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DWA
opracowywane obecnie

dokumenty planistyczne po-
siadają decydującą wagę

dla przyszłości Polski: perspek-
tywiczny plan rozwoju społecz-
no-gospodarczego kraju oraz

plan zagospodarowania prze-
strzennego. Oba powstają mniej
więcej jednocześnie, oba obej-
mą okres do 1990 roku i
przedstawione mają zostać społe-
czeństwu oraz władzom jeszcze w

roku bieżącym. Ich ścisły zwią-
zek, konieczność skoordynowania
i wręcz „zazębienia" prac są zro-

zumiałe. Perspektywiczny plan
rozwoju społeczno-gospodarczego
określa cele, jakie winniśmy w

tym okresie osiągnąć i orienta-
cyjną wielkość środków, jakie
będziemy mogli na to przezna-
czyć. Z kolei plan zagospodaro-
wania przestrzennego określać
winien sposób' osiągania posta-
wionych celóia w skalic całego
kraju i wszystkich jego obsza-
rów, przedstawiać docelowy stan

zagospodarowania i zaspokojenia
potrzeb, jaki w wyniku tych re-

alizacji zostanie osiągnięty. Ale
jednocześnie przyjęcie takiego
lub innego modelu zagospodaro-
wania przestrzennego, takiego
lub innego modelu sieci osie-
dleńczej, przemysłowej i infra-
strukturalnej, przyjęcie różnego
sposobu realizacji postawionych
celów społeczno-gospodarczy cli,
pozwala osiągnąć je łatwiej lub
trudniej, mniejszym lub więk-
szym nakładem kosztów społecz-
nych.

Perspektywiczny plan rozwoju
społeczno-gospodarczego stawia

więc cele i wstępnie określa
środki, plan zagospodarowania
przestrzennego tworzy projekty
określonych struktur zainwesto-
wania złożonych z miast, osiedli,
zakładów przemysłowych, sieci
komunikacji i zasilania. Struk-
tury, te — jeśli przerodzą się w

realizacje — określą obraz Pols-
ki przyszłości na okres o wiele
dłuższy niż do roku 1990. Stąd
więc odpowiedzialność zespołów
projektujących te struktury jest
większa niż zespołów tioorzących
jakiekolwiek inne dokumenty
planistyczne.

Różne struktury wymagają
różnych nakładów i powodują
różne skutki społeczne. Nie dar-
mo właśnie na stronę społeczną
zagadnienia pragniemy zwrócić
szczegółną uwagę. Dziś nawet,
uważniej przyglądając się życiu
społeczno-gospodar czemu kraju,
nietrudno dostrzec ogrom związ-
ków pomiędzy zagospodarowa-
niem przestrzennym, a sze-

roko rozumianą problematyką
społeczną. Choć udało się nam

usunąć szereg najbardziej rażą-
cych sprzeczności w poziomie
życia łudności w różnych regio-
nach kraju odziedziczonych po
okresie kapitalizmu, to wciąż
różnice, na przykład pomiędzy

standardem materialnym prze-
ciętnej rodziny na Słąsku i w

Białostockiem, są ogromne. Nie
zawierają się one bynajmniej
tylko w dziedzinie dochodów i

spożycia. Wyposażenie regionów
w podstawowe urządzenia opie-
ki zdrowotnej i społecznej, o-

światy, kultury, a wreszcie sieć
usług, pozostają wciąż bardzo
zróżnicowane. Różni się też
znacznie stopień dostępności
tych usług, zwłaszcza usług wyż-
szego rzędu, co związane jest ze

zróżnicowaniem rozwoju komu-
nikacji. Poważne są też różnice
w jakości zaopatrzenia. Różnice
w poziomie szkolnictwa prowa-
dzą do zróżnicowania przygoto-
wania, a tym samym szans ży-
ciowych młodzieży. Tu właśnie,
w całym kompłeksie zagadnień
związanych z szeroko rozumianą
„infrastrukturą społeczną", a nie

tylko w samej problematyce
płacowej szukać należy odpowie-
dzi na pytanie o ewentualny e-

galitaryzm społeczeństwa socja-
listycznego lub jego brak.

Czy plan zagospodarowania
przestrzennego może to zróżni-
cov:a.nie zmniejszyć czy też po-
głębić? Praktyka wskazuje, że

rozwój „infrastruktury społecz-
nej", oraz stopień zaspokojenia
materialnych i pazammcrialnych
potrzeb ludności związany jest z

rozwojem przemysłu w danym
regionie. Z punktu widzenia o-

gólnospolecznego należałoby więc
postulować mniej więcej równo-
mierne uprzemysłowienie Polski
iv okresie perspektywicznym,
całkowite odejście od dotychczas
ukształtowanych centrów rozwo-

ju gospodarczego. Z punktu wi-
dzenia gospodarczego z kolei, z

punktu widzenia finansowych i

rzeczowych kosztów rozwoju, na-

leżałoby jednak dotychczasowe
zróżnicowania nawet pogłębiać,
bowiem inwestowanie tam, gdzie
istnieje już odpowiednia sieć in-

frastruktury, kadra fachowa i

odpowiedni poziom „kultury
przemysłowej", jest tańsze i

szybciej przynosi zamierzone e-

fekty ekonomiczne. Oczywiście
powstać musiałoby w tym przy-
padku kilka nowych centrów
przemysłowych, ale zasadnicze
skupiska inwestowania byłyby
utrzymane.

Być może dylemat pomiędzy
celami społecznymi a ekonomicz-
nymi możłiwy byłby do rozwią-
zania na gruncie przeznaczenia,
części środków wypracowanych
przez przemysł w wielkich aglo-
meracjach na rozwój infrastruk-
tury społecznej w regionach
mniej uprzemysłowionych. . Nie

zapewni to wyrównania docho-
dów i poziomu spożycia, ale za-

pewniłoby „egalitaryzm szans

życiowych" W sensie jednakowe-
go wszędzie poziomu; szkolnie-
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CIĄGU dwóch , lat - społeczno-gospo-
darczy rozwój Polski nabrał .nowego
rozmachu. Okazało się, że społeczeń-
stwo chce i może lepiej pracować,
jeśli jest integrowane przez- prawid-

łową politykę. Praktyka minionego dwule-
cia udowodniła, że odwołanie się do świa-

domości ludzi pracy, do ich woli uruchomienia

rezerw rozwojowych ustroju socjalistycznego,
przyniosło rezultaty większe, niż te, których
można . było oczekiwać na podstawie zwykłej,
rachunkowej, kalkulacji.

Dwie miary można zastosować dla oceny wy-
ników osiągniętego przyspieszenia, a' miano-
wicie • minione pięciolecie oraz założenia pla-
nowe dwuletniego wycinka bieżącego planu , pię -

cioletniego. Jeśli chodzi o porównanie z. minio-

nym pięcioleciem przypomnijmy tylko (patrz
artykuł pt.-„Wstępny bilans" Ż.G . nr 52/53—1972)
że średnioroczny wzrost, dochodu narodowego
wynosił wówczas ok. 6 proc., podczas gdy w la-
tach 1971—1972 ok. 8,3 proc. Najistotniejsza
jednak jest struktura tego przyspieszenia, a

mianowicie fakt, że uzyskane zostało ono w

znacznej mierze właśnie'tam; gdzie było ono

najbardziej potrzebne, to znaczy w rolnictwie
i w produkcji środków konsumpcji w prze-

myśle, co otworzyło możliwość zdecydowanego
zdystansowania osiąganego w przeszłości tempa
wzrostu w zakresie dochodów'realnych i płac
realnych. W tej właśnie dziedzinie, zgodnie z

koncepcją rozwoju . społeczno-gospodarczego,
krok 1 został najbardziej wydłużony.

Przekroczone zostały też zad_ariia planu pię-'
cioletniego' dla lat' 1971—1972 i to właściwie na

^wszystkich odcinkach; prodiikęji,,, W* handlu zk-

gi-aflićzriyrii, Spożyciu
-

,: iinw^tytjS®
podstawą dalszych korekt W górę założeń płaiiu
rocznego na rok bieżący. Dźwignią tych korekt,
jeszcze mocniej włączaną, jest zaplanowanie na

koniec bieżącego roku wzrostu płac realnych w

wysokości przyjętej w" planie pięcioletnim na

koniec roku 1975.

Na poniedziałkowej naradzie aktywu partyj-
no-gospodarczego koncentrowano się jednak nie

tyle na dotychczasowych osiągnięciach, ile na

nowych zadaniach, do których uzyskane już re-

zultaty upoważniają i zobowiązują. Musimy się
bowiem spieszyć i dlatego, że inni nie stoją
w miejscu i ze wzjględii na potrzeby społeczne,
które ujawniają się tym intensywniej, im roz-

mach w gospodarce jest większy.
Zadania zaś na rok bieżący nie są łatwiejsze

w stosunku do zadań ubiegłorocznych, jeśli cho_
dzi o ilość i jakość pracy, którą trzeba włożyć
w ich realizację. Pracować trzeba będzie więcej
i lepiej, właśnie po to, aby żyło się łatwiej.

Dotyczy to przede wszystkim organizatorów
procesu pracy na wszystkich szczeblach, od maj-
stra począwszy, a więc tych, od których w

ogromnym stopniu zależy tworzenie warunków

dla skuteczności rzetelnego wysiłku ludzi pracy,
a w pewnym stopniu również eliminowania

możliwości życia na cudzy koszt, za efekty wy-
siłku współtowarzyszy pracy. Ale to ostatnie

jest również sprawą nas wszystkich, to znaczy
i społecznego szacunku dla rzetelnej pracy i

społecznej dezaprobaty dla . oczekujących na

Stawka 1973 roku jest wysoka i oglądanie się
za siebie ma. tylko jedno znaczenie,, choć dla

psychologii społecznej na pewno podstawowe:

daje pewność, że stać nas na więcej. Jednakie

więcej dnia wczorajszego jest już dzisiaj nie-

wystarczające. Więcej roku 1973 to i szybciej
i lepiej i bardziej efektywnie. Jest tu potrzebna
zarówno pełna świadomość złożoności i «trud-
ności zadań bieżącego roku jak rówjiież brak
strachu przed tymi trudnościami. Trzeba się po

prostu, dobrze przymierzyć do roboty z założe-

niem, że można i trzeba ją wykonać.
„Świadomi jesteśmy — mówił Edward Gierek

na naradzie — wszystkich trudności, jakie wią-
żą się z realizacją tych zadań. Chodzi o to bo-

wiem że przyspieszenie realizacji» planu pięcio-
letniego, które z każdego punktu widzenia jest
bardzo pozytywne i pożądane, spowodowało
szczególną kumulację zadań w roku 1973 oraz

zwiększenie skali wymagających rozwiązania
problemów inwestycyjnych i produkcyjnych...
Taka skala zadań wymaga wyższych umiejęt-
ności w programowaniu i realizacji celów gospo-

darczych oraz dobrze zorganizowanego wysiłku
wielu tysięcy ludzi ogarniętych wolą tworzenia

rzeczy wielkich".

W ubiegłym roku założenia polityki społecz-
no-gospodarczej były z powodzeniem i nadwyż-
ką realizowane, a trzeba powiedzieć, że koncep-
cja tej polityki nie była, koncepcją życia ułat-

wionego,' choć dzięki temu ludziom żyło się łat-

wiej. Nietrudno jtst bowiem dynamizować roz-

wój góspodafćzy a nawtet zwiększać place (no-
minalne) jeśli się równocześnie swobodnie ma-
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W obszernym artykule *) zaprezentowaliśmy w li-

stopadzie ubiegłego roku nowe zasady ekono-

miczno-finansowego zarządzania-w Zjednoczeniu
Przemysłu Rafineryjnego i Petrochemicznego „PE -

TROCHEMIA", które w tym Zjednoczeniu wejść
miały w życie z dniem 1 stycznia 1973 roku. W

'

ostatnich dniach grudnia składamy wizytę w

Z. CH. „BLACHOWNIA" - jak zakład przygoto-
wał się do spełnienia tej inicjującej i pilotującej
roli?

Z
AKŁADY Chemiczne „Blachownia" wraz z od-
dalonymi o kilka kilometrów Zakładami Azo-
towymi „Kędzierzyn" i instytutem Ciężkiej
Syntezy Organicznej tworzą w rejonie Kędzie-
rzyna duże zagłębie chemiczne. Zakłady opie-

rają swą produkcję na dwu różnych bazach
surowcowych: karbochemicznej — do której należy
benzol i smoła koksownicza oraz petrochemicznej —

do której należy benzyna , i ksyleny pochodzące z prze-
mysłu rafineryjnego. ; .

„Blachownia" składa się z trzech podstawowych żakladów.
Zakład Wąglopochódnych (karbochemia) — produkuje 40 róż-
nych asortymentów, z których najważniejsze to: benzen,

benzol motorowy, toluen, ksyleny, solwentnafta, żywice, naf- -

talen destylowany i sublimowany, antracen, olej. karbolowy,
smoły preparowane drogowe i dekarskie, lepiki i pak.

Zakład Petrochemii — - • posiada obecnie pirolizę- bdnżyn,
rozdział gazów pirolitycznych, instalację polietylenu wysoko-
ciśnieniowego, i metylobenzenu. Uruchomienie w „Blachowni"
w drugiej polowie lat sześćdziesiątych' instalacji do pirolizy
benzyn otworzyło pierwszą kartę rozwoju' -petrochemii
w.Polsce. Chociaż nie obyło się bez poważnych trudności, to

jednak „Blachownia" dokonała potrzebnego,, pierwszego kro-
ku wprowadzając tę nową dziedzinę technologii w naszym
kraju. Piroliza jest bowiem wyjściowym ogniwem całej pe-
trochemii, dającym olefiny, dwuolefiny i aromaty — surow-

ce do -całego szeregu ważnych • syntez '1 produktów.
Zakład Syntezy ,—

- .wytwórnię.'.podstawowego półproduktu,,
surowca dla toruósklej^elany, wybudowano w „Blachowni".

Półproduktem tym jest ester dwumetylowy Kwasu tereftalo-
wego zwany w skrócie DMT.

Zakłady są prawdziwym kolosem. Codziennie wywo-
zi się bądź wwozi towary o wadze ok. 10.000 ton. Pra-

cuje w zakładach ponad 4600 osób. Wartość produkcji
rocznej wynosi ok. 2 mld złotych. Zwróćmy jeszcze
uwagę na fakt, że ponad 4-tysięczna załoga „Blachow-
ni" w zasadzie nie pracuje tylko nadzoruje, kontroluje
i zabezpiecza prawidłowe funkcjonowanie olbrzymich
kubaturowo instalacji...

Wydajność tych instalacji-kolosów nie jest uzależ-
niona od wysiłku jednej osoby. Osiągnięcie optymal-
nych korzyści i wyników poszczególnych zakładów czy
wydziałów zależy od postawy całych kolektywów. Dla-
tego tak ważne stają się w zakładzie tego typu do-
bra organizacja i sprawne zarządzanie.

— Uznając za podstawowy cel naszej działalności
w przedsiębiorstwie — informuje mgr Władysław
KARKOSZKA, z-ca dyrektora ds. ekonomicznych
„Blachowni" — stałe podnoszenie dynamiki produkcji
i poprawę efektywności gospodarowania stwierdzamy,
że: w dotychczasowych zasadach organizacji zarządza-
nia istniały poważne luki w formach materialnego
zainteresowania załóg robotniczych. Stosowane zasady
określania zadań za pomocą planów techniczno-eko-
nomicznych nie uwzględniają faktycznych możliwości
załóg, a plan często staje się barierą, którą nie zawsze

„warto przekraczać". Stosowane systemy premiowania
robotników i pracowników umysłowych nie prezentują
sobą czynnika integrującego wysiłek robotników i pra-
cowników umysłowych. Ponadto zadania premiowe są
rozdrobnione, nie wiążą się w duchu zbiorowego dzia-
łania dla realizacji "wspólnego celu — np. robotników
premiowano za obniżenie normy zużycia, a ich techno-
loga za wykonanie ilości produkcji, podobnie jak me-
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XXVII! ROCZNICA
WYZWOLENIA WARSZAWY
Warszawa - stolica socjalistycznego
państwa, siedziba władz i urzędów
centralnych, największy w kraju o-

środek naukowy i kulturalny jest
także trzecim co do wielkości ośrod-

kiem przemysłowym Polski. W 1973

r. wartość produkcji przemysłowej
stolicy wyniesie 104 mld zł.

Z każdym rokiem pięknieje nasza

stolica. W najbliższym czasie miasto

wzbogaci się o Trasę Łazienkowską,
Wisłostradę, Dworzec Centralny, za-

chodni q część śródmieścia. W 1973

roku prawie 20 tys. rodzin wprowa-

dzi się do nowych mieszkań.

•a*. A . jalotUttf
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twa, a także — w miarę możli-
wości — opieki zdrowotnej, in-
stytucji kulturalnych i innych,
składających się na ową „infra-
strukturę społeczną". Postulowa-
nie wyrównania dochodów było-
by zresztą utopią,, przeczy temu
zasa4a odpowiedniości pracy i

płacy, a także konieczność stwo-
rzeniu bodźców wywołujących
przepływ ludności pomiędzy re-

gionami. Być może dylemat ów
byłby w pewnym stopniu, roz-

wiązany także przy o wiele wyż-
szym niż dziś stopniu urbaniza-
cji kraju, przy skupieniu prze-
ważającej części ludności w

miastach lub osiedlach typu
miejskiego. Jednak przy wciąż o-

twartym problemie przyszłej
struktury rolnictwa, wysoki sto-

pień urbanizacji można trakto-
wać tylko jako jedną z hipotez, a

nie wskazówkę dla decyzji plani-
stycznych.

Z drugiej strony wszelkie pro-
cesy urbanizacyjne zakrojone na

szeroką skalę mają swe pozytyw-
ne i ujemne skutki społeczne
znane choćby z okresu powojen-
nej „wędrówki ze wsi do miast".
O tej społecznej stronie urbani-
zacji trzeba również pamiętać,
zastanawiając się nad przyszłym
kształtem przestrzennym Polski.
Będzie to niewątpliwie Polska
zurbanizowana w stopniu więk-
szym niż dziś, choć decydująca
okaże się fr.i struktura rolnictwa

vprzyszłości, której jeszcze nie

znamy. Obecnie dysponujemy w

Polsce majątkiem trwałym war-

tości około 3,5 biliona złotych,
podczas gdy w okresie do roku
200Q według różnych szacunków
będziemy mogli zainwestować od
10—12 bilionów, na-wet aż do
12—15 bilionów. Stwarza to z

jednej strony szansę rozwiąza-
niS nabrzmiałych dziś proble-
mów „infrastruktury społecznej",
a z drugiej strony pewnego o-

dejścia od dotychczas ukształto-
wanych układów przestrzennych

w imię większej efektywności' e-

konom.icznej i społecznej;, ,

Oczywiście decydująca " będzie
odpowiedź na pytanie: — „jak
tego dokonać?", ponieważ te sa-

me środki wykorzystać mążnaw
różnym: układzie przestrzennym
i rzeczowym, osiągając różne e-

fekty. Niezależnie jednak od ta-

kiego lub innego możliwego do
przyjęcia wariantu należy uznać
prymat potrzeb społecznych i

społeczno-polityczne — a nie tyl-
ko , ekonomiczne — znaczenie
planu zagospodarowania prze-
strzennego. Piszemy o tym nie

dlatego by uprzedzać jakiekol-
wiek decyzje pracującego obec-
nie nad tym zagadnieniem rzą-
dowego zespołu ekspertów, ale
po to, by uprzytomnić olbrzymie
znaczenie społeczne. . prowadzo-
nych prac. W okresie gdy zde-
cydowanie zwiększa się rozu-

mienie wagi czynników społecz-
nych w naszym rozwoju, musi-
my sobie w pełni zdawać spra-
wę z podstawoiuej roli planu za-

gospodarowania przestrzennego.
Będzie on bowiem wyrazem o-

kreślonej polityki społecznej, a

jednocześnie jego realizacja iP
stali ramy materialne, w których
zmieścić się będzie musiała poli-
tyka społeczna przyszłości.

Tak więc z pobieżnego, sza-

cunku środków wniioskujemy, że
stać nas na pewien „manewr

przestrzenny", na pewne odejś-
cie od dotychczas ukształtowa-
nych kierunków uprzemysłowie-
nia i urbanizacji, na zdecydowa-
ną poprawę „infrastruktury spo-
łecznej". Stanu obecnego nie
można bowiem uznać za najlep-
szą podstawę przeszłego rozwo-

ju. Charakteryzuje się on istnie-
niem kilkunastu szybko rozwija-

jących się aglomeracji skupiają-
cych większość ludności miejs-
kiej Polski. W okresie 1960—1970
ludność tych największych miast
i ich „obszarów satelitarnych"
rozrosła ż 8,7 do 10,3. min- osób.
Są to obszary skupiające prze-
mysł, instytucję gospodarcze,

kulturalne i usługowe, obszary
najintensywniejszego' inwestowa-
nia. Ale jednocześnie ten. obraz
„Polski zurbanizowanej" lat bie-
żących wykazuje, „przechył" w

kierunku południowym. Naj-
większa w,.Polsce aglomeracja o-

bejmująca większość wojewódz-
twa katowickiego i przylegle
części województw krakowskie-
goi. oraz 'opolskiego skupia pra-
wie 5 min mieszkańców! We
wszystkich aglomeracjach wy-
stępuje silny niedorozwój infra-
struktury w stosunku do osiąg-
niętego poziomu ekonomicznego,
lecz w agłomeracji południowej

jest on najsilniejszy. Tam tei

występuje najsilniejsze zagroże-
nie dla pozostałego jeszcze śro-
dowiska naturalnego, godzące
bezpośrednio w warunki życia i

wypoczynku mieszkańców.

