

Rośnie zapotrzebowanie na tłumacze-
nia specjalistycznych tekstów w języ-
kach obcych na język polski 1 z języ-
ka polskiego. Zakładom pracy, placów-
kom zaplecza technicznego, ośrodkom

informacji — usługi w tym zakresie

świadczy 11 zespołów tłumaczy tekstów

technicznych przy oddziałach NOT w

Bydgoszczy, Częstochowie, Gdańsku,
Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi,

Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie i Wro-
cławiu.' Po dwóch latach od ich powo-
łania zespoły liczą 1500 osób. Ponad 700
członków zespołów po złożeniu specjali-
stycznych egzaminów językowych .1 fa-
chowych uzyskało tytuły tłumaczy tek-
stów technicznych. (PAP)

Promienie podczerwone
Podczas przygotowywania żywności w

wielu zakładach przetwórczych Związku
Radzieckiego stosuje się promieniowanie
podczerwone. Wykorzystuje się je w

prostych, seryjnie produkowanych i nie-

drogich urządzeniach, np. w specjalnych
piecach, które służą do suszenia i praże-
nia ziaren kakao, kawy, migdałów, orze-

szków ziemnych oraz grochu. Owoce su-

szone w takich piecach nie tracą koloru,
a bliny lub kurczęta pieczone za pomo-
cą.. promieni podczerwonych mają zioto-
brązową barwę i wyśmienity smak.

(WiT—AR)

Pamięć optyczna do komputerów
Japońskie przedsiębiorstwo — Nippon

Telegraph Company oznajmiło o skon-
struowaniu nowego typu. wysokowydaj-
nej pamięci optycznej, która znajdzie
zastosowanie w komputerach. Za jej po-
mocą tekst mieszczący się na 5 stronach
gazety formatu. „Trybuny Ludu" czyli
ok. 100 min bitów. można zmieścić na

powierzchni jednego centymetra kwadra-
towego. Elementem czynnym tej pamię-
ci jest półprzewodnikowa warstewka
mieszaniny arsenu, selenu i germanu ó

grubości 1 mikrona, naparowana na

szklane podłoże. Informacje zapisuje się
na niej za pomocą silnego strumienia
światła. Cały cykl — zapisu i odczyta-
nia trwa 3 dziesięciomilionowe części
sekundy. (PAP)

Półautomatyczna - wydajna
wywoływaczka

W Centralnym Laboratorium Ochro-
ny. Radiologicznej uruchomiono produk-
cję półautomatycznej wywoływaczki,
służącej do masowej obróbki błon dozy-
metrycznych. „ Półautomatycznej" —

gdyż zautomatyzowano w niej procesy
obróbki chemicznej; zanurzenie błon w

wywoływaczu oraz przenoszenie do dal-
szych roztworów odbywa się ręcznie.
Dzięki specjalnej kostrukcji pojemnika
w wywoływaczce uzyskano stabilizację
parametrów dyfuzji, szybkości przepły-
wu wywoływacza 1 utrwalacza, stały roz-

kład stężenia składników wchodzących w

skład kąpieli stosowanych w obróbce,
stały rozkład temperatury w części ro-

boczej z wywoływaczem. (WiT—AR)

Ładowarka szybowa
W Zakładach Konstrukcyjno-Mechani-

zacyjnych Przemysłu Węglowego w Gli-
wicach skonstruowano nowego' typu ła-
dowarkę szybową o właściwościach zna-

cznie przewyższających dotychczas sto-
sowane. Opracowanie to uznano za wy-
nalazek i zostało opatentowane przez
Urząd Patentowy PRL • (patent nr 63381).

(AR)
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reaaKcji
OGŁOSZENIA PRZYJMUJE: Biuro Ogłoszeń Wyd. „Współczesnego", Warszawa, ul. Wiejska 12, tel. 28-53-30, oraz, wszystkie Biura Ogłoszeń RSW „Prasa" w miastach woiewódzkieh

WARUNKI PRENUMERATY: Ceny prenumeraty krajowej: kwartał. 29,- zl, półrocz 58. - zł, roczn. 116. - zł. - wojewoazKicn.
Instytucje państwowe, społeczne, zakłady pracy, szkoły itp. mogą zamawiać prenumeratę wyłącznie w miejscowych Oddziałach i Delegaturach „Ruch" w terminie do 25 listopada na rok nactennv

Prenumeratorzy Indywidualni mogą. opłacać prenumeratę w urzędach pocztowych i u listonoszy lub dokonywać wpłat na konto PKO Nr 1-6-100020 — Centrala Kolportażu Prasvi WvdawnWwnSK'
Warszawa, ul. Tawarowa 28 (w terminie do dnia 10 miesiąca poprzedzającego okres prenumeraty). .
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. Prenumeratę ze zleceniem wysyłki za granicę, która Jest o 40 proc. droższa od prenumeraty krajowej przyjmuje Biuro Kolportażu Wydawnictw Zagranicznych „Ruch". Warszawa ulica Wronia 23
konto PKO Nr 1-6 -100024. '
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Sprzedaż^gzemplarzy numerów zdezaktualizowanych, na uprzednie pisemne zamówienia, prowadzi Centrala Kolportażu Prasy 1 Wydawnictw „Ruch", Warszawa;- ul. Towarowi 28

Numer indeksowy. 38603.Druk: Prasowe Zakłady Graficzne RSW „Prasa", Marszałkowska 3/5. Zanli 5242 R_gl