Tymczasem problem samej
struktury przestrzennej, jej op-
tymalnego modelu i efektów, ja-
kie taka lub' inna struktura
przyniesie, jest daleki od jed-
noznacznego rozstrzygnięcia. Ist-
nieje wiele proponowanych roz-

wiązali tej struktury dla Polski
roku 1990 2 perspektywą wybie-
gającą poza rok 2000. Znaleźć je
można w różnych opracowaniach
wydawanych przez komitet PAN
„Polska 2000", Komitet Prze-
strzennego Zagospodarowania
Kraju PAN, bądź w prasie fa-
chowej poświęconej problemom
urbanistycznym. Zdecydowana
większość z nich przyjmuje jed-
nakże za podstawę obecne —

historycznie ukształtowane —

kierunki urbanizacji, różniąc się
sposobem ich perspektywicznej
modyfikacji. Za podstawę pro-
pozycji kompromisowej mającej
najwięcej zwolenników uznać
można koncepcję „węzłowo-pas-
mową" opartą głównie na kon-
cepcjach profesorów S. Lesz-
czyckiego i B. Małisza'). Opiera-
jąc się na obecnych kierunkach
urbanizacji i rozwoju aglomera-
cji miejsko-przemysłowych, kon-
cepcja ta proponuje w okresie
perspektywicznym stosunkowo
niewielki spadek ludności wiej-
skiej. Pozostawia też ona owo

charakterystyczne dla obecnego

układu aglomeracji „odchylenie
ku południowi" z jego nieko-
rzystnymi skutkami. Można ją
oczywiście uzupełnić o postulat
dynamicznego rozwoju w okre-
sie perspektywicznym dotychcza-
sowych i zupełnie nowych aglo-
meracji na północy, w regionie
dolnych biegów Wisły i Odry
oraz wybrzeża Bałtyku, o co do-
pomina się na przykład w swo-

im artykule B. Winiarski'), a

także szereg innych ekspertów.
Jest to tym bardziej uzasadnio-
ne, że w niedalekiej już przy-

szłości zasoby wodne zaczną de-
cydować o lokalizacji przemysłu,
nawet aż do potrzeby wykorzys-
tania zasobów wodnych Bałtyku.
Alternatywa bv^rwy bardzo
kosztownego Kat. iłu Centralne-
go odprowadzającego wodę z

północy na południe może zna-

leźć swą przeciwwagę właśnie w

hardziej intensywnym rozwoju
bogatszej w wodę Polski północ-

nej. Ponadto za alternatywą ta-

ką przemawia wzrastająca rola
transportu morskiego zwłaszcza
w dostawach surowców. Byłby
to więc ten ewentualny większy
„manewr przestrzenny", jaki
mógłby być dokonany dla zastą-
pienia obecnego szkieletu urba-
nizacyjnego bardziej efektywnym
społecznie i ekonomicznie.

Należy również wyrazić wąt-
pliwość czy doprowadzi do o-

pracowania optymalnego modelu
zagospodarowania przestrzenne-
go zbieranie i porównywanie po-
stulatów różnych branż i dzie-
dzin. Oczywiście inna będzie
przyszła mapa Polski z punktu
widzenia potrzeb budownictwa
mieszkaniowego, inna powstanie
w wynilcu zsumowania postula-
tów władz terenowych, inną
stworzy terenowe rozmieszcze-
nie programów rozwoju przemy-
słu. Istotne różnice zdań pcjnię-
dzy samymi przedstawicielami
nauki, pomiędzy ekspertami, po-
między przedstawicielami róż-
nych działów i dziedzin gospo-
darki nie mogą zostać rozstrzyg-
nięte w drodze ich „przycinania"
i dopasowywania do założonego
z góry modełu, tym bardziej że
model ten powstał również w

wyniku kompromisu. Metodyka
konstruowania planu prze-
strzennego zagospodarowania
kraju — oprócz uwzględnienia
potrzeb społecznych — powinna
opierać się na rachunku optyma-
lizacyjnym, który pozwoliłby
przynajmniej na szacunkowe po-
równanie efektów gospodarczych,
a nawet częściowo i społecznych
wynikających z różnych (często
diametralnie różnych) rozwiązań
modelowych. Jak dotąd taki ra-

chunek możliwy do przyjęcia
przez większość specjalistów o-

pracowany nie został, a istnie-
jące modele nie były badane
dokładniej z tego właśnie punk-
tu widzenia. Tym niemniej lek-
tura materiałów dotyczących
problematyki planowania prze-
strzennego i rozwoju miast (np.

materiałów przeprowadzonej w

październiku ub. r. konferencji
naukowej AGLO PO 72 — 2000
w Poznaniu) świadczy, że rachu-
nek taki możliwy jest do stivo-
rzenia, a prace w tym kierunku
postępują.

Od istniejącego układu prze-
strzennego prawdopodobnie bę-
dziemy musieli odejść w więk-
szym lub mniejszym stopniu w

jakimś momencie przyszłości,
gdy stanie się zbyt silnym ha-
mulcem rozwoju. Odejście to bę-
dzie jutro znacznie trudniejsze
niż dziś, tym trudniejsze im wię-
cej zainwestujemy. Żle by się sta-
ło gdyby pod presją terminu za-

proponowane zostały rozwiąza-
nia, które w przyszłości mogą
okazać się nieefektywne. Szansa
stworzenia optymalnego modelu
zagospodarowania przestrzenne-
go kraju, uzyskania z tego tytu-
łu olbrzymich efektów społecz-
nych i gospodarczych jest zbyt
wielką szansą historyczną jaką
mamy na obecnym etapie roz-

woju, by z niej lekkomyślnie
rezygnować. Równym, a rtj.oże
nawet większym złem byłoby
przyjęcie — pod wpływem wy-
ników takiego czy innego ra-

chunku — projektu niedosta-
tecznie uwzględniającego wymo-
gi perspektywicznej polityki
społecznej. Plan zagospodarowa-
nia przestrzennego jest w rów-
nej mierze dokumentem społecz-
no-politycznym jak i ekonomicz-
nym: decydować musi więc i
rachunek i polityka.

Kto wie czy właśnie możli-
wość odejścia w pewnym przy-
najmniej stopniu od obecnych
układów, możliwość stworzenia
nowej, lepiej urządzonej Polski
będącej wzorem dla innych, mo-

głyby stać się pięknym i pory-
wającym zadaniem wstępującego
pokolenia? 3. S.

') „Rozwój społeczny Polski w

pracach prognostycznych" (praca
zbiorowa) KiW 1971.

') „Gospodarka Planowa" nr 10.
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Posiedzenie Biura Politycznego
KC PZPR

• Biuro Polityczne KC PZPR na po-
siedzeniu 3 bm. . zaakceptowało tekst
listu Sekretariatu KC i Prezydium Rzą-
du do podstawowych organizacji par-
tyjnych, Konferencji Samorządu Robot-
niczego i dyrekcji przedsiębiorstw, do
załóg wszystkich zakładów pracy.

— Biuro Polityczne rozpatrzyło wstęp-
ny bilans paliwowo-energetyczny na

okres 1976-1990, stanowiący główną część
składową perspektywicznego planu spo-
łeczno-gospodarczego rozwoju kraju. Za-

akceptowano przedłożone przez rząd
propozycje przedsięwzięć niezbędnyclt-
.,(1131 - zwiększenia zastosowania paliw
płynnych i gazu ziemnego w naszej
gospodarce.
,— Biuro Polityczne. omowilo również

niektóre aktualne zadania w dziedzi-
nie aktywizacji stosunków gospodar-
czych z zagranicą.

Główne kierunki pracy
Rady Państwa w 1973 r.

O Na posiedzeniu 4 bm. Rada Pań-
stwa dokonała oceny swej działalności
w 1972 roku oraz ustaliła główne kierun-
ki pracy w roku 1973.

W najbliższym okresie Rada Państwa
oceni działalność Najwyższej Izby Kon-
troli, Prokuratury i Sądu Najwyższego,
rozpatrzy problemy związane z rozwo-

jem samorządu mieszkańców miast,
przeprowadzi analizę działalności uchwa-

łodawczej rąd narodowych oraz prze-
analizuje zasady polityki odznaczenio-

wej.
— Rada Państwa powołała na stano-

wisko sędziów trybunału ubezpieczeń
społecznych w Warszawie: Józefa Kor-

pautego, Barbarę Pierścińską i Zbig-
niewa Ulberskiego oraz na stanowiska

Sędziów: sądów wojewódzkich — 14

osób, okręgowych sądów ' ubezpieczeń
społecznych 3 osoby i sądów powiato-
wych — 39 osób.

Posiedzenie Prezydium Rządu
0 5 stycznia br. odbyło się posiedzenie

Prezydium Rządu. Rozpatrzono kierun-
ki prac rządu, związanych z realizacją
uchwąły VII Plenum KC PZPR w

sprawach młodzieży. Przewiduje się
przygotowanie resortowych programów,
które posłużą przygotowaniu szeregu
ważnych dokumentów a wśród nich

1

projektu uchwały Sejmu oraz progra-
mu działania rządu w sprawach socja-
listycznego wychowania młodzieży.

— Omówiono propozycję zmian w

systemie pomocy materialnej dla stu-
dentów szkół wyższycn.

— Prezydium Rządu rozpatrzyło pro-
jekt uchwały Rady Ministrów w spra-
wie organizacji dostaw kompletnych
obiektów przeznaczonych na eksport.

— Na posiedzeniu omówiono szereg
spraw związanych z unowocześnieniem
produkcji w przemyśle ciągników i ma-

szyn rolniczych, w stopniu zapewniają-
cym zaspokajanie wzrastających w tej
dziedzinie potrzeb rolnictwa i innych
dziedzin gospodarki.

— Rozpatrzono także propozycje zwią-
zane z wprowadzeniem postępowych me-

tod wytwarzania i unowocześniania
produkcji w branży maszyn budowla-
nych.

— Prezydium Rządu akceptowało pro-
jekt uchwały w sprawie dalszego roz-

woju Rybnickiego Okręgu Węglowego
do 1975 r.

Krajowa narada

aktywu partyjnego
i gospodarczego

• Pod przewodnictwem I Sekretarza
KC PZPR Edwarda Gierka odbyła się
8 bm. w Sali Kongresowej PKiN w

Warszawie krajowa narada aktywu par-
tyjnego i gospodarczego — z udziałem
ponad 2 300 uczestników. Tematem na-

rady była ocena dorobku minionego ro-

ku i zadania na r. 1973 — rok mający
szczególne znaczenie dla dalszego roz-

woju Polski.

Dyplomy uznania
• Komitet Centralny PZPR 1 Rada

Ministrów PRL przyznały dyplomy uzna-

nia załogom ponad dwóch tysięcy za-

kładów pracy w całym kraju, które

mogą poszczycić się szczególnymi osiąg-
nięciami w rozwoju dodatkowej pro-
dukcji w 1978 roku, w ramach akcji
„20 miliardów".

Pod dyplomem podpisy złożyli: I Se-
kretarz KC PZPR — Edward Gierek i

10 ŻYCIE GOSPODARCZE
Nr 4 ¢14) - 23.1.1973 r.

Udoskonalone zasady
gospodarowania

0 Rząd rozpatrzył projekt uchwały
dotyczącej dalszego dosKonaleiiia metod
planowania i zarządzania gospodarką
narodową. Chodzi o wprowadzenie — w

wybranych zjednoczeniach, kombinatach
i przedsiębiorstwach — nowych kom-
pleusowych zasad ekonomiczno-finansę-
wycli, przygotowywanych przez specjal-
ny zespól rządowy.

Jednym z elementów mających istof-.

ny- -wpływ na przyszIośó^ jeaHosIteR' inł®
ęjującycii, .jest,, zwiększenie .roli, iuk
własnych funduszów. Z funduszu rozp
woju np. finansowane będą środki obro-
towe, inwe.stycje własne, oraj! ., prace
badawcze. Rzecz w tym, aby Wielkie
organizacje gospodarcze miały zapewnio-
ną konieczną elastyczność działania: w

procesach modernizacyjnych, w wymia-
nie maszyn, we wprowadzaniu inno-
wacji tecnmcznycu ltp.

Nowe rady narodowe rozpoczęły
pracę

0 Weszła w życie uchwalona 29 listo-,
pada ub. r przez Sejm ustawa, na mo-

cy której utworzonych zostało 2.366
gmin. W szeregu z nich odbyły się 2

bm. sesje inauguracyjne, na których
ukonstytuowały się nowe władze gmin-
ne. Naczelnicy gmin przedstawili ną se-

sjach programy działania. Podjęto uch-
wały o planach pracy rad w bież. roku,
W toku sesji wreczóne zostały akty
erekcyjne gmin, wydane przez WRN.

Ponad 2 tys. „ Bizonów" z Płocka

0 Od uruchomienia w 1970 r. seryjnej
produkcji fabrykę maszyn żniwnych w

Płocku opuściło dotychczas 2200 „Bizo-
nów". Nowoczesne kombajny zbożowe,
charakteryzujące się dużą wydajnością,
trwałością i niskimi kosztami eKsploa-
tacyjnymi zdobyły sobie powszechne
uznanie rolników.

Przewidywana na r. 1975 produkcja po-
nad 4 tys. sztuk „Bizonów" w następ-
nych latach powiększona zostanie do
ok. 6 tys. sztuk. Dzięki temu, po za-

spokojeniu potrzeb krajowego rolnictwa,
będzie można także rozszerzyć eksport
poszukiwanych już obecnie w wielu

Krajach polskich kombajnów.

Ustrońska „Kuźnia" wyróżniona
Orderem Sztandaru Pracy

0 Ustrońska „Kuźnia" i b. Wytwórnia
Sprzętu Mechanicznego w Bielsku-Bia-
łej, wchodzące w skład Fabryki Samo-
chodów Małolitrażowych obchodziły
pierwsza — 200-lecie, a druga — 100-le-
cie swego istnienia. Oba przedsiębiorst-
wa mają duże zasługi w rozwoju prze-
mysłu na Podbeskidziu, a ich produkcja
zdobyła rynki na świecie. Kuźnia
„Ustroń" wyrabiała m. in. drezyny ko-
lejowe, części do maszyn rolniczych, a

później prasy i nożyee gilotynowe, aby
w ostatnich latach stać się największym
producentem odkuwek dla • potrzeb ca-'
łego naszego przemysłu motoryzacyjne'
go.

Z okazji uroczystości 200-lecia odzna-
czona została Ustrońska „Kuźnia" Orde-
rem Sztandaru Pracy I kl.

Ogniwa związkowe w gminach
0 W urzędach gmin tworzą się obec-

nie oddziałowe organizacje Zw. Zaw. .

Pracowników Państwowych i Społecz-
nych. W styczniu we wszystkich urzę-
dach będą wybrane rady oddziałowe. Jed-
nym z najważniejszych zadań rad od-
działowych oraz rad zakładowych (na-
szczeblu powiatu) — jak stwierdzono s

bm. na posiedzeniu plenarnym Zarzą-
du Głównego Związku.-r będzie współ-,
działanie w sprawach dokształcania i

stałego dasko /ilenia kwalifikacji zawo-

dowych i społecznych pracowników
urzędów gmin.

Polsko-indyjska współpraca
w energetyce

0 W Koradi koło Nagpuru, w Indii-ch
środkowych powstaje przy polskim
współudziale duża elektrownia cieplna
największa polska inwestycja w Indiach.
Dostarczamy tan; turbiny z Elbląga,
generatory z Wrocławia i elektrofiltry
z Pszczyny. Kotły są jui indyjskie —

z zakładów w- Durgapurze.
Współpraca polsko-indyjska w energe-

tyce trwa od przeszło lfl lat. Jedną z

największych elektrowni -W stanie Blliar,
jest uruchomiona w 1971 r. w Barauni
nad Gangesem elektrownia cieplna o-

mocy no megawatów. Powstała ona

wg polskiego projektu 1 pod polskim,
nadzorem. Wszystkich urządzeń do niej'
dostarczy! naaz przemysł»

WYSOKA STAWKA
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

newruje cenami, zapewniając przez ich'
1

ruch

nie tylko równowagę globalną w gospodarce,
ale i usuwając w ten sposób nierównowagi od-

cinkowe,- występujące przecież u nas wskutek

zastarzałych dysproporcji. Nietrudno, chociaż

nie rpożna powiedzieć,-że ta relatywnie łatwa

polityka była u nas w przeszłości z powodze-
ńdęjn s tog owStfia.

Są-'Ącję]'jerz^ n, Kl©er "(NoWe ścieżki ekono-
mii iT. - inflacja jalso lekarstwo, „Polityka." nr

1/1973) że łatwiej jest osiągać wysoką dynamikę
wzrostu, gospodarczego przy pełzającej inflacji,
luib — jfeśii przyjąć jego zabieg kosrnetyczno-
propagandowy — stopniowym wzroście cen.

Trudno byłoby się tylko zgodiaić, nawet z tym
propagandowym zabiegiem, że mowa tu o

nowych ścieżkach ekonomii. Jest to już
dawno wydeptana droga, z potężnymi wy-

bojami. Nie wiemy jeszcze, na co nas

będzie stać w 1974 roku. To w ogromnym

stopniu zależy od nas samych. Wiadomo jednak,
że na rok 1973 decyzja o czasowym zamrożeniu

oein podstawowych artykułów żywnościowych
uzyskała karencję, karencję dotanze przez społe-
czeństwo zapracowaną. Będziie więc trudniej —

i na pokonanie tych trudności nastawić trzeba

cały wysiłek.
Przyśpieszenie wzirostu gospodarczego i prze-

kroczenie założeń pięciolatki ma miejsce we

wszystkich dziedzinach, ale nie jest jednolite i

zresztą trudno byłoby wymagać, aby było jed-
nakowe. Znowu więc, tym razem jednak w wy-
niku przyśpieszenia, stoimy przed problemem
wyrównania frontu gospodarczego. Czy może to

być inne równanie, niż rówtnanie w górę?

Jak podano na naradaie, we wzroście docho-

dów ludności i płac realnych zbliżymy się w ro-

ku bieżącym do poziomu planowanego pierwot-
nie na rok 1975, w imporcie i inwestycjach osiąg-
niemy poziom roku 1974, zaś w produkcji prze-

mysłowej, rolnej i eksporcie zbliżamy się do po-
ziomu 1974 roku. Łatwo więc zauważyć, że da-

lej jesteśmy zaawansowani jeśli chodzi o dyna-
mikę dochodu narodowego podzielonego niż-wy-
tworzonego. N,ie jest to źle, ale ponieważ .nie

wchodzimy na „nowe ścieżki ekonomii", tym
większe zadania stają przed producentami wyro-
bów rynkowych i eksportowych. Dlatego właś-

nie tak potrzebna jest dla zapewnienia równo-

wagi rynkowej dodatkowa produkcja, o kitórą
w interesie społecznym apeluje do kolektywów
fabrycznych kierownictwo partii i rządu. Doty-
czy to również w całej rozciągłości produkcji
rolnej, maksymalnie efektywnego jej wykorzy-
stania w przemyśle spożywczym, ponieważ przy
średnich urodzajach podaż produktów rolnych
będzie języczkiem u wagi w równowadze gospo-

darczej kraju. Czynnik czasu w rolnictwie, cza-

su, którego nam nie wolno utracić, nabiera więc
takiego samego znaczenia, jak w inwestycjach,
w których zaangażowanych jest obecnie ok. 390

mld ziotych.

Dostawy na rynek zależą w bieżącym roku w

większym niż kiedykolwiek stopniu od spraw-

nego obrotu i przetwórstwa produktów rolnych
oraz od wzmocnienia nadal słabego ogniwa —

procesu inwestowania. W planie założono wzrost

produkcji rolnej o ponad 2 proc. (w tym zwie-

rzęcej o 5 proc.) zaś produkcji przemysłu spo-

żywczego o minimum 8 proc. Łączine dostawy
towarów rynkowych powinny zwiększyć się o

minimum 63 mld zł., ale 2/3 tego przyrostu uza-

leżnione jest od produkcji nowych lub moderni-

zowanych zakładów. Ważny jest tu nie tylko
każdy miesiąc ale każdy dzień.

W założeniach planu rocznego położony aostał

maksymalny nacisk na stworzenie realizatorom

planu-możliwości wykonania napiętych zadań.

Nakłady na rozszerzenie mocy przedsiębiorstw
budowlanych zwiększone zostały o 37 proc., na

przemysł materiałów budowlanych o 28 proc.

Inwestycje w całym przemyśle rolno-spożyw-
czym powiększone zostały o 26 proc., w tym w

resorcie przemysłu spożywczego o 41 proc. Dro-

gę do wzrostu wydajności pracy w przemyśle
otwiera techniczne uzbrojenie pracy, które

zwiększy się o ponad 7 proc., wobec 3,3 proc. w

1971 "roku. Wreszcie rezerWy — w czasie pra-

cy, w , gospodarce materiałowej, w organizacji
produkcji i te, które powinno uruchomić wdra-

żanie kompleksowych zmian w systemie plano-
wania i zarządzania. Najcenniejszą jednak re-

zerwę stanowi pobudzanie społecznego działa-

nia, rozumienie, że wyścig z czasem stanowi

cechę naszej epoki.

„Musimy się spieszyć — mówił Edwąird Gie-

rek. Konieczność tę dyktuje waga problemów,
jakie stoją przed Polską j pilność potrzeb, które

powinniśmy zaspokoić.

Musimy się spieszyć, gdyż takie jest prawo

naszej epoki. Kto nie dotrzyma kroku postępowi
społecznemu, naukowemu, technicznemu, cywili-

zacyjnemu, ten może bezpowrotnie pozostać w

tyle.

Świadomość tego niech towarzyszy każdemu

z nas, na każdym posterunku pracy. Efektywne
wykorzystanie czasu wszędzie: przy warsztacie,

przy desce projektowej, przy dyrektorskim biur-

ku, w gospodarstwie wiejskim, w szkole i na

uczelni ma coraz większą wagę. Decyduje o

rtiiejscu Polski diziś i o jej przyszłej pozycji".

J. G.

PRZEMYSŁ

J
UŻ po pierwszym po wojnie zjeździe
nauczycielstwa polskiego w 1945 r.

wysunięto postulat, żeby wyposażenie
szkól w pomoce naukowe nie było roz-

wiązywane na płaszczyźnie osobistej
inicjatywy kierowników szkól i pry-
watnej inicjatywy producentów.. Po-
stanowiono zorganizować państwo-
wą gałąź - przemysłu dla produk-
cji pomocy naukowych i szkol-
nego sprzętu specjalistycznego. W 1947
roku zostało powołane przedsiębiorstwo
pod nazwą Państwowe Zakłady Pomo-
cy Szkolnych, którego zadaniem była
produkcja i rozprowadzanie pomocy
i urządzeń szkolnych. W wyniku roz-

woju tych zakładów w 1053- r . został
utworzony Centralny Zarząd Przemysłu
Szkolnego. Od roiku 1959 powołane zo-

stało ZJEDNQCZENIE PRZEMYSŁU
POMOCY NAUKOWYCH I ZAOPATRZE-
NIA SZKOL. Od rpku 1963 zjednocze-
nie to otrzymało uprawnienia zjedno-
czenia wiodącego w oranży przemysłu
pomocy naukowych.

W zjednoczeniu tym są zgrupowane
FABRYKI POMOCY NAUKOWYCH w

Poznaniu, Częstochowie, Nysie, Koszali-
nie, Kartuzach, Kętach, Wa<rszawie
i Bytomiu; Państwowe zakłady Wydaw-
nictw Szkolnych w Warszawie (mające
Zakłady Graficzne w Bydgoszczy i Ło-
dzi) ; Państwowe Wydawnictwa Szkol-
nictwa Zawodowego w Warszawie oraz

Skladiilca" Zaopatrzenia i Zbytu Szkól
Zawodowych w Dąbrowie Górniczej.
W najbliższym czasie do ^jednoczenia
ma wejść wreszcie — zgodnie z . wysu-
wanym. od lat .postulatem — spełnia-

jąca funkcje hąndlówo-zaopatrzeniowe
Centrala. Zaopatrzenia Szkól. W ramach

koordynacji branżowej ' Zjednoczenie
sprawuje nadzór nad produkcją pomony
naukowych i sprzętu szkolnego w Nau-
czycielskich Spółdzielniach Pracy, „Pol-
skich Nagraniach", Oświatowej Spół-
dzielni,, Inwalidów.

Zjednoczenie we własnych zakładach 1

objętych koordynacją branżową wyko-
nuje! jiomoce naukowe do wszystkich

przedmiotów nauczania, meble i sprzęt
do pracowni przedmiotowych oraz po-
moce dydaktyczne i sprzęt dla przed-
szkoli. W roku 1972 przemysł pomocy
naukowych dostarczył szkołom ponad
1100 RODZAJÓW ROŻNYCH POMOCY
NAUKOWYCH, mebli i specjalistyczne-
go sprzętu szkolnego na ogólną wartość
387 min zł. W ciągu 25 lat swego istnie-
nia przemysł szkolny dostarczył szko-
łom 76 min sztuk różnych rodzajów po-
mocy naukowych, mebli i specjalnego
sprzętu szkolnego w 3 tys. pozycji asor-

tymentowych.
Zaopatrzenie szkół w środki naucza-

nia normują opracowywane przez resort
ZESTAWY WYPOSAŻENIA SZKÓŁ.
W ostatnim okresie zostały ustalone ze-

stawy minimalne dla szkoły 8-IjIasowej
1 dla szkół licealnych ogólnokształcą-
cych. Zestawy te określają asortyment
i ilości poszczególnych pomocy nauko-

wych, w które powinny być zaopatrzo-
ne szkoły w pierwszej kolejności. Obej-
mują one np. dla szkół podstawowych
następujące grupy asortymentowe: po-
moce naukowe przestrzenne (300 szt.),
tablice graficzne, obrazy i reprodukcje'
(307), mapy i atlasy (45), przeźrocza
(159), płyty gramofonowe i nagrania na

taśmie (9), instrumenty muzyczne (16),
narzędzia, maszyny i urządzenia mecha-
niczne (129), porcelana i szkło labora-
toryjne (60), sprzęt do wychowania fi-

zycznego (39), sprzęt techniczno-wojsko-
wy i pomocniczy (13). Koszt wyposaże-
nia szkoły w zestawy minimalne przed-
stawia się następująco: szkoła podsta-
wowa 8-klasowa — 285 tys. zł, liceum
ogólnokształcące — 688 tys. zł.

STAN ZAOPATRZENIA SZKÓŁ w po-
moce naukowe jest niewystarczający.
Przeprowadzona w I kwartale ub. r, an-

kieta w sprawie stanu posiadania 1 bra-
ków pomony naukowych objętych ze-

stawem minimalnym wykazała, ża szko-
ły podstawowe posiadają zaledwie 30
proc. pomocy naukowych objętych wy-
mienionym zes>:awem. Wartość minimal-

nego zestawu pomocy naukowych dla

wszystkich szkól podstawowych ocenia
się na 6,1 mld zł, wartość braków wy-
nosi więc 4,3 mld zł.

Istnieje zatem KONIECZNOSC PO-
PRAWY zaopatrzenia szkół w pomoce
naukowe, szczególnie pilna w świetle

zamierzonego upowszechnienia szkolnic-
twa średniego. Poprawienie wyposaże-
nia szkół w pomoce naukowe przewi-
dziane zestawami wymaga zapewnienia
szkołom odpowiedniej wielkości środ-
ków finansowych, właściwego planowa-
nia zaopatrzenia szkół gwarantującego
racjonalne wykorzystanie przeznaczo-
nych na ten cel środków, usprawnie-
nia produkcji oraz dystrybucji a także
stałej weryfikacji obowiązujących nor-

matywów wyposażenia szkół w celu
unowocześnienia zestawu środków nau-

czania oraz uzupełnienia brakujących
pozycji asortymentowych. Niewielkie
braki asortymentowe, jakie istnieją w

zakresie produkcji tzw. „pomocy prze-
strzennych" objętych zestawami, zosta-

ną zlikwidowane w roku 1973 drogą uru-

chomień odpowiedniej produkcji; dużo

poważniejszy problem stanowi petne
wprowadzenie do produkcji brakujących
tablic graficznych i przeźroczy; zagad-
nienie to może być rozwiązane najprę-
dzej do końca bieżącej pięciolatki.

Z uwagi na zadanie poprawy sytuacji
w zakresie zbytu pomocy naukowych
i sprzętu szkolnego w stosunku do u-

staleń planu pięcioletniego Zjednoczenie
dokonało REWIZJI DOTYCHCZASO-
WYCH ZADAŃ. Według planu 5-letnle-
go, skorygowanego o zmianę cen, war-

tość sprzedaży na rok 1973 wynosiła
335 min zł, wg ustalonego planu na 378
min zł, co oznacza wzrost o 13 proc.
w stosunku do planu S-letnlego i o 18

proc. w stosunku do przewidywanego
wykonania 1972 r. Wzrost wartoici
sprzedaży osiągnięty zostanie w drodze
pozalnwestycyjnej.

Fabryki Pomocy Naukowych w latach
1971—1975 w stosunku do poprzedniego
pięciolecia zwiększą wartość produkcji
o 816 min zł, tj. o 64,9 proc. Wzrost
wartości produkcji w roku 1975 w sto-
sunku do roku 1970 fabryki te osiągną
w 78 proo. przez zwiększoną wydajność
pracy i w 27 proc, zwiększonym za-

trudnieniem.

Zjednoczenie realizuje od roku 1972
POLITYKĘ OBNIŻANIA CEN zbytu po-
mocy naukowych i sprzętu szkolnego
na wyrobach wykazujących dużą ren-

towność, a to w celu umożliwienia
szkołom nabycia jak największej ilości
środków nauczania. I tak z dniem
1 stycznia 1972 r. dokonano obniżenia
cen zbytu 757 wyrobów na ogólną war-

tość około 35 min zł w skali rocznej
(przeciętnie o 11,5 proc.). W ciągu roku
1972 obniżono Ceny zbytu czterech wy-
robów, a z dniem i stycznia 1973 r.

uległy obniżeniu ceny dalszych S3 po-
mocy naukowych i sprzętu szkolnego;
łączna wartość obniżki wynosi ca 7 min

zł, tj. około 3 proc. Dokonane obniżki
cen pozwolą w skali roku wyposażyć
dodatkowo ok. 150 szkól- podstawowych
w zestaw minimalnego wyposażenia.

Zjednoczenie zdaje sobie sprawę, że
od szeregu lat nie jest właściwie peł-
niona FUNKCJA ZJEDNOCZENIA
WIODĄCEGO. Odczuwa się brak cen-

tralnego koordynatora, który kierował-

by całością problematyki branży, nad-
zorował przygotowanie właściwej masy
towarowej dla szkól, azuwal nad do-
tarciem pomocy naukowych do szkól

zapewniał właściwą informację w zakre-
sie technicznych środków nauczania. W
związku z powyższym projektuje sic
wstosunkowo bliskiej perspektywie
rozszerzenie zakresu porozumienia bran-
żowego na inne jednostki, przede wszy-
stkim warsztaty szkolne, jak również
przechodzenie od koordynacji formalnej
branży Kierowanie problemami

Prawidłowe ukierunkowanie produk-
cji zgodnie z wymogami nowych treści
programowych i metod nauczania wy-
maga zorganizowanej formy BADAN

Jacvch
1D Ł£Ay K ?WYra TM«wSShrii-

Jących wykorzystanie zdobyczy współ-
czesnej nauki I pozwalającymi» .tata

konfrontacj, pomocy na&ycłT, Jch
praktycznym zastosowaniem w sikole.
Niezbędnym jest również pweprowa-
dzaide analiz materiałów programo-
wych szkolnictwa w celu zaDswnienlii
właściwych porady naukowych,
dzento wzorów i publikacji ugrimicz-
nyoh dotyczących pomocy naukowych,
a takie prowadzeni Pra0 w ^akSie
badania rynku szkolnego oraz prom-
mowania 1 prognozowania praaukcjl po-
mocy naukowych. Rozwiązanie tych za-

gadnień wymaga powołania w zjedno-
czeniu Ośrodka Badawczo-Rozwojowe.
go. Odpowiednie projekty w tej m>

wie zostały już opracowa»*-
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2 3.AIU972 r.) ukazał się artykuł A. Krawczewskie-
flo Pt. „Błędy teorii - korekta praktyki", w któ-"
rym zaatakował On nie przebierając w słowach

j w sposobie argumentacji tzw. podręcznikową
teorię socjalistycznej akumulacji. Pozorna logika
argumentacji i pewna zręczność sformułowań
może u wielu czytelników budzić przekonanie, że

przez szereg lat polska ekonomia serwowała spo-
łeczeństwu fałszywą teorię akumulacji, że mylili

• się głęboko najwybitniejsi jej przedstawiciele
'współtwórcy tej miary co M. Kalecki, O. Lange,
L- j,

' wielu inn Vch '

dopiero A. Krawczew-
ski odkrył elementarne błędy teorii, która stała
się głównym źródłem błędów praktyki, źródłem
fałszywej teorii selektywnego rozwoju gospodar-
czego.

N
A samym początku sformułował On zarzut,
że błędy tej teorii biorą się stąd, iż jest ona

„klasycznym przykładem mechanicznego prze-
niesienia, lub krócej adaptacji unowocześnio-
nej, ale burżuazyjnej teorii oszczędności
i wstrzemięźliwości". Z dalszego niezbyt jas-

nego wywodu, trudno jednak zorientować się, czy
Krawczewski ma na myśli tzw. neoklasyczną teorię
oszczędności wywodzącą się jeszcze z wulgarnej teorii
prawa rynków Say'a, czy też Keynesowską teorię
oszczędności. Jest to dość istotna różnica, bowiem
o ile pierwsza czyni z oszczędzania cnotę warunku-
jącą akumulację i rozwój gospodarczy, który nie na-

potyka na .żadne trudności; bowiem podaż zawsze

stwarza dla siebie odpowiedni popyt, to keynesowską
teoria czyni już z oszczędzania występek, bowiem im

więcej się oszczędza tym mniej się wydaje, a więc
tym mniejszy jest efektywny popyt konsumpcyjny.
Nagromadzone oszczędności już automatycznie nie
przekształcają się tu w inwestycje, jak w przypadku'
doktryny neoklasycznej, gdyż motywy do inwestowa-
nia są inne niż motywy do oszczędzania, zaś wszelka
ex antc rozbieżność między skłonnością do oszczę-
dzania i skłonnością do inwestowania uruchamia me-

chanizm, który prowadzi gospodarkę kapitalistyczną
bądź w kierunku prosperity, bądź też w kierunku
depresji gospodarczej. W warunkach niepełnego wy-
korzystania zdolności produkcyjnych następuje dosto-
sowywanie oszczędności do inwestycji poprzez odpo-
wiednie zmiany poziomu realnego dochodu narodo-
wego,

W przypadku jednak pełnego wykorzystania zdol-
ności produkcyjnych mechanizm mnożnikowy łączący
inwestycje z oszczędnościami via dochód narodowy
przestaje działać w formie wzrostu realnego dochodu
i zaczyna działać w formie wzrostu dochodu nomi-
nalnego poprzez odpowiedni wzrost cen rynkowych.
Rosnące ceny powodują powstanie tzw. przymusowych
oszczędności dostosowując ich rozmiary po pewnym
okresie do poziomu realizowanych inwestycji.

Stąd keynesiści wyciągają słuszny -wniosek, że w wa-

runkach niepełnego wykorzystania rezerw produkcyj-
nych (aparatu, surowców i siły roboczej) inwestycje
finansują się same, zaś od momentu wyczerpania tych
rezerw, dalsze zwiększanie nakładów inwestycyjnych
wywołują wzrost przeciętnego poziomu cen i określo-
ne efekty redystrybucyjne w dochodzie narodowym.

CÓŻ jednak ma wspólnego socjalistyczna teoria
akumulacji z jedną, czy też drugą burżuazyjną
teorią oszczędności? Ograniczona ilość miejsca

w publicystycznym artykule nie pozwala mi to wy-
kazać A. Krawczewskiemu punkt po punkcie, tym bar-
dziej, że pragnę się głównie skoncentrować- na in-

nych poważnych zarzutach dotyczących socjalistycz-
nej teorii akumulacji. Ograniczę się tylko do stwier-
dzenia, że ani nagromadzone oszczędności lud-' '

ności w najmniejszym związku nie pozostają z roz-

miarami realizowanych inwestycji w gospodarce so-

cjalistycznej (tak jak to sugeruje burżuazyjna teoria

neoklasyczna), ani też inwestycje nie finansują się sa-

me za pośrednictwem rosnących odpowiednio oszczę-
dności wraz ze wzrostem realnego dochodu narodo-
wego (jak sugeruje to teoria keynesowską).

Rozbieżność między Inwestycjami a oszczędnościami nie

uruchamia mechanizmu nakręcania stanów koniunktury i de-

presji. Gospodarka' socjalistyczna nie funkcjonuje bowiem

w warunkach niepełnego wykorzystania zasobów produk-
cyjnych i siły roboczej spowodowanego niedostatecznym
efektywnym popytem. Wprawdzie trudno wykluczyć możli-

wości powstania pewnych rezerw' produkcyjnych w niektó-

rych dziedzinach produkcji spowodowanych stosunkowo du-

żym nasyceniem rynku i ograniczonym popytem (jak np.
na radia, telewizory, motocykle itp.), ale generalnie biorąc
gospodarka socjalistyczna napotyka na trudności w swym

rozwoju leżące z reguły nie po stronie niedostatecznego
efektywnego popytu, lecz głównie po stronie niedostatecznej
podaży różnych czynników produkcji oraz dóbr i usług fi-

nalnych. Ewentualne trudności związane z niedostatecznym
popytem na pewne dobra 1 usługi można w gospodarce
socjalistycznej znacznie łatwiej i szybciej rozwiązać, niż tru-

dności związane z niedostateczną podażą.

W socjalizmie cała prawie akumulacja znajduje się
w rękach państwa, przeto można by ewentualnie
wprowadzić pojęcie oszczędności rozumianych w sen-

sie gromadzenia środków z dochodu narodowego
przeznaczonych na finansowanie rozwoju gospodar-
czego. Podział dochodu narodowego w socjalizmie
przechodzi przecież przez trzy fazy: pierwotną, wtór-
ną i ostateczną. W fazie pierwotnej i wtórnej realizo-
wanej za pośrednictwem płac, cen, podatków i in-

nych instrumentów ekonomicznych, mamy do czynie-
nia jedynie z wartościową formą dochodu narodo-
wego.

W wyniku pierwotnego i wtórnego podziału tego
dochodu, kształtują się tzw. dochody finalne przezna-
czone na nabycie dóbr finalnych wchodzących w skład
dochodu narodowego. Państwo socjalistyczne może

więc tak planować proporcje pierwotnego i wtórnego
podziału dochodu narodowego, aby strumienie docho-
dów pokrywały się ze strumieniami dóbr i usług fi-

nalnych. Na rynku dokonuje się bowiem ustawiczna
konfrontacja wartościowej formy dochodu narodowe-
go z jego wielkością i strukturą materialną.

Otóż owa polityka ekonomiczna państwa zmierzają-
ca świadomie do zgromadzenia środków pieniężnych
w rozmiarach odpowiadających ustalonym potrzebom
akumulacji rzeczowej jest niczym innym jak groma-
dzeniem oszczędności, które stanowią bierną stronę
akumulacji. Strona czynna akumulacji polega już na

wykorzystaniu nagromadzonych środków w celu rea-

lizacji określonej strategii rozwoju gospodarczego. Nie
przejmowałbym się zbyt mocno tym, czy tak rozu-

miane oszczędności, kojarzą się komuś z burżuazyjną
teorią oszczędności czy też nie.

SOCJALISTYCZNA
teoria akumulacji wiąże się

ściśle z dynamiką wzrostu dochodu narodowego
poprzez rozmiary i strukturę nakładów inwesty-

cyjnych, ich przeciętną efektywność oraz tzw. czaso-

kres odroczenia uzyskiwanych efektów w stosunku
do ponoszonych nakładów. Te czynniki decydują z ko-
lei o tym, kiedy - i w jakim stopniu akumulowane
środki przyniosą określony efekt w zakresie wzro-

stu konsumpcji społeczeństwa.

W teorii szytelnlkowl pokazuje się zazwyczaj cały obszar

możliwych próg -ji podziału dochodu narodowego na cele

spożycia i akumulacji ze wszystkimi wynikającymi stąd
Bkutkami spoleczno-ekonomicznymi i to niezależnie od tego,
czy i w jaltim stopniu odpowiada to aktualnej rzeczywis-
tości czy też nic. Teoria nic może być podporządkowana
doraźnym potrzebom politycznym, gdyż wtedy przekształca
się z' nauki w czystą apologię zmiennej rzeczywistości. Po-

kazujemy nawet najbardziej brutalny wariant przyspieszo-
nego wzrostu gospodarczego, w którym zwiększenie udzia-

łu akumulacji w dochodzie narodowym jest tak gwałtow-
ne, Iż następuje obniżenie funduszu konsumpcji poniżej po-

jfljj^ nyfnal, nhrflcttim.

Jest to teoretycznie możliwe 1 praktycznie bynajmniej nie-
wykluczone. W historii industrializacji Iniektórych krajów
socjalistycznych można by znaleźć tego rodzaju brutalne,
jak je nazywa A. Krawczewski, przesunięcia w (proporcji
podziału dochodu narodowego Ina korzyść akumulacji, cho-
ciaż nigdy przypadek taki nie zdarzył się w Polsce Ludo-
wej. Podkreślamy jednak, że nie tylko ten, ale wiele In-

nych łagodniejszych wariantów przyspieszonego wzrostu,
opartego na rosnącym udziale akumulacji w dochodzie naro-

dowym, Jest z ekonomicznego, jak i politycznego punktu
widzenia niemożliwe do przyjęcia skoro narusza historycz-
nie ukształtowany poziom plac realnych. Co więcej, jak wy-
kazało doświadczenie rozwoju naszej gospodarki narodowej,
społecznie nieakceptowana jest i taka strategia rozwojowa,
której' towarzyszy nieznaczny, mało odczuwalny wzrost płac
realnych. Np . w Polsce w Jatach sześćdziesiątych przy prze-
ciętnym tempie wzrostu krajowego dochodu narodowego
6,1 proc. oraz przeciętnym tempie wzrostu wydajności pracy
w granicach 4,3 proc., płace realne wzrastały zaledwie
w granicach 1,5—1,8 proc. średniorocznie.

A.. Krawczewski ma głębokie wątpliwości jak moż-
na zwiększać udział akumulacji w dochodzie narodo-
wym kosztem bieżącego spożycia, skoro rzeczowa

struktura dochodu narodowego z góry już determinu-
je proporcje ostatecznego podziału. Pisze on dosłow-
nie: „społeczeństwo nie może zrezygnować z kon-
sltmpcji zboża, mięsa, odzieży skoro je wytworzyło,
tak jak nie może skonsumować ruy żelaznej, maszyn
lub materiałów budowlanych". Zapomina On jednak,
o możliwościach zmiany struktury rzeczowej dochodu
narodowego za pośrednictwem handlu zagranicznego.
To prawda, że możliwości te są często dość ograni-
czone i zamiana wytworzonych dóbr .konsumpcyjnych
na niezbędne dobra inwestycyjne za granicę nie zaw-

sze jest możliwa lub opłacalna. Mechanizm radykal-
nych zmian proporcji ostatecznego podziału doćhodu
narodowego na niekorzyść konsumpcji jest w rzeczy-
wistości bardziej złożony.

Załóżmy, że w pewnym okresie państwo zaczyna forsować
wielką ekspansję inwestycyjną rozwijając szeroki front ro-

bót inwestycyjnych. W stopniu, w jakim to jest tylko moż-
liwe, choć niekoniecznie opłacalne, zwiększa się eksport
dóbr konsumpcyjnych w celu zwiększenia importu dóbr
inwestycyjnych. Równocześnie jednak zmienia się dość ra-

dykalnie strukturę nakładów inwestycyjnych nic tylko na

korzyść działu wytwarzającego środki produkcji, ale używa-
jąc znanego marksowskiego schematu, przeue wszystkim
na korzyść tej części działu I, która wytwarza środki pro-
dukcji do produkcji dalszych środków produkcji. Przyha-
mowanie inwestycji w produkcji środków produkcji dla pro-
dukcji przedmiotów spożycia będzie oznaczało w efekcie
zmniejszenie tempa wzrostu przedmiotów spożycia.

Możliwości przedstawienia produkcji przedmiotów spoży-
cia na produkcję środków produkcji są niezwykle ogra-

narodowego o wymaganej strukturze rzeczowej z punktu
widzenia utrzymania równowagi rynkowej i niedopuszcze-
nia do inflacyjnego wzrostu cen rynko.wych.. Jeśli jednak owe

rezerwy .są w pełni wykorzystane, a rynek Jest płytko
(o ile w (ogóle j.ęst) . zrównoważony, co było zjawiskiem ty-
powym w dotychczasowym rozwoju gospodarki socjalistycz-
nej,--wówczas twierdzenie A/ Krawczewskiego, że „inwes
tycje nie są finansowane kosztem Innych procesów,, inwes-
tycje finansują się same" opiera się na głębokim nieporo-
zumieniu. Po kilku latach polityki zwiększania udziału aku-
mulacji w dochodzie narodowym zaczną ujawniać się róż-
nego rodzaju mechanizmy, które spowodują zwolnienie tem-

pa wzrostu funduszu konsumpcji i. przeciętnych plac real-
nych, zaś w skrajnym przypadku, o ile polityka forsowa-
nia akumulacji nie zostanie we właściwym momencie przy-
hamowana i nie uda się równocześnie zapobiec spadkowi
produkcji rolnej, może nastąpić nawet obniżenie dotych-
czasowego poziomu konsumpcji. Okazuje się więc, że to nie
socjalistyczna teoria akumulacji jest mechanicznym prze-
niesieniem burżuazyjnej teorii oszczędności, tylko keyne-
sowską koncepcja samofinansowania się inwestycji' została
mechanicznie przeniesiona przez A, Krawczewskiego na zu-

pełnie odmienny grunt gospodarki socjalistycznej do któ-

rej zupełnie: nie pasuje, w ten ' sposób sam Krawczewski
wpadł we własne sidła, które zastawił na innych.

STOPIEŃ napięcia sprzeczności między akumulacją
i spożyciem zależy nie tylko, a może nawet nie
przede wszystkim od wysokości udziału akumu-

lacji w dochodzie narodowym, ile od skali przyspie-
szenia udziału akumulacji w dochodzie- narodowym
oraz głównie od proporcji jej rozdziału między różne •

cele gospodarcze i związane z tym raptowne zmiany
programu wzrostu. Różne możliwe struktury wyko-
rzystania funduszu akumulacji wpływają bowiem
w niejednakowym stopniu na ogólną dynamikę wzro-

stu dochodu narodowego oraz usług konsumpcyjnych
ludności, wywołują różny okres odroczenia między
nakładami a efektami w zakresie produkcji w ogóle,
a rynkowej masy towarowej przeznaczonej dla społe-
czeństwa w szczególności.

A. Krawczewski nie dostrzega tych realnych sprzecz-
ności występujących między akumulacją a spożyciem
w okresach realizacji przyspieszonego wzrostu

gospodarczego. Gromi On podręcznikową teorię aku-
mulacji, że wymyśliła takie sprzeczności i ukształtowa-'
la w świadomości społecznej pesymistyczną wizję
pasma nieustannych wyrzeczeń będących rzekomo
nieuchronną ceną płaconą na rozwój gospodarczy.
W socjalistycznej teorii akumulacji oołożono dotych-
czas znacznie większy nacisk na czynnikach ograni-
czających nadro'emn ek "'-••-> ivwę>stvcvjm niż na

efektach w zakresie konsumpcji społeczeństwa.

nlczone, ale możliwości przestawienia a produkcji środków

produkcji dla produkcji przedmiotów spożycia, na produkcję
środków produkcji dla produkcji dalszych środków produk-
cji są już stosunkowo duże. Gwałtownemu . zwiększaniu
udziału akumulacji w dochodzie narodowym towarzyśży nia
tylko zmniejszone zaopatrzenie środków inwestycyjnych dla
rolnictwa, ale z reguły rosnące obciążenia fiskalne gospo-
darki rolnej! Pogarszają się w ten sposób materialno-tech-
niczne warunki wzrostu produkcji rolnej, a przy niesprzy-
jających warunkach atmosferycznych może doprowadzić to
nawet do poważnego spadku tej produkcji.

Zatem poprzez gwałtowne zmniejszenie udziału pro-
dukcji finalnej rolnictwa w tworzeniu dochodu na-

rodowego, zmiany w strukturze importu • i eksportu
oraz zmiany w strukturze nakładów inwestycyjnych,
może nastąpić nawet absolutne obniżenie funduszu
konsumpcji, lub przynajmniej całkowite zahamowa-
nie jego wzrostu w pewnym okresie. W warunkach,
gdy wzrasta szybko, zatrudnienie (a. nie. może ono nie
wzrastać w okresie. wielkiej ekspansji inwestycyjnej),
wówczas nawet przy niezmienionej przeciętnej płacy
nominalnej, dochody pieniężne wzrastają , dostatecz-
nie szybko w porównaniu z napływającym, strumie-
niem podaży dóbr konsumpcyjnych, aby doprowa-
dzić do powstania, napięć inflacyjnych na poszcze-
gólnych- rynkach towarowych.

. W rzeczywistości pracownicy w różny możliwy
sposób naciskają na wzrost płac pieniężnych i wyko-
rzystują każdą sposobność do podwyższenia swoich
zarobków. Wymuszony jednak w ten czy w inny spo-
sób wzrost dochodów pieniężnych ludności, jeśli nie
znajduje odpowiedniego pokrycia-w towarach, zostaje .

całkowicie lub przynajmniej częściowo. odebrany
w drodze narzucenia społeczeństwu tzw. przymuso-
wych oszczędności, przechwytywanych przez państwo
za pośrednictwem cen.

W ten właśnie sposób państwo może wykorzysty-
wać mechanizm deprecjacji pieniądza papierowego •

dla finansowania ekspansji inwestycyjnej. Z -czysto
formalnego punktu • widzenia każda stopa inwestycji
ustalona przez państwo może • być finansowana ze

środków gromadzonych w wyniku odpowiedniej poli-
tyki deprecjacji pieniądza papierowego i' ogranicze-
nia możliwości zaspokojenia potrzeb konsumpcyjnych
ludności. W rzeczywistości'istnieje cóś w rodzaju spo-
łecznej bariery inflacyjnej, która ogranicza wzrost
cen do poziomu kompensującego wzrost płać nomi-
nalnych, ; tak aby osiągnięty poziom płac • realnych
przynajmniej nie uległ obniżeniu.

OPISANY i to w wielkim uproszczeniu proces
zwiększania udziału akumulacji kosztem bieżą-
cego spożycia ludności jest realizowany zazwy-

czaj ,w ciągu pewnego okresu a skutki w zakresie
konsumpcji społeczeństwa ujawniają się między in-

nymi w zależności' od tego, czy i w jakim stopniu '

istniała pogłębiona równowaga rynkowa w punkcie
wyjściowym owego przyspieszenia.

Jeśli wyobrazimy sobie, że w gospodarce narodo-
wej, w szczególności zaś w sektorze dóbr i'usług kon-
sumpcyjnych istnieją duże rezerwy produkcyjne, zaś
w magazynach i w .sklepach nagromadzona jest róż-
norodna dobrej jakości i właściwego asortymentu ma-

sa towarowa, której wartość wyrażona w cenach
rynkowych przekracza sumę dochodów pieniężnych
ludności skierowaną na te dobra i usługi, wówczas
nawet znaczne zwiększenie udziału akumulacji nie
musi natychmiast w danym roku doprowadzić do ob-
niżenia lub nawet zahamowania wzrostu konsumpcji!
Rosńącej sumie dochodów pieniężnych ludności odpo-
wiada -bowiem nagromadzona w latach ubiegłych
rynkowa masa towarowa, a istniejące rezerwy pro-
dukcyjne w sektorze konsumpcyjnym stwarzają moż-
liwość stosunkowo szybkiego zwiększenia podaży po-,
szultiwanych dóbr konsumpcyjnych.

Jak długo istnieją '
tego rodzaju rezerwy produkcyjne,

można" powiedzieć, że rosnące wydatki inwestycyjne finan-
wia. aiA como ppprzpą fldoowiednitt mibltŁ wzfosi dochodu

Ale czyż całe historyczne doświadczenie socjali-
stycznej industrializacji nie dostarczało powodów do
takiej właśnie interpretacji, która przestrzegała społe-

" cżeństwo przed nadmiernym forsowaniem tempa wzro-

stu gospodarczego kosztem rosnącego udziału akumu-
lacji w dochodzie narodowym? Pokazywaliśmy korzyści
w zakresie konsumpcji w długim . okresie, ale nie
fnogliśmy zbyt silnie eksponować tych korzyści
w okresie krótkim, choćiąż też nigdy ich nie kwestio-

nowaliśmy. Umiar i powściągliwość w ocenie ko-
rzyści krótkookresowych towarzyszących procesowi
akumulacji wynikały z realistycznej oceny możliwości

towarzyszących strategii przyspieszonego wzrostu

opartego na czynnikach inwestycyjnych i zatrudnie-
niu i rzeczywistość w pełni ten umiar potwierdzała.

Nikt z teoretyków zajmujących się poważnie pro-
blematyką wzrostu, gospodarczego nigdy nie kwestio-
nował korzystnego wpływu równowagi. w produkcji
i na rynku oraz związanego z tym wzrestu kon-
sumpcji społeczeństwa na ogólną dynamikę wzrostu

gospodarczego. Siła i skuteczność działania. systemu
bodźców materialnego zainteresowania zależy prze-
cież nie tylko od sposobu powiązania wynagrodzenia
z efektami pracownika i całego zespołu produkcyj-
nego oraz wysokości. uzyskanego zarobku, ale także
od możliwości atrakcyjnego wydatkowania zarobio-
nych dochodów. Te zaś z kolei zależały od tego w ja-
kim stopniu dynamika i struktura produkcji, oraz

usług były zwrócone w kierunku bieżących konsump-
• cyjńych potrzeb społeczeństwa.

Doceniając potrzebę dokonania zasadniczych zmian
strukturalnych w celu przezwyciężenia zacofania go-
spodarczego, likwidacji, dużych rezerw siły roboczej
i przyspieszenia dynamiki wzror.tu. gospodarczego, licz-
na grupa ekonomistów-teoretyków niejednokrotnie
przy różnych okazjach podkreślała^ że strategia wzro-

stu gospodarczego oparta na forsowaniu ekspansji in-

westycyjnej, przy stosunkowo tradycyjnej strukturze
produkcji i rosnącym stopniu przestarzałości używa-
nego pairku maszynowego, jest w Polsce realizowana
ponad ekonomicznie uzasadnione potrzeby i histo-
rycznie "wymagany okres. Jak w każdym okresie, tale
i wówczas znaleźli się i. tacy ekonomiści, którzy z chę-
ci przypodobania się ówczesnym oficjalnym przedsta-
wicielom władzy zwalczali tego rodzaju poglądy
i konsumpcyjne' nastawienie z pozycji doraźnych po-
trzeb prowadzohej polityki ekonomicznej.

Polityka ta przynosiła' jednak coraz mniejsze efekty
ekonomiczne w stosunku do ponoszonych nakładów
i coraz bardziej nikłe korzyści, społeczeństwa, w po-
staci wzrostu jego stopy.życiowej] i trzeba było do-
piero tego wstrząsu politycznego, tej spontanicznej
reakcji klasy robotniczej jaka miała miejsce w gru-
dniu 1970 r. aby wreszcie odesłać starą strategię roz-

wojową, właściwą warunkom, lat pięćdziesiątych do
lamusa. .

Nowa strategia rozwojowa nie doprowadziła do obniżenia
udziału stopy inwestycji w dochodzie narodowym, przeciw-
nie, przy mniej więcej tym samym udziale akumulacji,
wzrósł nawet udział inwestycji w dochodzie narodowym
na skutek pewnego obniżenia udziału zapasów. Równocześ-
nie jednak zmieniły się poważnie proporcje podziału fundu-
szu inwestycyjnego na. korzyść grupy B oraz sektora usług
konsumpcyjnych ludności. Sięgnięto do wszelkich możli-
wych rezerw w celu . zwiększenia nadwyżki konsumpcyjnej
i zrównoważenia szybko rosnących dochodów pieniężnych
ludności. Podjęto szereg doraźnych decyzji zmierzających do

utrzymania równowagi na rynku. Odbudowanie 1 pogłębie-
nie więzi' zaufania między klasą robotniczą.' a' partią, po-
parcie udzielone nowemii kierownictwu politycznemu .mię-
dzy innymi w postaci wzmożonego wysiłku produkcyjne-
go, to wszystko spowodowało, że konsumpcja traktowana
przez szereg łat jako wielkość resydualna, odzyskała na-

reszcie tę rangę, jaka przysługuje jej w gospodarce socjali-
stycznej, i stała, się < fundamentalną 'zasadą nowej -polityki,
bowiem wzrostowi konsumpcji' podporządkowuje' się wszel-
kie krótko, jak i długofalowe zadania gospodarcze.

A. Krawczewski twierdzi, że tych nowych zjawisk
gpsppdąrcsaręił -nię...jest .w stanie "wyjaśnidupodręcznl-

kowa teoria akumulacji, która Jego zdaniem jest fun-
damentem skompromitowanej koncepcji selektywnego
rozwoju polskiej gospodarki, gdyż obecnie i inwestycje
i konsumpcja' rosną w nie notowanym od'piętnastu
lat tempie, co dowodzić ma braku jakichkolwiek
sprzeczności między akumulacją i spożyciem i ostate-
tecznie obala mit podręcznikowej teorii, według któ-
rej inwestycje związane są z wyrzeczeniami w za-

kresie bieżącej konsumpcji.
Osobiście nie widzę żadnych, ale to żadnych trud-

ności w interpretacji nowych zjawisk gospodarczych
ostatnich dwóch lat z pozycji owej podręcznikowej
teorii akumulacji. Skoro średnio w latach 1971—72
dochód narodowy wzrastał o około 8,5 proc., (w 1970
roku wynosił on 5 proc., a 1969 r. tylko 2 proc., zaś
w latach sześćdziesiątych średnioroczny wzrost wy-
nosił 6,1 proc.), przeto powstały możliwości znacznego
przyspieszenia zarówno konsumpcji, jak i nakładów
inwestycyjnych. Nikt nigdy nie twierdził, że gdy na-

kłady inwestycyjne rosną, to konsumpcja nie może
rosnąć lub nawet musi spadać. W okresie wzrostu do-
chodu narodowego może rosnąć zarówno jedno jak
i drugie i to tym szybciej, im wyższe jest tempo
wzrostu dochodu narodowego. Nie ma natomiast ta-

kiego cudu gospodarczego, żeby równocześnie rósł
udział akumulacji i udział konsumpcji w dochodzie
narodowym. Nie jest natomiast wykluczony przypa-
dek wzrostu udziału konsumpcji i udziału inwestycji,
w dochodzie narodowym, jeśli równocześnie zmniej-
szy się odpowiednio udział przyrostu zapasów i re-

zerw w dochodzie narodowym. Odnosi się wrażenie,
że A. Krawczewski chyba pomieszał tempo wzrostu

inwestycji i konsumocji z ich udziałem w dochodzie
narodowym i doszedł do fałszywych wniosków.

ZUPEŁNIE nie rozumiem zarzutu, że podręczniko-
wa teoria akumulacji stała się odpowiedzialną za

strategię selektywnego rozwoju polskiej gospo-
darki, która spowodowała tyle wyrzeczeń społeczeń-
stwa w zakresie konsumpcji.

Rzeczywiście, najbezpieczniej I najwygodniej szukać win-
nych wśród zmarłych ekonomistów. Jest publiczną tajemni-
cą, że w przeszłości nikt tamtych, jak i wielu innych eko-
nomistów nic słuchał, mimo że od lat mówili i pisali oni
zupełnie co innego, niż zrobiono w praktyce. Zdaniem
A. Krawczcwskiego, byli przywódcy polityczni jednoznacz-
nie odczytali jednak ich teorie ekonomiczne. Skoro akumu-
lacja oznacza rezygnację z bieżącego spożycia, a akumulo-
wać musimy, żeby rozwijać w szybkim tempie gospodarkę
narodową, przeto społeczeństwo musi ponosić ofiary w kon-
sumpcji. Ofiara ofierze nie jest jednak równa. Na gruncie
tej samej teorii można opracować bardzo wiele wariantów
strategii selektywnego rozwoju. Rozwój gospodarczy w socja-
lizmie był i będzie selektywny, gdyż zawsze będzie istniał
problem wyboru (selekcji) głównych celów rozwojowych
wymagających większej koncentracji środków w porówna-
niu do tzw. celów niepriorytetowych.

Można więc wybrać wariant, który forsuje tempo wzro-

stu dochodu narodowego za cenę obniżonej efektywności
gospodarowania i braku równowagi w produkcji oraz na

rynku i który wymaga mocno odczuwalnych ofiar społeczeń-
stwa w zakresie jego konsumpcji bieżącej. Można także rea-

lizować taki wariant strategii selektywnego rozwoju, który
stara się maksymalizować efektywność nakładów przy utrzy-
maniu pogłębionej równowagi rynkowej i uzyskaniu na dłu-
gą metę optymalnego tempa wzrostu dochodu narodowego.
Nawet ten ostatni wariant nie wyklucza konieczności pono-
szenia pewnych ofiar w konsumpcji bieżącej, chociaż ofiar
mało odczuwalnych lub w ogóle nie odczuwalnych przez
społeczeństwo, skoro jego stopa życiowa rośnie znacznie
szybciej niż w ciągu ostatnich piętnastu lat. Można bowiem
zawsze wyobrazić sobie taki wariant strategii rozwojowej,
przy którym stopa życiowa w bieżącym okresie roslaby
jeszcze szybciej niż rośnie ona aktualnie 1 ta różnica mię-
dzy aktualnym wzrostem konsumpcji a wzrostem hipote-
tycznie możliwym jest w teorii traktowana jako swego ro-

dzaju ofiara czy też wyrzeczenie na rzecz wyższej dynamiki
wzrostu i wyższego poziomu konsumpcji w przyszłości. Nie-
porozumienie polega na tym, że A. Krawczewski zbyt do-
słownie interpretuje pojęcie wyrzeczenia przenosząc mecha-
nicznie wyniki rozumowania z gospodarki statycznej, o sta-

łym poziomie dochodu narodowego, na warunki gospodarki
dynamicznej.

A. Krawczewski utrzymuje, że „podręcznikowa teo-
ria akumulacji jest teorią pesymistyczną", gdyż „w
każdym'wariancie wstrzemięźliwość jest uniwersalną
zasadą, a rozwój nieustanną ofiarą z zaspokojenia
potrzeb bieżących. W ten sposób ... pełne zaspokoje-

• nie odczuwalnych i- uświadomionych potrzeb' społe-
czeństwa w każdym momencie jego rozwoju okazuje

"się celem utopijnym i nierealnym. Co więcej, sam

rozwój staje się bezsensowny, gdyż każde następne
pokolenie będzie stawać wobec konieczności dokony-
wania podobnych ofiar i wyrzeczeń".

Zaiste, A. Krawczewskiego nie trzeba wcalie paro-
diować, wystarczy miejscami Go po prostu cytować.
Na podstawie doświadczeń ostatnich dwóch lat odkrył
On bezkonfliktową, naiwnie optymistyczną teorię aku-
mulacji, według której inwestycje finansują się same

i ten właśnie fakt pozwoli już nam w pełni zaspo-
koić wszystkie uświadomione potrzeby społeczeństwa.
Podręcznikowa teoria akumulacji nie jest ani pesymi-
styczna, ani optymistyczna. Teoria ta jest i winna być
wolna od jakichkolwiek stanów emocjonalnych. Jest
ona w stanie powiedzieć tvlko tyle. że jeżeli podej-
miesz taką decyzję, to według wszelkiego prawdopo-
dobieństwa otrzymasz takie to a takie rezultaty, jeśli
podejmiesz inną decyzję, wówczas uzyskasz i inne re-

zultaty płacąc za to określoną cenę, o ile decyzją two-

ja' narusza dotychczasowy układ zależności między-
gałęziowych i międzyokresowych. Jeśli podejmujesz
decyzje, które tych znieżności nie naruszają, wów-
czas kontynuujesz układy dotychczasowe jedynie
w rozrzeszonej skali.

OBOK licznych błędów popełnionych przez Kraw-

czewskiego zasadniczą słabością Jego rozumowa-

nia jest to, że tworzy ono przesadnie optymis-
tyczną, a więc niezbyt realną ocenę naszych możli-
wości bezkonfliktowego rozwoju.

Cieszą nasj wszystkich korzystne wyniki gospodarowania
ostatnich dwóch lat i napawa wielkim optymizmem fakt,
że zarówno krótko, jak i długofalowe zadania gospodarcze
zostały w pełni podporządkowane celom społecznym z per-

spektywą na dalszą trwałą poprawę stopy życiowej społe-
czeństwa. Jednakże nawet w przemówieniach naszych przy-
wódców politycznych przebija wyraźnie głęboka troska

1 realistyczne przeświadczenie, że droga naszego dalszego
rozwoju nie jest bynajmniej łatwa i wolna do sprzeczności.
Nowe kierownictwo polityczne, bogate w doświadczenia mi-

nionych lat wyraża wolę kontynuowania tylko takiej stra-

tegii rozwojowej, która nie doprowadzi w przyszłości do

całkowitego zahamowania wzrost płac realnych, nie mówiąc
już o możliwościach ich spadku, ale takiej, przy której
tempo wzrostu plac realnych będzie zależało od efektyw-
ności naszej pracy 1 sprawności doskonalonego systemu
kierowania. Dalszy wzrost dobrobytu tkwi w naszej pracy,
ale nie wyklucza to, i wykluczać nie może, że postęp
społeczno-gospodarczy w naszym kraju będzie wymagał Jesz-

cze niemałych wyrzeczeń rozumianych jako społeczne kosz-

ty wyrażające się w relatywnym (a nie absolutnym!)' obni-

żeniu bieżąco uzyskiwanych efektów w porównaniu do

tych, jakie by osiągnięto, gdyby nie decydowano śię na

żadne istotne zmiany w strategii rozwojowej.

A. Krawczewski rozposzął swój artykuł od obszer-
nego cytatu z książki J. Beksiaka „Społeczeństwo go-
spodarujące" na temat popełniania błędów w rozumo-

waniu odnosząc je w całości do zwolenników pod-
ręcznikowej teorii akumulacji. Zamiast więc uderzyć
się serdecznie i szczerze we własne piersi, On bije
z całej siły w cudze piersi. Gdyby jednak zechciał
uważnie i do końca przeczytać książkę J. Beksiaka
dowiedziałby się z niej, że niemożliwe są poważniej-
sze zmiany w programie wzrostu, o ile nie ponosi się
dodatkowych kosztów przestawienia aparatu wytwór-
czego za pośrednictwem określonej struktury nakła-
dów inwestycyjnych, nawet jeśli ową strukturę na-

stawia się wyraźnie na zwiększenie konsumpcji, bo-
wiem inwestycje przynoszą zwiększony wynik dopie-
ro po upływie pewnego okresu odrodzenia. Jeśli A.
Krawczewski sądzi, że słowo dodatkowe" koszty spo-
łeczne brzmi znacznie lepiej niż słowo „wyrzeczenia"
i wtedy nie kojarzy Mu się to z burżuazyjną teorią
oszczędności, to w tym i tylko w tym punkcie można
całkowicie się z. Nim zgodzić.
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TRYBUNA CZYTELNIKÓW

W ZIMIE O LECIE
PO licznych, niewybrednych,

bezlitosnych nieraz słowach

krytyki zamieszczanych w pra-
sie pod adresem naszej turystyki
1 jej zaplecza^ słowach, niestety,
najczęściej słusznych, pojawiły się
raeczowe głosy, szukające wyjścia
* impasu i proponujące konkretne
zmiany

1
). Dotyczą one głównie ba-

zy lokalowej i form jej organizacji.
Dotychczasowa dyskusja zdaje się
przeważać szalę na rzecz pensjona-
towego i hotelowego modelu „wcza-
sbw dla wszystkich" . I chyba słu-
sznie. Słusznie przy założeniu, że

główną formą spędzania urlopów
będzie ich „osiadły" charakter. Na-

leżałoby się zastanowić teraz nad

powiązaniem „modelowych rozwią-
zań" wczasów z rozwojem różnych
form wypoczynku. W pełni podzie-
lam zdanie A. Fornalczyk

2
), że

koncentrując dyskusję „głównie
wokół form organizacyjnych i fi-
nansowania bazy materialnej" za-

gubiliśmy niejako problem: jak od-

poczywać? Olbrzymia większość
wyjeżdżających na wczasy decydu-
je się raczej na stały pobyt w jed-
nym t ośrodków zakładu pracy,
bądź-FWP ,PTTK itp. Ale jest jesz-
esśe wielu, którzy preferują formę
czynną wy^ióożynku. Wybór jest de-

cyzją indywidualną i liczne nieraz

mankamenty tej formy nie są w

stańie" odwieść od raź podjętego za-

miaru. O ile byłoby jednak lepiej,
gdyby owych mankamentów nie

było! A. Fornalczyk, będąc widać

wielką zwolenniczką pieszej tury-
styki górskiej, jest zdania, iż przy
obecnym zapleczu tejże turystyki
(przynajmniej w paśmie Karkono-

szy) jedynie „fanatycy gór" decy-
dują się na -dłuższe eskapady nie
przejmując się - perspektywą nocy
spędzonej pod świerkiem czy wody
z potoku, która musi zastąpić go-
rącą herbatę, bo niewielka ilość
schronisk ogranicza możliwość wy-
picia tejże herbaty czy wygodnie,
bez szwanku dla zdrowia, wyspa-
nia się. To niewątpliwie jest jed-
nym z powodów, że na pięknych
szlakach karkonoskich nie ma tło-
ku. (Hm! Może to i dobrze, ale to

już inna sprawa). T!ok natomiast

jest na deptakach w miejscowo-
ściach u podnóży górskiego pasma.
Ale faktem jest, że prawdziwi tu-

ryści nie mają w Karkonoszach dla
swych wędrówek należytego zaple-
cza. Zresztą Karkonosze nie są pod
tym względem regionem odosob-

nionym. Podobną sytuację spotkać .

można i w Beskidzie Niskim i w

Bieszczadach.
A. Fornalczyk, będąc miłośniczką

turystyki pieszej być może nie

orientuje się, jakie oparcie w za-

pleczu turystycznym mają inne far-

my odpoczynku czynnego. Ot, choć-

by równie piękna — turystyka ka-

jakowa. Tak jak „fanatyków gór"
spotkać można wielu „fanatyków
jezior", których skrajny odłam, do

których wszak nie należę, dzieląc
sprawiedliwie czas iniędzy jedno i

drugie,'twierdzi, że turystyka kaja-
kowa stanowi najpiękniejszą formę
wypoczynku. Jednakże zakup sprzę-

tu, głównie składanego kajaka, jest
wydatkiem niemałym i, powiedzmy
sobie, niecelowym dla kogoś, kto
nie spędza każdego urlopu na wod-

nym sizlaku, kto od czasu do czasu

zechce poznać jakąś nową trasę
spływu. Pozostaje jedno — poży-
czyć. Istnieje wszak sieć punktów
trudniących się udostępnianiem za

pewną opłatą ha określony czas czy
. to kajaka czy namiotu. Nie wystar-

cza tego jednak dla wszystkich,
którzy chcieliby skorzystać z usług
wypożyczalni.

.Jednym z najpiękniejszych szla-
ków kajakowych w kraju jest szlak

Czarnej Hańczy i Jezior Augustow-
sko-Suwalskich. Nic też dziwnego,
że każdego roku, latem, zjeżdżają
tam liczne rzesze turystów, w tym
tych, którzy chcieliby poznać, lub

jeszcze raz przeżyć piękno spływu
Czarną Hańczą. Jeszcze w zimo-

wych miesiącach wypożyczalnia
sprzętu turystycznego w Augusto-
wie, której patronuje PTTK otrzy-
muje liczne zgłoszenia, zorganizo-
wanych przeważnie, wodniaków,
którzy chcieliby zaopatrzyć się na

letnie dni w niezbędny ekwipunek.
Dla indywidualnego turysty, nie-
zbyt doświadczonego, a może prze-
zornego, który również chciałby do-
znać estetycznych wzruszeń «wiosłu-

jąc po jeziorach i rzekach, zwykle
nie wystarcza ani namiotów ani —

jak się rzekło — kajaków. Sytuację
/ pogarsza fakt, że bardzo licznie

zgromadzeni w Augustowie letnicy
również chcą choć parę godzin być
na wodzie. Sprzętu turystycznego w

wypożyczalniach i stanicach wod-

nych jest stanowczo za mato.

') Z. Pigoń: Wczasy w beczce? „Życie
Gospodarcze" nr 3T/72; A. Koźmiński:

Jakie czasy takie wczasy, op. cit.; A .

Koźmiński: Dobrego urlopu. „Polityka"
nr 37/72.

«) A. Fornalczyk: Turystyka piesza
wciąż niepopularna. „Zycie Gospodar-
cze" nr 39/72.

•) A. Koźmiński: Dobrego urlopu,
op. Git.

SPROSTOWANIE

W dyskusji nad książką prof. dr

J. Beksiaka „Społeczeństwo Gospo-
darujące" (2. G. nr 51), w wypowie-
dzi doc. dr Kazimierza Leszczyń-
skiego opuszczono część zdania. Od-
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powiedni fragment powinien
brzmieć jak następuje:

„Różnica między nimi polega je-
dynie na tym, że nakazy i limity
są indywidualnie adresowane do

każdej jednostki gospodarczej, a in-

strumenty ekonomiczne spćłniają
funkcje ekonomicznych przepisów
ruchu drogowego, które nie są ad-
resowane do nikogo indywidualni^,
lecz do wszystkich, których • doty-
czą".

Za ten błąd przepraszamy Czytel-
ników i Autora.

Redakcja

Kłopoty 1 troski nie kończą się z

momentem wyruszenia na trasę. W

ciągu kilkunastodniowej wycieczki
nieraz dobrze trzeba się martwić o

zaopatrzenie się w żywność. Cho-

ciaż na trasie najbardziej uczęsz-

czanej sieć sklepów jest, rzec moż-

na, wystarczająca, jednak to co ma-

ją do zaoferowania turystom, pozo-
stawia wiele do życzenia. Sytuacja
pogarsza się w miarę oddalania się
od ośrodków turystyki wodnej. Sy -

tuacja z zaopatrzeniem jest jesz-
cze gorsza na szlakach mniej uczę-

szczanych a niemniej pięknych i

godnych rozpropagowania.

Osobny jest problem biwaku.
Na trasie (Augustów — Wigry
Augustów) znajduje się siedem sta-

nic wodnych. Ilość, z uwagi na dłu-
gość trasy, wystarczająca, ale nie-

wystarczająca ilość miejsc noclego-
wych, jakie stanice oferują, po ce-

nach zresztą wcale nie zaniżonych,
w. domkach campingowych. Ci, co

mają namioty, szukają miejsca na

brzegach rzek i jezior. Tłoczno robi

się na pojeziferzu toteż i o miejsce
niełatwo. Im bliżej Augustowa, tym
gorzej. A już prawdziwą zmorą
i plagą jezior do Augustowa przy-
ległych są ośrodki campingowe za-

kładów pracy. Bezładna zabudowa
w miejscach jednakże najładniej-
szych, zamknięty teren z groźnie
brzmiącą tablicą „Niezamieszkałym
wstęp wzbroniony", zdeptany las
wokół. Łagodnie ocenił taką sytua-
cję A. Koźmiński3), pisząc: „...ośro-
dek campingowy w ciągu kilku lat

powoduje wyniszczenie 6—10 hek-
tarów terenu w najbliższym sąsiedz-
twie". Sądzę, że bez wielkiego ry-
zyka popełnienia błędu liczbę tę
można podwoić. Gdzie się mają
więc podziać ci indywidualni tury-
ści, jeżeli w stanicy miejsca nie
ma, a brzegi jezior zajęte przez
ośrodki campingowe? Zajmują po-
zostałe, nieliczne a dogodne do bi-
wakowania, miejsca i ścinają drze-
wo na opał, bo w sklepie denatu-
ratu, a w punkcie ładowania butli

turystycznych — brak gazu.

Nie zamierzam ubolewać nad tym,
że Jeziora Augustowskie są tak za-

tłoczone. Ekspansja ruchu tury-
stycznego jest procesem chyba nie-

odwracalnym, ale w sytuacji jaka
. obecnie. - zaiętniała należy- szybkowar
stanowić się nad rozwiązaniami,
które pobyt na omawianym " (i; /.
pewnością nie tylko)' pójezierzti
uczyniłyby znośnym. Oto kilka pro-
pozycji.

# Należy zwiększyć ilość wypo-
życzalni sprzętu turystycznego,
związanego z turystyką wodną, za-

opatrując je w niezbędną ilość

(można to chyba ustalić szacunko-

wo) kajaków, namiotów itp.

9 Rozwinąć sieć sezonowych
punktów sprzedaży artykułów spo-
żywczych lub przynajmniej lepiej
zaopatrywać istniejące.

Q Wydłużyć okres pracy stanic

wodnych na wrzesień. Wrześniowe
spływy z uwagi na ciszę i spokój
panujący na» jeziorach (a przy od-
robinie ładnej pogody) są przeży-
ciem niepowtarzalnym, jednak noc

spędzona na łóżku jest i zdrowsza
i przyjemniejsza od nocy w namio-
cie na pneumatycznym materacu.

# Powiększyć zaplecze noclego-
we stanic wodnych bądź to w for-
mie domków campingowych, bądź,
gdzie to możliwe, w formie stałych
ośrodków.

Lepiej przygotować stanice wod-
ne na przyjmowanie turystów z

namiotami, organizując pola na-

miotowe (z ich niezbędnym wypo-
sażeniem).

# Istniejące nad jeziorami ośrod-
ki campingowe zakładów pracy za-

stąpić formą stałą, w postaci do-
mów wczasowych, skoncentrowanych
jednak bliżej ośrodków turystycz-
nych (Augustów, Suwałki), pozosta-
wiając brzegi jezior wolne. Stałe
ośrodki wczasowe uniezależniają,
przebywających w nich od wpły-
wów kapryśnej nieraz pogody co z

kolei pozwala na wydłużenie sezo-

nu urlopowego. Z racji tej zaistnia-

łaby możliwość przyjmowania gości
i zimą, która to na pojezierzu jest
naprawdę urocza.

WOJCIECH POPŁAWSKI

W „Przeglqdzie Technicznym"
> trwa dyskusja na temat kształ-
cenia inżynierów i rysującej się
tu potrzeby szerszych zmian pro-
gramowych. „Życie Gospodar-
cze" z kolei wiele miejsca po-
święcało modelowi kształcenia
ekbritomistów i do problemu tego'
powrócą w tir 49 z ub. roku (dys-
kusja „My powinniśmy tworzyć
zawód"). Szereg problemów po-
ruszonych w dyskusji na te-
mat studiów ekonomicznych
adekwatnych jest również do
sytuacji obecnej - i praw-
dopodobnych kierunków zmian
w dziedzinie wyższych studiów
technicznych. Wskazuje to na

potrzebę szerszych zmian w

szkolnictwie wyższym, nie ogra-
niczających się tylko do jednego
typu szkół. Dobrze by się więc
stało, gdyby dyskusje te potrak-
towano łqcżnie, a wnioski z nich
wypływające jako dotyczqce tego
samego, szerszego problemu.

PRZYPADKU inżynie-
rów mamy do czynienia
z sytuacją, której niektó-
re efekty nietrudno

przedstawić w sposób
alarmujący. Mamy już

ich około 180 tys. zatrudnionych w

gospodarce narodowej i ilość ta
stale rośnie dzięki.rozwiniętemu sy-
stemowi politechnik i wyższych
szkół technicznych. Pod względem
ilości inżynierów przypadających na

1 000 zatrudnionych przewyższamy
szereg państw zachodnioeuropej-
skich, pozostając jednak w tyle
jeśli chodzi o poziom techniki, no-

woczesność stosowanych w przemy-
śle technologii oraz wynalazczość. ''

Postęp techniki opieramy w prze-
ważającej mierze na obcych licen-

cjach i patentach, w o wiele mniej-
szym zaś stopniu na własnych ory-
ginalnych opracowaniach. Oczywiś-
cie za niezadowalający stan wyna-
lazczości i niedorozwój własnej my-
śli technicznej winić należy nie, tyl-
ko system kształcenia inżynierów,
ale przede wszystkim „warunki ze-

wnętrzne" — przepisy, system bodź-
ców i antybodźców, organizację ba-
dań i rozWoju, organizację infor-

macji technicznej. Tym niemniej
obecny stopień nasycenia gospodar-
ki narodowej kadrą techniczną z

wyższym wykształceniem stwarza
warunki dla szerszej reformy stu-

diów technicznych i ich modelu.
Reforma ta powinna oznaczać kres

dotychczasowego etapu „ilościowe-
go" ukierunkowanego na maksymal-
ną ilość absolwentów opuszczają-
cych uczelnie, a rozpocząć nowy
etap „jakościowy". Nie liczba dy-
plomów, lecz iph jakość powinna

„tu odgrywać Zasadniczą rol.ę; po-
dobnie zresztą jak' "hel "studiach; ekp-

•nomicznych: " >.'>-«..'•'
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Nie oznacza to tendencji do za-

hamowania rozwoju szkolnictwa

wyższego, lecz do dostosowania go
do wymogów nadchodzących dzie-

sięcioleci, do wymogów okresu, w

-którym Polska wejdzie w pełni w

bieg rewolucji naukowo-technicz-

nej. Szkolnictwo wyższe jak i każ-

de szkolnictwo nie może bowiem

kierować się wymogami dnia dzi-

siejszego, lecz wymogami przyszłoś-
ci — dzisiejsi kandydaci na studia

pełnię sprawności zawodowej osiąg-
ną dopiero w latach osiemdziesią-
tych, zaś karierę zawodową koń-

czyć będą dopiero kilkanaście lat

po roku 2000. Uświadomienie sobie

tego prostego faktu ma ogromne

konsekwencje: kształcimy bowiem

dziś inżynierów i ekonomistów,
którzy pracować będą w warunkach

0 wiele wyższego rozwoju wiedzy
1 techniki, jej o wiele większej
komplikacji i wzajemnego zazębie-
nia dyscyplin. W warunkach ogrom-

nego zapotrzebowania na innowacje,
zdecydowanie zwiększonej samo-

dzielności oraz rosnącej odpowie-
dzialności zarówno jednostek jak i

przedsiębiorstw czy organizacji gos-

podarczych, kompleksowość projek-
towania w ujęciu „systemowym" bę-
dzie przedkładana nad umiejętność
zaprojektowania' jakiegoś konkret-

nego urządzenia czy maszyny, kom-

puter stanie się codziennym narzę-
dziem na podobieństwo zwykłego
suwaka, zaś ochrona środowiska

urośnie do miary problemu odczu-

walnego- dla każdego inżyniera czy

ekonomisty. Obok zapotrzebowania
na innowacje techniczne, wzrośnie

niepomiernie zapotrzebowanie na in-

nowację o charakterze społecznym,
organizacyjnym i ekonomicznym;
rola czynników humanistycznych i

społecznych w pracy będzie rosnąć
bardzo szybko.

PODSTAWOWYM
celem dzisiej-

szego szkolnictwa wyższego po-
winno być więc przygotowywa-

nie absolwentów dla przyszłości
dla tego nowego, wyższego eta-

pu rewolucji naukowo-technicznej.
Tymczasem obecny absolwent umie-

szczony w' tym świecie niedalekiej
przyszłości wykazałby swe całkowi-
te nieprzygotowanie zarówno nau-

kowe-jak i psychologiczne. Uczelnie

pracują obecnie dla wykonania pla-
nu zatrudnienia absolwentów oraz

dla zrealizowania wskaźnika spraw-
ności nauczania. Prowadzi to do
ignorowania zadań stawianych przez
przyszłość a nawet do obniżania

średniego poziomu absolwentów, do

preferowania „średniaka" kosztem
studenta wybitnego. Podobne wnio-
ski znaleźć też możną we wspom-
nianej już dyskusji na temat

kształcenia ekonomistów w 49 nr

„Ż.G.".
Sądzę, że należałoby już dziś zre-

zygnować ze sztywnych limitów

przyjęć na poszczególne kierunki,
dostosowując je do jakości kandy-
datów; podobnie rezygnacja z fe-

tysza „sprawności" pozwoliłaby na

eliminację studentów mało zdol-

nych. Lepiej bowiem wykształcić
mniej absolwentów, ale lepszych,
niż więcej byle jakich. Warto też

zdać sobie sprawę z faktu, że nad-

mierny dopływ absolwentów wyż-
szych uczelni do niektórych dzie-
dzin i zatrudnienie ich niezgodni ę
z kwalifikacjami, prowadzi w efek-

cie do deprecjacji zawodu technika

ze średnim wykształceniem, który
spychany jest na pozycje coraz niż-

sze przez liczne roczniki absolwen-

tów z dyplomami inżynierów. Rów-

nież studia wieczorowe nie powin-
ny być „furtką" do dyplomu dla
osób gorzej przygotowanych i mniej
sprawnych intelektualnie; podobnie
jak nie powinny być „furtką" dla

masowych chałtur dydaktycznych
pracowników wyższych uczelni.

Lepiej przedłużyć te studia o rok,
niż wypuszczać inżynierów niedou-

czonych; lepiej studia wieczorowe

na danej uczelni ograniczyć, jeśli
jej pracownicy nie mogą uporać się
z wynikłym stąd obciążeniem, jeśli
wykłady zamiast profesora czy do-

centa prowadzi słabo przygotowany
magister.
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Sądzę też, że studia zaoczne za-

równo dla inżynierów jak i ekono-
mistów są w obecnej sytuacji nie-

porozumieniem. Chwalebna bywa
pogoń za dyplomem, jednakże za-

spokajanie jej ćwierćśrodkami i na-

dawanie osobom nieprzygotowanym
wynikających stąd uprawnień jest
marnowaniem pieniędzy i ludzkich
nadziei. Studiować zaocznie mogą
jedynie jednostki wybitne; tymcza-
sem we wszelkich „terenowych
punktach konsultacyjnych" nie-
chwalebna troska o ilość kosztem

jakości święci swe smutne triumfy.

NA
temat słabego stanu wypo-

sażenia uczelni wylano już mo-

rze atramentu. Chciałbym jed-
nak do mitów zaliczyć tezę, iż każ-
da uczelnia techniczna powinna
mieć w swych laboratoriach najno-
wocześniejsze urządzenia spotykane
w przemyśle. Z konkretnymi urzą-
dzeniami i technologiami zetknie się
absolwent w trakcie swej pracy
zawodoVej i tam zresztą odbywać
się będzie proces jego rzeczywistej
specjalizacji. Jest jednak dziedzina,
w której wyposażenie uczelni tak

technicznych jak i ekonomicznych
powinno zdecydowanie przewyższać
aktualne wyposażenie przemysłu.
Jest nią informatyka, a kształcony
obecnie student powinien dziś uzy-
skać umiejętności posługiwania się
tym nowym .narzędziem odpowia-
dające wymaganiom lat osiem-

dziesiątych. Tymczasem stan wypo-
sażenia i zastosowań informatyki
na uczelniach pozostaje daleko w

tyle za poczynaniami w tej dzie-
dzinie czołowych jednostek i orga-
nizacji gospodarczych. Osiągnięty
poziom i możliwości pjpdukcyjne
polskiego przemysłu informatyczne-
go (patrz wywiad z dyr. zjedn.
MERA w nr 47 „2.G.") stwarzają
jednak warunki do usunięcia tej lu-
ki jeszcze w bieżącym pięcioleciu.
Uczelnie wyższe powinny jak naj-
szybciej uzyskać priorytet oraz nie-

zbędne środki dla zdecydowanej po-
prawy wyposażenia w dziedzinie

elektronicznej techniki obliczenio-

wej. Umiejętność wykorzystywania
informatyki jest dziś jedną z pod-
stawowych umiejętności inżyniera
i ekonomisty. Jednocześnie infor-

matyka może zwolnić go od ko-
nieczności opanowania i pamięta-
nia szeregu elementów wiedzy ma-

jących charakter zrutynizowany lub
informacyjny. Tak kształceni inży-
nierowie i ekonomiści podczas swej
pracy zawodowej odgrywauoy tak-
że rolę prężnego czynnika stymulu-
jącego zastosowanie informatyki w

swych zakładach.

ZMIAN i bardziej generalnych
decyzji wymaga system prak-
tyk studenckich. Należy jasno

odpowiedzieć na pytanie czy celern

praktyk jest osobiste poznanie pra-
cy robotnika, czy zapoznanie się z

zakładem pracy, jego funkcjonowa-

niem 1 organizacją, Z obu punk-
tów widzenia dotychczasowe prak-
tyki robotnicze nie. spełniają swej
roli. Studenci kierowani w grupach
do pracy w zakładach, gdzie istnie-
ją ukryte nadwyżki zatrudnienia
przy złej organizacji pracy, ulega-
ją tylko demoralizacji. Gdy celem jest
osobiste poznanie pracy robotnika

lepiej jest kierować studentów do

rzeczywiście społecznie użytecznej i

zorganizowanej pracy na przykład
przy budowie dróg, chociaż jest to

niezgodne z kierunkiem studiów.
Jeśli jednak celem ma być pozna-
nie zakładu, nie liczmy na efekty
produkcyjne takiej pracy, lecz zor-

ganizujmy ją na zasadzie rotacji ma-

łych grup studenckich pod opieką
i kontrolą pracownika uczelni lub

przedsiębiorstwa. Najgorsze bywa
„chwytanie dwu srok na raz".

Bardzo istotne dla toczącej się
dyskusji powinno być też stwier-

dzenie, że — jakikolwiek, nawet

najdoskonalszy, system studiów

wyższych nie spełni swego zadania,
jeśli nie będzie połączony z syste-
mem stałego doskonalenia zawodo-

wego absolwentów. Jest to zwią-
zane nie tylko z tym, że wiedza

ulega dewaluacji, lecz także z tym,
iż — by zachować podatność na

innowacje, umiejętności twórcze i

sprawność intelektu — potrzebny
jest okresowy kontakt z nauką, z

wyższą uczelnią. Absolwent, co dwa

trzy lata (w początkowym okresie

ewentualnie raz na pięć lat) powi-
nien odbyć parotygodniowy obo-

wiązkowy kurs doskonalący na wyż-
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szej uczelni, połączony z oderwa-

niem od zajęć zawodowych. Wyda-
ne już akty prawne o specjalizacji
zawodowej inżynierów i o kształ-
ceniu podyplomowym powinny na-

reszcie stać się podstawą do zbudo-

wania spójnego systemu takiego
szkolenia.

Istniejąca i zupełnie niespójna ze

sobą sieć kursów, ośrodków i kur-
sików prowadzi w dużym stopniu
do marnotrawstwa czasu i pienię-
dzy. Nie ma rzeczywistego obowiąz-
ku szkolenia, nie ma indywidual-
nych planów szkolenia. Wytworzyła
się w zakładach kadra „zawodowych
kursantów" obok osób. — i to zaj-
mujących eksponowane stanowiska
— którzy nigdy nie doskonalili swej
wiedzy. W efekcie dyrektor, czy
główny inżynier przedsiębiorstwa
„wyciągnięty" po latach na kurs,
nie ma już pojęcia o podstawowych
kategoriach wiedzy w swej dyscy-
plinie i rozmowę z nim trzeba za-

czynać od podstaw.

NII
IE zamyka to, rzecz jasna, listy
postulatów „na dziś"; tymcza-
sem pozostaje aktualna spra-

wa szerszej reformy studiów wyż-
szych, która dostosowałaby je do

wymogów przyszłości, a przynaj-
mniej do wymogów nowego w na-

szych warunkach etapu rewolucji
naukowo-technicznej. W nr 48 „Prze-
glądu Technicznego" w artykule
„Magister czy inżynier" prof. Ja-

nusz Tymowski proponuje kształ-

cenie dwu odrębnych typów inży-
nierów: jednego na poziomie „wyż-
szym" czy też „naukowym" nasta-

wionego na wychwytywanie osiąg-
nięć nauki i ich zastosowania, dru-

giego zaś na poziomie „technicz-
nym" jako „inżyniera-realizatora"
nastawionego na praktyczne, war-

sztatowe realizowanie cudzych kon-

cepcji oraz opracowywanie proce-
sów technologicznych. Od biedy
można byłoby typ pierwszy nazwać

„inżynierem-magistrem", drugi „in-
żynierem zawodowym", choć od-

biega to od znaczenia potocznie
wiązanego z tymi tytułami. Począt-
kowy okres studiów obu kierun-

ków odbywałby się wspólnie, zaś po
2—3 semestrach następowałby po-
dział w zależności od uzdolnień i

zainteresowań. Studia „inżynierów-
naukowców" byłyby w dużym stop-
niu zindywidualizowane i trwałyby
dłużej, przypominając poniekąd stu-

dia doktoranckie. W związku z tym
istnieje — zdaniem prof. Tymow-
skiego — potrzeba wprowadzenia

nowego stopnia naukowego zbliżo-

nego do stopnia doktora, nadawa-

nego tego typu inżynierom legity-
mującym się już konkretnymi wyni-
kami wdrożeniowymi. Jeśli chodzi

o karierę administracyjną, oba typy
dyplomów byłyby traktowane jed-
nakowo, to znaczy dyrektorem, czy

głównym inżynierem mógłby rów-

nie dobrze być absolwent którego-
kolwiek typu. Natomiast „inżynier
zawodowy", by zostać zatrudniony
w badaniach naukowych, musiałby
uzupełnić swe przygotowanie teo-

retyczne. Nad propozycją prof. Ty-
mowskiego nie można przejść obo-

jętnie i powinna ona stać się punk-
tem wyjścia dla dalszych rozwa-

żań. Dylematu „inżynier czy magi-
ster?" nie można jednak rozwiązać
— jak chcą niektórzy — na grun-
cie obecnego podziału na politech-
niki i wyższe szkoły inżynierskie.
Prowadziłoby to do „przypisywa-
nia" ludzi poszczególnym typom
kształcenia w momeijicie gdy nie

dysponujemy danymi o ich predys-
pozycjach i możliwościach. Koniecz-

ny jest pewien okres kształcenia

wspólnego.

Gdy mowa o szerszej reformie

szkolnictwa wyższego, a zwłaszcza

studiów technicznych, nasuwają się
dalsze uwagi nie mniej ważne od

przedstawionej przed chwilą propo-

zycji. Wszyscy autorzy piszący na

temat wykształcenia w przyszłości
postulują zanik wąskich specjali-
zacji, ale jednocześnie pogłębianie
się wiedzy prowadzi do rozrastania

się gmachu specjalistycznych umie-

jętności oraz do komplikowania się
zależności pomiędzy nimi. Oczy-
wiście podział na dwa typy inży-
nierów — z których pierwszy jest
też kształcony bardziej ogólnie i in-

terdyscyplinarnie, a drugi specjali- •

stycznie — może zostać uznany za

skuteczny środek przeciwdziałania.
W nie mniejszym stopniu jednak

należałoby położyć nacisk na kom-

puteryzację projektowania inżynier-
skiego, która zwalnia od koniecz-

ności rozbudowy wiedzy wąskospe-
cjalistycznej oraz na naukę o meto-

dologii badań i metodologii projekto-
wania. Nauka taka — obecnie bujnie
rozwijająca się w świecie — stanowić

powinna swego rodzaju podstawo-
we narzędzie inżyniera i jego „prze-
wodnik" po skomplikowanych ścież-

kach wiedzy, w tym także po ścież-

kach nieznanych. Należałoby tu

zwrócić baczną uwagę zwłaszcza na

prace grupy doc. dr W. Gasparskie-
go z Zakładu Prakseologii PAN.

ZANIK wąskich specjalizacji,
położenie większego nacisku na

nauki podstawowe, to dopiero
początek drogi prowadzącej ku mo-

delowi kształcenia inżyniera przy-
szłości. W nadchodzących latach wy-
kształcenie techniczne i ekonomicz-
ne powinno zawierać o wiele więcej
niż dotąd elementów nauk humani-

stycznych, organizacyjnych i spo-
łecznych. Coraz większą rolę odgry-
wać będzie" szerokość horyzontów,
sprawność intelektualna połączona
z szeroko rozumianą kulturą oraz

samodzielność myślenia. Nie wy-
starczy — choć jest niezmiernie
ważne i obecnie niedoceniane —

samo ,ynastawienie innowacyjne",
umiejętność stawiania i rozwiązy-
wania problemów. Musi być ono po-
parte szerszymi cechami osobowości

odpowiadającymi komplikacji świa-
ta, w jakim będziemy żyć. Zresztą
warto przypomnieć, że owo „nasta-
wienie innowacyjne" potrzebne jest
w nie mniejszym stopniu ekonomi-
stom. Obecnie kształcimy ich ra-

czej na urzędników i wykonawców
przepisów. Niedaleka przyszłość
chyba nareszcie pokaże jak bardzo
ich rola jest odmienna i jak bar-
dzo absolwenci są do niej nieprzy-
gotowani.

Z podjęciem prac nad reformą
wyższych studiów technicznych i

ekonomicznych nie powinniśmy cze-

kać na opublikowanie raportu o

stanie oświaty w. Polsce i realiza-

cję jego wniosków w szkolnictwie

średnim oraz podstawowym. Sze-

reg problemów kształcenia inżynie-
rów (podobnie jak ekonomistów)
może być z korzyścią dla przyszłości
uregulowanych już dziś. Tymczasem
kolejny artykuł (nr 49) w prowa-

dzonej przez „Przegląd Techniczny"
dyskusji o kształceniu inżynierów
zdaje się sugerować, że kompetent-
ni przedstawiciele Ministerstwa

Szkolnictwa Wyższego i Techniki

będący jego autorami, niewiele ma-

ją do powiedzenia w kwestii pro-

gramu reform. W zestawieniu z

proponowanym przez prof. Ty-
mowskiego dalekosiężnym pro-

gramem zmian, koncentrowanie

się na ogólnikach i bieżących udos-

konaleniach programowych — de-
likatnie mówiąc — rozczarowuje.
Oczywiście dyskusja na temat wyż-
szych studiów technicznych toczyć
się będzie przede wszystkim na ła-

mach pisma inżynierów i techni-
ków „Przeglądu Technicznego".
Warto jednak wracać do niej i w

„Życiu Gospodarczym", tym bar-

dziej, że wiele problemów wspól-
nych jest dla ekonomistów jak i

dla inżynierów. Sądzić należy, że

przedstawiciele kompetentnych
władz wypowiedzą się w niej w spo-
sób szerszy i bardziej konkretny
także 1 na naszych łamach.



Widoczna na pierwszym planie perforowana taśma służy do elektronicznego stero-
wania maszyną (programowania). Niestety, nie wszystkie maszyny w „Wandzie" są
tak nowoczesne 1 wydajne... Fot. Zdzisław Kempa

B
' UDOWLANI polubili -chyba • przestronne,
jasne bale Zakładów Przemysłu Daie-
'wiiarskiego„Wanda" w Sosnowcu. Zakład
rozpoczął działalność produkcyjną' 30
sierpnia 1972 roku a budowlani nadal ku-
ją, gładzą, poprawiają i uzupełniają jesz-

cze-w końcu grudnia. Ba, wszelkie anaki na nie-
bie wskazują, że symbioza ta trwać będzie jesz-
cze przez szereg miesięcy bieżącego roku. A prz»
cięż zakład -powinien osiągnąć pełną zdolnofc
produkcyjną już w kwietniu 1973 roku...

„Wandę" odwiedziłem z początkiem sierpnia
ub.^ r. — w okresie finisizu budowy.' Napisałem
później

1
): „...nowy zakład będzie miał dobrą

klimatyzację i wentylację. Fabryka oszklona jest
„aintisiołem", . który w lecie chronić będzie zało-
gę przed upałami..' .". Tymczasem po 5 miesią-
cach dowiaduję'się:

Podwykonawca montujący instalację klimaty-
zacyjną — Bielskie Zakłady Remontowo-Monta-
żowie — nadal grzebią się 'w tejże klimatyzacji.
Aktualnie montuje się szóstą komorę, usuwa się
w pozostałych urządzeniach usterki. Niestety
istniejąca już i funkcjonująca instalacja nie za-

pewnia właściwych warunków pracy dla zało-
gi. W dniu moich odwiedzin, 29 grudnia, o ósmej
rano w krajalni było plus 15 st. C., poprzednie-
go dnia zaledwie plus 13 st. C. I trudno jest
teraz ustalić dlaczego źle funkcjonują urządzenia
wtłaczające cieple powietrze — czy winą ob-
ciążyć projekt, czy 'wykonawców?

Jakość prac budowlanych wychodzi dopiero te-
raz — w budynbu produkcyjnym oberwał się su- •

fit. Podczas listopadowej wichury wyleciały szy- .

by po obu stronach hal — ponieważ od samego
początku ńie można było domknąć okien. I co

nastąpiło po tej „brzęczącej nocy"? Interwenio-
wano. • Wyciągnięto zobowiązanie, że do kopca
grudnia Sosnowieckie Przedsiębiorstwo Budow-
nictwa Przemysłowego usunie usterki (160 zam-

knięć) przy oknach. Nadszedł styczeń... Szczęś-
cie, że latoś zima spokojna a łagodna.

W listopadzie, gdy na krajalni było chłodno,
z kolei w cewiarni i farbiarni temperatura do-
chodziła do plus '40 st. C. — nie wyizolowano
przewodów parowych. Również kuchnia dotych-
czas nie ukończona; drugi kocioł oddano dopiero
w listopadzie.

Trudno mi dociec co jeszcze „zawalili" bu-
dowlani, bowiem... będą jeszcze budować dla
„Wandy". Chce więc zakład żyć w zgodzie z wy-
konawcami i ' jest to postawa prawie zrozu-

miała.
Udało się mianowicie załatwić wielką rzecz —

budowę stołówki na -800 osób. Stanie tuż po
drugiej stronie ulicy. Roboty ruszają już w 1973
roku. A obiekt był już wykreślony z planu in-

westycyjnego wspomnianego Sosnowieckiego
Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego.
Jest już projekt, są pieniądze... Uruchomiono na

terenie zakładu sklepik. Działa- już -ambulato-
rium: fizykoterapia, ginekolog, stomatolog, pra-
cownia analityczna. W budynku produkcyjnym
funkcjonują prysznice.

W bieżącym roku powinna zostać zakończona
budowa przedszkola i żłobka na 300 miejsc. Są
jednak pewne obawy czy termin zostanie do-
trzymany, bowiem tempo robót... Sosnowieckie.
Przedsiębiorstwo. Budownictwa Mieszkaniowego
ma „głowę zajętą" budową kombinatu miesz-
kaniowego dla huty „Katowice".

Młoda, jedyna w całym zjednoczeniu (42
przedsiębiorstwa) dyrektor-kobieta, mgr inż.
Halina Smialowska tryska energią i zapałem.
Mówi: „Udało się nam' rozwiązać problem do-
jazdów do i z' pracy! Zazdrości nam tego cały
Sosnowiec. Gorzej jest z mieszkaniami. Na ra-

zie zdobyliśmy 25' mieszkań M-4 dzięki współ-
pracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Zagłębie"
w Sosnowcu Damy je kadrze przyszłościowej —

naszym stypendystom. Sama kiedyś byłam (pier-
wsza w historii „Wandy") stypendystką i do-
skonale rozumiem kłopoty młodych ludzi..."

30 MASZYN.

Nowa „Wanda", traktowana bvła. jako inwe- .

stycja odtworzeniowa w. 'miejsce czterech sta-

rych i walących się 'zakładzików z tegoż Sosnow-
ca. Początkowo park maszynowy, ze starych za-

kładzików ' miiał być w znakomitej części prze-
niesiony dp nowego, zakładu, Jednak dyrekcja
wspólnie z załogą postanowiła założyć veto. Na
kilka miesięcy przed oddaniem do eksploatacji
zakładu wstrzymano prace. Zmieniono projekt —

zakład miał zostać wyposażony w nowoczesne

urządzenia, Postanowiono zakupić około 120 ma-

szyn produkcyjnych m. im. z Japonii, NRF, NRD;
Rumunii,. Włoch, Anglii.

Intencja była oczywista — w nowym zakła-
dzie powinny funkcjonować nowoczesne, wydaj-
niejsze, będące w stanie produkować urozmaico-
ny asortyment maszyny. Uwzględniono więc po-
stęp w dziewiarstwie. Ale okazało się, że popeł-
niono spory błąd. Otóż zakupiono 30 maszyn
VKT-M (półautomaty do produkcji wyrobów
dzianych, półregulowanych). Już we wrześniu
zbadano ich funkcjonowanie w fabryce i zaalar-
mowano władze o ich kiepskim standardzie. Po-

czątkowo sądzono, że to jakieś usterki przy mon-

tażu. Montaż bowiem wykonali nasi pracownicy.
Po oględzinach przez zagranicznych specjali-

stów nic w zasadizie się nie zmieniło. Fabryka
znów interweniuje przez centralę handlu zagra-
nicznego. Nie chcą w ogóle przyjeżdżać. Twier-
dzą, że powinny owe VKT-M-y mieć zmniejszo-
ne obroty co ma wpłynąć na ich właściwą pra-
cę. Zrobiono tak. Wydajność tych 30 maszyn
spadła teraz poniżej wydajności maszyn ręcz-
nych. W tej sytuacji zakład zmuszony był do
wprowadzenia pracy na 3 zmiany innych ma-

i szyn, by wyrównać zaległości powstałe na

VKT-M -ach. Aby zabezpieczyć plan produkcji
już od 15 grudnia miaszyny włoskie i japońskie
pracują na trzy zmiany. ,

Jedyne wyjście — mówią md w zakładzie —

to zwrócenie tych maszyn. Inaczej będziemy
przez całe lata kuleć z planami. Powierzchnia
produkcyjna będzie zablokowana. Do tego, owe

półautomaty dają tylko wzorcowanie proste.
Dla kontrastu wspomnijmy o postawie firipy

japońskiej. Zepęuła się podczas transportu jed-
na z mąszyfi. ?irzysJairł&i.»fta MefGihiężną totót-
wencją' itóyai-era -Japońslęiegoj montującego te

maszyny w „Wandzie", potrzebną część samolo-
tem.

Przy ośmiu maszynach japońskich przez pół
roku był inżynier japoński. Zmontował je, prze-
szkolił mistrzów, objaśnił obsłudze wszystkie ta-

jemnice urządzenia. Potem przez kilka tygodni
sam pracował jako mistrz, potem odwiedził fa-
brykę jeszcze dwukrotnie. Cóż, zależało mu, by
firma „ELIT" wypadła dobrze, mimo że „Wan-
da" nie jest dla niej nabywcą-potentatem.

BÓJ O JAKOSC

„Wanda" przystąpiła wraz z innymi 20 zakła-
dami branży dziewiarskiej do III ogólnopolskie-
go Konkursu Dobrej Roboty. Oczywiście fakt ten

potraktowano nie jako cel, ale środek pomocny
do osiągnięcia dobrej jakości, która jest prze-
cież celem w ostatecznym rachunku.. W branży,
zaledwie jeden zakład produkuje wyroby ze

znakiem Q. „Wanda" na razie osiągnęła znak
„1 jakości" — załoga dostaje za wyroby z tym

• znakiem premię i jest istotnie zainteresowana w

rozszerzeniu ilości i asortymentu z „1".
— Powołaliśmy cały zespół — mówi mi Cze-

sław OLSZEWSKI, kierownik Działu Kontroli
Jakości — do spraw poprawy jakości. Utworzy-
liśmy program kompleksowego działania organi-
zacyjno-technicznego zmierzającego do podnie-
sienia jakości. Nie Wszystko jednak od nas za-

leży. Nie mamy zastrzeżeń do przędzy puszystej
Nm-36/2, jednak kiepska jest jeszcze jakość przę-
dzv standardowej (anilana) Nm-40/1.

Postanowiono analizować wszystkie fazy pro-
cesu technologicznego od podjęcia surowca, aż
po magazyn wyrobów gotowych. Przede wszy-
stkim każda partia otrzymanego surowca, pół-
fabrykatu lub materiałów

1
pomocniczych i środ-

ków chemicznych będiaie badana pod względem
jej zgodności z wymaganiami jakościowymi
określonymi w atestach, normach i instruk-
cjach. Odstąpienie od tej zasady może być sto-
sowane tylko w stosunku do surowców i mate-

riałów, które w statystycznej kontroli jakości
nie wykazują ujemnych cech obniżających, ja- .

kość wytwarzanych wyrobów.
W przypadku ujawnienia niezgodności para-

metrów wyznaczonych, laboratoryjnie lub orga-
noleotyczindie, laboratorium nakładowe wystawia,
wniosek reklamacyjny, który poprzez służbę
kontroli jakości składany jest w dziale zaopa-
trzenia w celu zgłoszenia do dostawcy formalnej
reklamacji. Postanowiono w 1973 r. wyjątkowo,
konsekwentnie ustosunkowywać się do dostaw-
ców. '

Dotychczas występowały kłopoty z ustaleniem

przyczyn i miejsca powstawania strat z tytułu
złej jakości produkcji. Nie zawsze dawały pozy-
tywny rezultat „śledztwa" w postaci dokład-
nych badali i analiz techniczno-ekonomicznych.
Postanowiono więc skorzystać z przeprowadzki
i zmienić system organizacyjny w niektórych
działach.

Utworzono (faza konfekcji i kroju) 22 osobowe
zespoły pracownicze. Każdy z takich 18 zespo-
łów przyjmuje półfabrykat, a w końcu „linii"
oddaje gotowy wyrób. W ten sposób wydatnie
uproszczono system dociekania do źródeł po-
wstawania wyrobów złej jakości.

Nowy rok powinien również przynieść popra-
wę Składowania w magazynach, transportowa-
nia i przekazywania brygadzistom surowców,
półfabrykatów, barwników i chemikaliów —

uzyska się w ten sposób zabezpieczenie przed
obniżeniem jakości i wartości użytkowej.

Dużo uwagi poświęcono w ,',Wandzie" prawid-
łowej pracy brakarzy — klasyfikatorów wyro-

1

bów gotowych. W przypadku stwierdzenia błędu
naprawialnego wyrób oddawany będzie powtór-
nie na szwalnię. Klasyfikatorzy wspólnie z do-
zorem produkcyjnym analizować będą najczęś-
ciej występujące błędy i niezwłocznie alarmo-
wać kierownictwo zakładu.

W IV kwartale ub. r . „Wanda" zaczęła przera-
biać bistor (ruszyła m. in. produkcja koszul z

bistoru). Wystąpiły niestety kłopoty wynikłe z

braku doświadczenia w produkcji z tego nowego
surowca. Nie potrafiono opanować fazy stabili-
zacji w stopniu zadowalającym. Cóż, każdą no-

Hwą produkcję i technologię trzeba solidnie ro-

zeznać. •-

Rok 1973 będzie właśnie z tego względu trud-
ny dla zakładu, cała branża ma bowiem przejść
•na coraz lepszą przędzę — fantazyjną, skręca-
ną. Oczywiście -klienci będą zadowoleni;-mogąc
zakupić ciekawszy śsortyment tow&rów — nie-
mniej producent ma • zwiększony, stopień trud-
ności.

W „Wandzie" z optymizmem przyjmuje się za-

powiedź batalii przemysłu czesankowego o

urozmaicenie asortymentu. Są przykłady że'moż-
na osiągnąć atrakcyjne wyroby — Instytut Włó-
kien Łykowych zaprojektował " mieszankę lnu
ż anilaną Wyroby w „Wandzie" udały się:
wchłaniają wilgoć, są chłodne w dotyku, itd.

W NOWEJ SIEDZIBIE...

.. .postanowiono od razu dać się poznać! Nikt
nie przypuszczał, że nie odbije się na wynikach
„Wandy" przeprowadzka z czterech małych za-

kładzików do nowego. A jednak poradzili sobie
wyśmienicie Nie „położyli" się — właśęiwie nie
„położyły" się — większość załogi to kobiety.
„Wanda" okazała się jednym z przeprowadzają-
cych się w Sosnowcu zakładów, który, mimo
owej przeprowadzki, nie zawalił planów w żad-
nym ze wskaźników.

— Przede wszystkim jest to zasługa — mówi
mi dyr. Śmiałowska — ofiarnej załogi. Zakład
był od lat w czołówce branży, z reguły w pierw-
szej trójce, mimo ciężkich dotąd warunków pra-
cy i sytuacji lokalowej. Mistrzowie też bardizo
szybko opanowali obsługę nowych maszyn. Plan
roczny w wartości produkcji według cen zbytu
wykonaliśmy 18 grudnia 1972 roku. Planowaną
wartość produkcji według cen przerobu w Sto-
sunku do olanu rocznego wykonaliśmy 19.XII.
Plan produkcji w ilości sztuk wykonaliśmy właś-
nie dziś, 29 grudnia.

W 1972 r. dała „Wanda" około 2 460 000 sztok
wyrobów dziewiarskich — sukienek, bluzek, ża-
kietów, półgolfów, golfów.wdzianek. Podjęto w

akcji 20 mld zobowiązanie o dodatkowej pro-
dukcji wartości 3 min złotych a osiągnięto około
11 min zł: rynek zasilony został oonad plan o

ok. 20.000 sztuk wyrobów z „Wandy".
• W 1973 roku powinien nastąpić wzrost pro-

dukcji o ok. 11 proc. w stosunku do roku ubieg-
łego. I będą się starali tę dynamikę utrzymać...
może nawet przekroczyć, gdvbv udało się usu-

nąć pozostałe jeszcze kłopoty z maszynami. i w

pełni zmodernizować park-
Cóż. ..Wąnda" jest jeszcze jednym przykładem

mytwierdzającym tezę. że inwestowanie w grupie
B przynosi wyjątkowo szybko korzyści,' z któ-
rych' jedna .

— szybkie - zaopatrzenie, rynku, w

atrakcyjne i poszukiwane towarv — stała się tak
Ważką w ostatnich dwóch latach.

1) „WANDA chciała lepie]" — ZG, nr. .37/1972 r.

POCZĄWSZY
od stycznia br. „Ga-

zeta Handlowa", która zaliczała •

się do kategorii dzienników (choć
ukazywała się tylko 'dwa razy w

tygodniu) "zmieniła klasę — stała
się tygodnikiem, ze wszystkimi wy-
pływającymi stąd konsekwencjami.
Zmiana częstotliwości ukazywania
się spowodowała istotną zmianę
treści i formuły pisma. -'Nowy tygod-
nik eksponuje w-znacznie większym
niż dotychczas stopniu artykuły
o walorach problemowych, komen-
tujących i inspirujących. Równocze-
śnie ograniczona •została informacja,
zwłaszcza o charakterze incydental-
nym.

Podobnie jak dotychczas „Gazeta
Handlowa" będzie pismem poświę-
conym sprawom rynku wewnętrz-
nego, zaopatrzenia, funkcjonowania
handlu i usług. W artykule redak-
cyjnym, opublikowanym w pierw-
szym numerze tygodnika, wyliczono
szczegółowo problemy, jakimi zaj-
mować się, będzie. pismo. Na - czoło

wysuwa się problematyka kształto-
wania się podaży towarów- i usług,
z uwzględnieniem wielkości dostaw
na rynek, asortymentowej struktury
tych dostaw, jakości nowoczesności,
sezonowości. Istotne miejsce w

piśmie zajmą sprawy powiązań rze-

czowych i organizacyjnych z inny-

Rozwijający się stópnioWtf "pro-
ces techniczno-organizacyjnej re-

konstrukcji handlu znajdzie .W-. no-

wym tygodniku podbudowę publicy-
styczną. Redakcja zapowiada publi-
kację materiałów dbtyczących wpro-
wadzania w życie i funkcjonowania
nowego systemu ekonomiczno-finan-

„GAZETA HANDLOWA"

—. tygodnikiem
mi — poza przemysłem — uczestni-
kami obrotu towarowego, a miano-
wicie produkcją rolną, handlem za-

granicznym, transportem, żeglugą.
Wyłania się tu ważna tematyka me-

chanizmu współpracy handlu z jego
rozlicznymi kontrahentami-i partne-
rami.

sowego w handlu. Szerokie odbicie
w piśmie znajdą tematy związane
z rolą i zadaniami handlu w stero -

waniu rynkiem i w kształtowaniu
struktury spożycia, metod zarządza-
nia przedsiębiorstwem, itd.

„Gazeta' Handlowa" — pismo po-
święcone-sprawom- rynku — zasad-

niczą uwagę zwracać będzie- na kwe-
stie ' zaopatrzenia -rynku, zarówno w

przekroju •• krajowym; branżowym,
jak regionalnym.

Utrzymana' zostanie dotychczaso-
wa.' rola-pisma jako forum wymiany
poglądów na tęrtiaty "zawodowe- pra-
cowników 'handlu uspołecznionego
i -usług. Redakcja -„Gazety Handlo-
wej'' • wiele miejsca poświęcać za-

mierza problematyce socjalrto-bytor
wej, warunkom • pracy; kwestiom
zdrowotności, praworządności w sto-
sunkach •• pracy, szacunku dla dobrej
roboty. •

. W ciągu -dwudziestu pięciu' lat
i,Gazeta Handlowa" ulegała różnym

^.przekształceniom. Zmieniała się jej
winieta tytułowa, szata graficzna,

• format, a także częstotliwość ukazy-
wania się. Sądzić należy, że „Ga-
zeta Handlowa" jako tygodnik i.yska
wysoką rangę na rynku czytelni-
czym czego -Zespołowi Redakcyjne-
mu bratniego pisma gorąco życzy-
my. (zw)

A
NAKŁADY INWESTYCYJNE
A FRONT ROBÓT
NAKŁADY INWESTYCYJNE gospo-

darki uspołecznionej — -wg ostatnich
szacunków — wyniosły w 1972 r. od SCI
mld zl i były o ok. 10 proc. wyższe
niż planowano i o ok. 21,5 proc. wyż-
sze niż w 1971 r. Tak wysokie wy-
konanie rocznego planu nakładów
pozwoliło ną przyśpieszenie termi-
nów oddawania do eksploatacji nie-
których obiektów. Równocześnie
wzrosło jednak zaangażowanie środ-
ków w obiektach niezakończonych,
powodujące znaczne rozszerzenie
frontu robót inwestycyjnych na

1973 r.

W końcu 1972 r. zaangażowanie na-

kładów inwestycyjnych w obiektach
niezakończonych wyniosło ok. 390 —

400 min zł, tj. o 50—GO min zł powy-
żej planowanego. Oznacza to, że w

br. budownictwo stanęło przed zna-

cznie bardziej napiętymi zadaniami
niż poprzednio zakładano. (Sb)

NAWOŻENIE GLEBY
A CENY NAWOZÓW

SPRZEDAŻ NAWOZÓW sztucznych
w okresie od lipca do października
1972 r. była o 14 proc. niższa niż w

analogicznym okresie 1971 r. Dopiero
w listopadzie 1972 r. W3'stąpil wydatny
wzrost sprzedaży nawozów sztucz-

nych (czterokrotny w porównaniu z

listopadem 1971 r.). Łącznie więc,
w okresie od lipca do listopada sprze-
dano pod zbiory 1973 r. o 17 proc.
więcej nawozów niż w analogicznym
okresie 1971 r. pod zbiory 1972 r.

Tak duży wzrost sprzedaży nawo-

• zów sztucznych w listopadzie br.
związany jest z wprowadzonymi zna-

cznymi sezonowymi udogodnieniami
w icli sprzedaży. Udogodnienia te

mogą jednak — jak się wydaje —

zachęcać rolników nie tylko do wcze-

śniejszego zakupu nawozów pod wio-
senne zasiewy, lecz i do ogranicza-
nia wysiewu nawozów pod zasiewy
jesienne; zakładając, że zostaną one

zrekompensowane dodatkowym zasi-
leniem gleby w nawozy na wiosnę.

W tej sytuacji wydaje się, że po-
żądane byłoby podjęcie pogłębionych
badań nad sezonowością cen i sprze-
daży nawozów sztucznych. (Sb)

ZMIANY W STRUKTURZE
WYDATKÓW

Ostatnie dane wskazują, że w

1972 r. ukształtowały się następujące
tendencje zmian w strukturze wy-
datków pieniężnych ludności:

0 szybkie tempo wzrostu sprzeda-
ży towarów dla ludności w sieci
handlu detalicznego i w zakładach
gastronomicznych (w granicach
13 proc.).

9 Nieco niższe, ale wyższe niż w

poprzednich latach, tempo wzrostu

wydatków na zakup materialnych
usług konsumpcyjnych (ok. 10 proc.) .

0 Spadkowa tendencja spożycią na-

turalnego ludności wiejskiej (w gra-
nicach 2—3 proc.), zwiększająca do-
datkowo sprzedaż w handlu detalicz-

nym.
0 Znacznie wyższe niż w poprzed-

nich latach -tempo wzrostu zasobów

pieniężnych ludności.

Biorąc pod uwagę, że tendencje w

strukturze wydatków utrzymają się
iw1973r., tempo wzrostu docho-
dów ludności będzie bowiem zbliżo- •

ne do ubiegłorocznego — w nowym
roku liczyć się trzeba zwłaszcza z na-

stępującymi problemami:
# Przyśpieszeniem wzrostu dostaw

artykułów żywnościowych na taką
skalę," aby pokrywały one nie tylko
rosnące potrzeby ludności miejskiej
ale 1 ludności rolniczej.

0 Przyśpieszenie podaży usług na

taką skalę, aby rosła ona szybciej od
podaży towarów, gdyż w ub. r .' po-
daż usług nie nadążała za potrzeba-
mi ludności.

Q Zapewnienie stabilizacji cen

i atrakcyjności podaży, -potrzebnych
dla podtrzymania tendencji do wzmo-

żonego gromadzenia przez ludn*ość za-

sobów pieniężnych. (Sb)

TENDENCJE
ZMIAN ZATRUDNIENIA

PRZECIĘTNY stan zatrudnienia w

gospodarce uspołecznionej w 1973 r.

wyniósł ok. 10,4 min osób i był o ok.
43& tys. osób, tj. o 4,2 prbc. wyższy
niż w 1971 roku. Najbardziej, bo o ok.
190 tys. wzrosło zatrudnienie w prze-
myśle, w budownictwie (o GG tys.
osób), w handlu (o 48 tys. osób),
przekraczając znacznie założenia pla-
nu. Wzrosty te są jednak w znacz-

nym stopniu uzasadnione wzrostem

-produkcji przemysłu i budownictwa
oraz obrotów w handlu detalicznym.

Równocześnie znacznie poniżej zało-
żeń planu wzrosło zatrudnienie w

transporcie (o 22 tys. osób zamiast o

32 tys.), co stało się przyczyną znacz-

nych trudności organizacji przewo-
zów towarowych. Niedostateczny był
również wzrost zatrudnienia w dzia-
łalności usługowej.

Dane te jeszcze raz potwierdzają
, słuszność sugestii wskazujących na

potrzebę zwiększania produkcji prze-
mysłowej i budowlanej w większym

• stopniu w oparciu o wzrost wydaj-
ności pracy. Wskazuje na to również
niedobór męskiej siły roboczej na

terenach o bardziej intensywnym roz-

woju przemysłu i budownictwa (woj.
katowickie, wrocławskie i krakowskie
oraz miasto Warszawa). (Sb)

ROZWÓJ GOSPODARKI
A PRZEWOZY ŁADUNKÓW

PRZEKROCZENIE planu przewozu
ładunków w 1972 r. przez PKP (o 0J6
proc.) transport samochodowy (o ok.
8 proc.) nie. oznacza pełnego zaspo-
kojenia potrzeb przewozowych. Tem-
po wzrostu produkcji przemysło-
wej (11 proc.) i budownictwa (o ok.
16 proc.) i importu (o ok. 20 proc.)
są wyższe od tempa wzrostu przewjęg,
zów towarowych (PKP — 5 proc. trarf"'
sporf samochodowy — 14 • prop.).
Częściowo jest to uzasadnione racjo-
nalizacją przewozów i koncentracją

. rozwoju gospodarki'na niektórych te-
renach. Widoczne jest jednak, że na-

dal* narastały w 1972 r. dysproporcje .

pomiędzy rozwojem gospodarki a

możliwościami przewozowymi.

Znajduje to m. in: wyraz w opóź-
nieniach przewozów węgla kamienne-
go, cementu, wyrobów betonowych, ,

kruszywa budowlanego, ' cegły, na-.
"

wozów sztucznych I siarki. (Sb)

KIERUNKI DZIAŁANIA
W ROLNICTWIE

STWORZONE w ostatnich dwóch la-
tach korzystne warunki ekonomiczne,
jak też stale doskonalony, system za-

rządzania,- obsługi I zaopatrzenia rol-
nictwa oraz ubiegłoroczne wyniki wy-
rażające się

1
wzrostem globalnej pro-

dukcji rolnej o ok. 7,5 proc. w -sto-

sunku do 1971 r. — stwarzają dobry
start d.o dalszego rozwoju rolnictwa
w bież. roku.

Dla urzeczywistnienia tych zamierzeń
niezbędne jednak będzie bardziej u-

miejętnd niż dotychczas gospodaro-
wanie samych rolników, usprawnie-
nie obsługi ze strony współdziałają-
cych z rolnictwem instytucji i organi-
zacji oraz lepsze zaopatrzenie w środ-
ki produkcji.

Z uwagi na szybko rosnące zapo-
trzebowanie rynku na mięso i jego

- przetwory główny wysiłek skoncęn- .

Irowany być musi w roku 1973 na

dalszym przyspieszeniu wzrostu pro-
dukcji zwierzęcej, a przede wszystkim
na rozwoju hodowli bydła. Temu za-

daniu muszą być podporządkowane
zarówno poczynania w produkcji roś-
linnej, jak też zamierzenia inwesty-
cyjne.

Przedterminowe wykonanie przez
rolnictwo zadań produkcyjnych tej .

pięciolatki wymagać , bęuzie maksy-
malnego wysiłku nie tylko samych
rolników, ale i przemysłów pracują-
cych dla potrzeb rolnictwa, ((msk)

MIEJSCA PRACY
DLA KOBIET

W WIELU REGIONACH poprawa
sytuacji na rynku pracy kobiet osiąg-
nięta została przez właściwe wyko-
rzystanie lunduszów aktywizacji ma-

łych miast, tworzenie filii dużych za-

kładów oraz rozwój usług.
I tak w ośmiu miasteczkach Wy-

brzeża Koszalińskiego filie zakładów

przemysłowych zatrudniły ostatnio
dodatkowo około 1 tys.' kobiet. Wy-
gospodarowano także Dlisko 300 pól-
elatów.

Na Rzeszowszczyżnię niemal dwa

razy tyle kobiet znajdzie zatrudnie-
nie w pracy nakładczej. Na Rzcszow-

szczyżnic przyuczanie kobiet do za-

wodu i zatrudnienie ich zamiast męż-
czyzn — pozwoliło w ub. roku zna-

leźć pracę w przemyśle dla prawie
8 tys. kobiet. Około 1200 kobiet z

tego terenu zdobyto kwalifikacje, pra-
• cując w przemyśle włókienniczym i

spożywczym w CSRS; liczna grupa
wyszkolonych w CSRS wlókniarek
zasiliła załogę zakładów dziewiarskich
„Jarlan" w Jarosławiu.

W woj. zielonogórskim w rozwiązy-
waniu problemu zatrudnienia kobiet
czynnie uczestniczy spółdzielczość
pracy, która w 1972 r. wydatkowała
na ten cel ok. 10 min zł w ramach

aktywizacji małych miast i osiedli.

Na Bialostocczyżnie, gdzie — przy
deficycie w niektórych zawodach męs-
kich — występuje nadmiar kobiecej
siły roboczej, stosuje się szeroko przy-
uczanie kobiet do pracy wykonywa-
nej dotąd przez mężczyzn. W prze-
ciągu ostatniego roku zatrudniono
dzięki temu około 1,5 tys. kobiet.
Obecnie np. w komunikacji PKS tego
województwa jako konduktorów za-

trudnia się wyłącznie kobiety.
Podobnie w Szczecinie — motorni-

czymi w MPK są przeważnie .kobiety.
Również w Wielkopolsce znaczną li-

czbę miejsc pracy uzyskano w drodze
bezinwestycyjnej, zatrudniając np. w

poznańskim handlu dodatkowo ok. ¢00
kobiet — co przyczyniło się do lepszej
obsługi klientów w godzinach natążc,-
nia zakupów. Ponadto w małych mia-
steczkach tego województwa urucho-
miono kilkanaście zakładów produk-'
cyjnych zatrudniających kobiety.

(msk)

PLANY INSTALACJI
TELEFONÓW. DO 1975 R.

W 1973 R. PRZYBĘDZIE ok. 60 tys.
abonentów — tyle samo mniej więcej,
ile w 1372 roku.

Dzięki zakupieniu w 1972 r. i zapo-
czątkowanemu wdrażaniu francuskich

licencji na budowę nowoczesnych cen-

trali telefonicznych, stworzone zosta-

ły warunki pozwalające na zwiększe-
nie już w latach 1974—1975 o ok. 100

tys. numerów planu przyłączania no-

wych abonentów telefonicznych.
Pierwsze nowe centrale krzyżowe

„Pentaconta" produkcji warszawskie-

go „Telkom-ZWUT" zaczną powstawać
w 1974 r. W 1979 r. przewiduje się
osiągnięcie produkcji ok. 600 tys. nu -

merów rocznie. Obecnie ZWUT produ-
kuje rocznie centrale na ok. 200 tys.
numerów.

Również w 1974 r. podjęta zostanie
w zakładach „Telkom-Teletra" w Po-
znaniu produkcja najnowocześniej-
szych centrali elektronicznych „Cite-
dis". Osiągnięcie pełnej zdolności pro-
dukcyjnej 100 tys. numerów rocznie
— planowane jest tu na 1977 r.

Jednym z ośrodków, w których naj-
dotkliwiej odczuwa się brak możli-

wości instalowania telefonów, nadal

jest Warszawa. W stolicy rok 1973 nie

przyniesie jeszcze radykalnej popra-

wy, dopiero przygotowywać się bę-
dzie nowe obiekty, które uruchomione

zostaną w latach następnych. Według
orientacyjnych założeń do roku 1975

liczba abonentóyr telefonicznych w -

Warszawie wzrośnie do około 220 ty-
sięcy. (msk)

ZAPASY WARZYW
I OWOCÓW NA ZIMĘ

Z NADWYŻKĄ wykonany zostat

plan gromadzenia na zimę płodów
ogrodniczych. Do końca listopada
zapasy wyniosły ponad 155 tys. ton

warzyw, a więc o 8 proc. więcej
niż planowano; 227 tys. ton ziemnia-
ków, około 10 proc. ponad plan;
31.7 tys. ton jabłek.- Jest to naj-
większe nagromadzenie zapasów zi-

mowych ostatnich lat.

Spółdzielnie ogrodnicze przygoto-
wały ponad 111,8 tys. ton warzyw
i owoców. W pierwszej . dekadzie
grudnia wykonały one roczny plan
skupu nabywając od producentów
661 tys. ton warzyw.

Jedynie plan skupu owoców nie
zostahic w pełni wykonany ze

względu na niższe zbiory jabłek, cze-

reśni, truskawek i gruszek. Mimo
jednak niższego skupu owoców, za-

opatrzenie rynku w pierwszych' czte-
rech miesiącach 1973 r.. powinno być
dobre, ponieważ dla wyrównania nie-
doborów krajowych został znacznie
zwiększony import.

Jabłek spółdzielnie kupują około
350 ton dziennie. Podaż-warzyw w

zasadzie pokrywa bieżące zapotrzebo-
wanie rynku. .

Uzupełnieniem- Krajowych dostaw/

jest import pomidorów z Egiptu. Do- '

tychczas rynek otrzymał ich ok. 489

ton. Dalsze partie po. około 10 ton ,

dziennie dowozi się transportem lot-

niczym. (msk)
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CZY RZECZ
W RESORTOWEJ

STANISŁAW WALKOWIAK

REORGANIZACJA
to zawsze ko-

sztowna Sprawa. Mamy w tym
sporo, doświadczeń, i nierzadko

złych. Skoro więc mocnym głosem
.wołamy o reorganizację handlu ma-

teriałami, uważam, że w dyskusji
nie może zabraknąć głosu zaintereso-

wanych przedsiębiorstw. W ostatecz-

nym bowiem rachunku o efektach

funkcjonowania naszej gospodarki
decydować będą właśnie sprawnie
działające przedsiębiorstwa.

Trudno powiedzieć, że autor arty-
kułu: „Kulejący hantlęl materiałami"

wybrał fałszywy' tytuł: Z taką
samą jednak trafnością moglibyśmy
powiedzieć o kulejącym handlu obu-
wiem, meblami, napojami chłodzą-
cymi, odzieżą itp. W przypadku Han-

dlu materiałami T. Wojciechowski
precyzuje jednak przyczynę tego ku-
lenia, widząc ją przede wszystkim
w tym, że nadzór nad hurtowniami
na szczeblu naczelnym sprawują re-

sorty przemysłowe. T. Wojciechow-
ski sprowadza źródło zła do tego, że

. przykładowo minister Przemysłu
Chemicznego nadzoruje fcarówno

Centralę Handlową, jak jej dostaw-
ców — zakłady przemysłowe, twier-
dzi on, że układ ten rodzi bardzo

familijne stosunki, ignorowanie in-
teresów nabywców, podporządkowa-
nie się hurtu interesom producen-
tów. Nie można, pisze aut»r, być w

takiej sytuacji „złym" dla dostaw-
ców i „dobrym" dla nabywców.

Trudno zgodzić się z tą argumen-

tacją. Posłużą się doSwladcsteniaml
z podwórka hurtu chemicznego,
boomimm.ta.pisałT.
Wojciechowski. Centrala Han-
dlowa CHEMIA prowadai w

Smacznym stopniu także Zaopa-
trzenie rynku i przedsiębiorstw deta-
lu podległych ministrowi handlu

wewnętrznego i usług. Gdybyśmy
uznali Wnioski autora artykułu za

słuszne resort handiu wewnętrznego
i usług Hiógłby z taką samą racją
twierdzić, że hurt chemiczny podpo-
rządkowany M. P . Ch., dbając tylko
0 interesy producentów, jest przy-
czyną kulenia zaopatrzenia rynku w

produkty chemiczne, że dla uzdro-
wienia sytuacji M. H. W . i U. Winno

stworzyć własne hurtownie chemi-
czne. Nie ma jednak takich wnios-
ków, gdyż resort handlu wewnętrz-
nego prawdopodobnie wie, że cho-
ciaż jest „niezależny" od producen-
tów, tna dość z himi kłopotów, żeby
wyegzekwować Od nich to wszystko,
czegó chciałby rynek, oraz, że gdyby
utworzył Własne hurtownie chemicz-
ne, problemu pretensji do przemysłu
w ten sposób i tak nie rozwiązałby.

T. Wojciechowski w swym arty-
kule twierdzi, że resort nadzorujący
przemysł, żąda od swego handlu po-
błażania producentom i ustępstw
niekorzystnych dla odbiorców. Nie
znam sytuacji w innych resortach,
ale w chemii przeczy temu twier-
dzeniu wiele faktów. Można powie-
dzieć Wręcz przeciwnie, że hurt che-

miczny nadzorowany przez tego sa-

mego ministra, może tym szybciej
1 skuteczniej interweniować w inte-
resie właśnie swych odbiorców.
Przecież to właśnie minister przemy-
słu chemicznego nakazał swego cza-

su utworzenie w hurtowniach labo-

ratoriów, które poWtbrzają badania

jakościowe towarów przemysłu
chemicznego, stworzył on dodatko-
we wito, nieprzyjemne dla własnego
przemysłu, a mające dodatkowo
chronić odbiorców praed towarem

złej jakości.

Hurtownie chemifcztte prowadzą ze

swymi dostawcami liezne spory arbitra-
żowe o terminy dostaw, prawidłowe po-
twierdzanie zamówień, jakość towarów,
ściągają skrupulatnie dotkliwe kary
UmoWlie za lidrUSzartie zobowiązań
umownych. Niektóre hurtownie osiągają
wyższe zyski z kar, aniżeli że sprzeda-
ży. Nie znam przypadków, żeby resort
lub centrala naciskały na bieżące roz-

rachunki z przemysłem, natomiast nie-
jednokrotnie byty naciski i grożenie
sankcjami za niedostatecznie skrupulat-
ne egzekwowanie kar umownych przez
przedsiębiorstwa.

Wojciechowski uważa, że radą na

złego producenta będżie podporząd-
kowanie hurtu materiałowego Pań-

stwowej Radzie Gospodarki Materia-

łowej. A przecież tylka 20 proc.
obrotów materiałowych przechodzi
przez aparat hurtu. Reszta, to głów-
nie transakcje bezpośrednie produ-
cent-odbiorca. Gdyby nasz produ-
cent rzeczywiście nie umiał dojrzeć
swego interesu w interesie swego
nabywcy, łącznie z nadrzędnym jego
resortem, to sytuacji nabywcy, któ-

rego przy transakcjach bezpośred-
nich nikt już nie wspiera, byłaby
godna pożałowania. Zmiana podpo-
rządkowania hurtu materiałowego
nic by tu nie pomogła.

Nie mogę zgodzić się także z dru-

gim argumentem autora przeciwko
podporządkowaniu hurtu materiało-

wego resortom przemysłowym:
trudności w stworzeniu zintegrowa-
nych magazynów wielobranżowych
ze scentralizowaną dyspozycją po-

wierzchniami składowymi. Argu-
ment ten wydaje się efektowny, ale

np. z punktu widzenia hurtu chemi-

cznego nierealny.

Bazy hurtu chemicznego są «^bezpie-
czne ma samych siebie, nie Jawiąc o

otoczeniu. Są to bazy magazynowe W
dużej części artykułów łatwopalnych, I
i II kat. niebezpieczeństwa pożarowego,l

o szczególnych wymogach sodowania.
Nie wolno tych towarów
wyboru, gdzie Wólfte miejsce. Moim zda
niem obiekty niebezpieczne dla otofcze
nla nie powinny być w ogóle lokoWane
w wielkich dzielnicach magazynowych.

W bazach chemii z reguły są ma-

gazyny-rozlewnie kwasów, wywołu-
jące w otoczeniu korodującą atmo-

sferę. Nie będzie w interesie maga-
zynów artykułów metalowych są-
siedztwo z tego rodzaju Obiektami.
Inne artykuły Chemii to trucizny,
artykuły szkodliwe, żrące. Wiele wy-
wołuje reakdje wykluczające są-
siedztwo z innymi, nie brak artyku-
łów wybuchowych i samozapalnych.
Dlatego obowiązuje w chemii skła-
dowanie towarów wg ściśle prze-
strzeganych reżimów planowego roz-

mieszczenia. Dyspozycja czasowo

wolnymi przestrzeniami dla branży
chemicznej i integracja wielobran-
żowa kłóciłaby się z wymogami bez-

pieczeństwa.
W problematyce magazynowej

handlu chemicznego sprawa niebez-
pieczeństwa pożarowego i BHP (tru-
cizny, towary żrące i szkodliwe) jest
nie mniej ważna, niż w całym prze-
myśle chemicznym. Hurt chemiczny
jest wciągnięty w resortowy system
dozoru, upatruje .w tym korzyść a

nie wadę. P .R .G.M; nie lirtab? w

stanie dla jednej tego typ®: Organi-
zacji zapewnić tak śzczególiibgo nad-
zoru, szkolenia, instruktażu.

Organizacje handlowe w resortach
nrzemvslowych narzekają, że te nic in-

Feresuią "17 dostatecznie obrotem towa-

rowym. Z pewnością sprawy produkcji
Stwarzają tym ministerstwom wlęccj klo-
potu, aniżeli handel. Mimo to musimy
nrzyźnać, że handel resortów przemysło-
wych zbudował w Polsce Ludowej zna-

cznie więcej nowych obiektów 1 baz ma-

gazynowych, aniżeli udało się to przed-
Sorstwom resortu handlu wewnętrz-
nego. W hurcie chemicznym np. chyba
wszystkie hurtownie w kraju zbudowały
łub aktualnie budują nowe bazy maga-
zynowe. Jestem zdftnia, że gdyby nawet

p B, G. M . walczyła bardzo aktywnie o

środki inwestycyjne na budowę nowych
mao-azvnow, nie udałoby się jej uzys-
kać" takich efektów, jakie mogą zapew-
nić bogate resorty przemysłowe.

Z inwestycjami wiąże się też pro-
blem bazy socjalnej. Od niej zależy
jakość kadry, która jest decydują-
cym elementem sprawności i pozio-
mu funkcjonowania przedsiębiorstw.
Przemysł dysponuje nieporównanie
bogatszą bazą socjalną, wypoczynko-
wą, aniżeli handel. Handel w re-

sorcie przemysłowym ma możliwość

korzystania z obiektów socjalnych
przemysłu co nie jest bez znaczenia
dla pozyskiwania kadr.

Krótko mówiąc, nie zmiana przy-
należności resortowej (przynajmniej
w odniesieniu do aparatu handlowe-

go chemii) jest drogą do naprawie-
nia „kulejącego handlu materiała-
mi". *Wydaje się ponadto, że Pań-
stwowa Rada Gospodarki Materia-

łowej ma w swym statucie dostate-
cznie dużo ważnej i trudnej tematy-
ki koordynacyjnej w dziedzinie gos-
podarki materiałowej wszystkich re-

sortów i podporządkowanie jej dużej
sieci przedsiębiorstw upodobniłoby
jej działalność do ministerstw, ze

szkodą dla założonej działalności
problemowej.

KONKURS —ANKIETA

W DROBNEJ

WYTWÓRCZOŚCI
HENRYK GRASZEWICZ

WDYSKUSJI
na temat racjona-

lizacji gospodarki materiało-

wej najczęściej wskazuje się
na rezerwy surowcowe tkwiące w

technice i technologii produkcji, w

możliwościach substytucji, normali-

zacji, unifikacji, typizacji, prefero-
wania produkcji o wyższym sto-

pniu przetworzenia i na podobne
przedsięwzięcia zmniejszające zu-

życie materiałowe. Znacznie mniej
uwagi zwraca się na sferę obrotu

ekonomicznego, chociaż i w tej
dziedzinie zabiegi racjónalizaćyjne
mogą spowodować nie tylko znacz-

na oszczędności materiałów* w

sensie rzeczowym, ale równocześ-
nie oszczędności finansowe przez
zmniejszenie kosztów transportu,
optymalizację wielkości zapasów,
eliminację przestojów produkcyj-
nych itp.

Na niedoskonałą organizację obrotu
środkami produkcji wpłyną! Utrzymy-
wany w pierwszym okresie. powojen-
nym teoretycznie wadliwy pogląd, ne-

gujący istnienie rynku środków pro-
dukcji. Administracyjna ingetencja i
rozbudowane rozdzielnictwo bardzo
usztywniły Obrót zaopatrzeniowy. Nie
doceniano w nim roli handlu i znacze-

nia rachunku ekonomicznego. Stopnio-

we prfcejście od administracyjnych do
ekonomicznych metod sterowania go-
spodarką ujawniło wiele zaniedbań,
choćby w postaci niedostatecznej bazy
magazynowej, braku terenowych Skła-
dów wielobranżowych, wadliwej orga-
nizacji dóstaw itp.

Racjonalizacja obrotu w drodze

np. centralizacji transportu W bazie

dostawczej, koncentracji zapasów u

dostawców zamiast u odbiorców,
czy też wybór właściwej liczby i lo-

kalizacji ogniw pośrednich — mo-

gą znacznie zwiększyć dyspozycyj-
ność towarów, a tym samym
zmniejszyć ich niedobory. Ograni-
czenie reglamentacji i dalszy ro-

zwój handlowych form obrotu
środkami produkcji stały się obiek-
tywną koniecznością wobec coraz

fó większego zróżnicowania rodza-
jowego i asortymentowego towa-
rów. - Postulat ten ma szczególnie
znaczenie w odniesieniu do JSakła-
dów drobnych.

Jak wielkie możliwości zaoszczę-
dzenia materiałów i kosztów ist-

nieją W sferze organizacji obrotu

środjtairii produkcji można wyka-
zać m. in. na przykładzie zaopa-
trzenia zakładów drobnej wytwór-
czości. Poszczególne jej piony orga-
nizują dostawy we własnym zakre-
sie i niezależnie od siebie. W re-

zultacie każda jednostka organiza-
cyjna prowadzi odrębne magazyny,
sprowadza z tych samych ba£ su-

rówce, często nie wykorzystując
ładowności środków transportowych
i Utrzymuje odrębne służby zaopa-

trżeniowe. Zbliżona struktura po-
trzeb materiałowo-technicznych za-

kładów drobnej wytwórczości oraz

.coraz bardziej odczuwana koniecz-
ność zacieśnienia koordynacji po-
ziomej wręcz narzucają potrzebę
powołania wspólnego aparatu han-

dlowego, obsługującego wszystkie
piony. Umożliwiłoby to zmniejsze-
nie łącznej wielkości zapasów, lep-
sze dostosowanie dostaw do potrzeb
oraz zmniejszenie kosztów. Rozjaz-
dy zaopatrzeniowców a często i ta-
boru w poszukiwaniu drobiazgów
nadal wcale nie należą do wypad-
ków odosobnionych.

Ogromne możliwości usprawnień
W cyrkulacji środków produkcji, a

w konsekwencji w ogóle poprawy
funkcjonowania gospodarki można
zilustrować m." in. na przykładzie
zaopatrzenia rzemiosła. Z punktu
Widzenia gospodarki materiałowej
rzemiosło jestr "działalnością bardzo
celoWą a przy tym społecznie uży-
teczną, bo przy stosunkowo niskim

zużyciu materiałowym dostarcza

artykuły rynkowe i usługi ciągle
na rynku poszukiwane. Wskaźnik

przeciętnej materiałochłonności W
rzemiośle wynosi 33 proc. obrotu,
w tym przy produkcji 45 proc., a W

usługach 25 proc.

Dzięki przewadze pracy żyWej, w

rzemiośle przy mniejszych dostawach
materiałowych można zatem wytworzyć
Więcej Wartości, których podaż wpływa
na równowagę rynkową niż ńp. W prze-
myśle, gdzie materiałochłonność Wynosi
około 70 proc. kosztów ogólnych. Rze-

miosło przy tym W wysokim stopniu
zagospodarowuje surówce wtórne, za

Ł

pasy nieprawidłowe powstające w prze-
myśle oraz nadmierne zapasy powsta-
jące olćresOWo w jednostkach obrtitu.

Odbiorcą wyrobów i usług rze-

miosła jest ludność, a więc zaopa-
trzenie rzemieślnicze nie powinno
napotykać na trudności. Tymcza-
sem z tzw. „obrotu pozarynkowe-
go", w którym zaopatrują się wszy-
stkie zakłady uspołecznione rzemio-
sło Otrzymuje zaledwie około 35

proc. zużywanych materiałów. Pra-
wie połowę potrzeb zaspokaja w

powszechnej sieci handlu detalicz-

nego, a więc ze sfery obrotu kon-
sumpcyjnego. w którym struktura

towarowa, dostosowana jest do bez-
pośredniego • spożycia indywidual-
nych odbiorców, a nie do< dalszego
przerobu wprodukcji ..i usługach.., Z

natury rzeczy, materiały. te > w ro-

dzaju, .asortymencie, ilości W'- sprze-
daży detalicznej;-cay też. pod wzglę-
dem opakowania nie zawsze odpo-
wiadają potrzebom. W braku towa-

ru o poszukiwanych właściwościach

nabywa się taki, jakim handel de-

taliczny dysponuje. W rezultacie

często zdarta się marnotrawstwo

materiałowe (ńp. w opakowaniach,
niewłaściwych wymiarach, gatunku
itp.) oraz pewna dezorganizacja
rynku konsumpcyjnego.

W skaU rocznej zużycie materiałowe
rzemiosła stanowi równowartość rzędu
około 10 mld zł. Ponieważ, także poza
detalem dostawy dla rzemiosła regulo-
wane są riie tyle potrzebami, ćo możli-
wościami nabycia, przyjąć należy, że

i tu nie zawsze następuje, odpowiednia
dostawa, odchylenia choćby tylko 6-
procentowe wyrażałyby Się doroczną
stratą społeczną w wys. 500 min żl. A
przecież rozmiary szkód Stąd powsta-
jących trudho określić, rwłasicza że
mogą ptfza tym ujawhiać się wtórnie
w eksploatacji i że nie wszystkie są
wymierne.

Zorganizowanie sprawnego syste-
mu zaopatrzenia w ramach rzemio-
sła napotyka na trudności, gdyż
zróżnicowanie, rozdrobnienie i roz-

proszenie przestrzenne popytu nie

pozwala na utrzymanie opłacalnych
baz własnych. Podobne trudności

istnieją w spółdzielczym i państwo-
wym przemyśle terenowym. Ponie-
waż priorytetowe zadania stawiane

naszej gospodarce, jak rozwój usług
i produkcji rynkowej ściśle uzalez-

. nione są od zaopatrzenia, sprawa
dojrzała do generalnego rozwiąza-
nia. Problem tkwi nawet nie tyle
w zwiększeniu, co w usprawnieniu
dostaw: W końcu przecież nawet
drobni wytwórcy zdobywają po-
trzebne surowce, tylkd że z nad-

miernym nakładem czasu i ko-
sztów. Zgodnie zaś z zasadą racjo-
nalnego podziału pracy powinni
oni zajmować się produkcją i usłu-

gami, a nie poszukiwaniem zaopa-
trzenia.

Wydaje się. że najlepszym roz-

wiązaniem sprawy jest powołanie
baz terenowych zaopatrujących
wszystkie — poza kluczem — za-

kłady wytwórczo-usługowe I dzia-

łających jako samodzielne jednost-
ki handlowe.
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chanika, pomiarowća i innych. Stosowane formy orga-
nizacji i zachęty wdrażania postępu organizacyjnego
i technięzfiegó, z punktu widzenia wynagradzania auto-

rów i realizatorowi mają w licznych przypadkach
charakter indywidualny i nie pobudzają szerokich
rzesz robotników do .Współdziałania z kadrą kierowni-

czą na tym odcinku.
. We wprowadzeniu w „Blachowni'' jednolitego dla

całego przedsiębiorstwa kompleksowego systemu usta-

lania zadań wewnątrzzakładowych, w powiązaniu
z bodźcami materialnego zainteresowania załóg Upa-
truje się możliwości wyeliminowania zarówno wspom-
nianych, ale i innych mankamentów.

ROZRACHUNEK WEWNĄTRZZAKŁADOWY
Rozrachunek wewnątrzzakładowy potraktowany jest

jako metoda doprowadzenia zasad nowego systemu za-

rządzania do stanowisk roboczych. Ma on stanowić ze-

spół środków rozdziału i doprowadzania zadań ilościo-

wo—jakościowych (a zatem techniczno-ekonomicznych)
do takich zgrupowań zespołów pracowniczych, które

pod jednoosobowym kierownictwem posiadają peltty
wpływ na wykonanie postawionych im zadań i mogą
zbiorowo współdziałać na rzecz ich poprawy a w ra-

zie ich niewykonania mogą ponosić konsekwencje.
. Tak rozumianv rnzrp^huńek wymaga doskonałej ewi"

dencji i organizacji. Precyzuje on aktualhe zadania,
wskazuje siły, które te zadania mają wykonać i środ-
ki, potrzebne dla ich realizacji.

Odpowiedni dobór parametrów i mierników ocen,
ilości'produkcji, kosztów, zysku, strat, kar itp, niewiel-
ka ich ilość oraz czytelność powinny z takiego rozra-

chunku uczynić narzędzie ukierunkowywania, wysiłku
zesoołów pracowniczych.

Rozrachunek wewnątrzzakładowy będzie obejmować:
planowanie roczne i krótkookresowe oraz określać pb~
szere^n" rmrimiotv rozrachunku: metodę rozdziału
J5*d«iń i środków• na ich realizację; ^mierniki oceny
podmiotów rozrachunku: ewidencję r-lystem zachęt
nn^efialnych.

Przedmiotem planowania krótkookresowego będą:
p-orlukcja (sprzedaż); normy zużycia, uzysków i strat;
koszty jednostkowe lub grupowe wyrobów i półwyro-
bów: zysk oraz zakupy materiałowe lUb zapasy mate-
riałów i półfabrykatów.

Rozdział zadań na poszczególne podmioty rozrachun-
ku będzie tak dobrany, by gwarantował odpowiednią
dynamikę wzrostu dochodu, determinującą wzrost

dyspozycyjnego funduszu płac z jednej strony oraż

zysku ż drugiej śtróńy.
Oprócz powyższych danych zadania krótkookresowe

będą mogły obejmować dane informacyjne, jak: ryt-
miczność produkcji i sprzedaży w dekadach; remonty
limituiace nroduknie — żakrfes i czas: eksport w-to-

nach lub złofch dewizowych; jednostkowe parametry
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zużycia energii i paliwa; preliminarze kosztów wydzia-
łowych.

Przez zadanie krótkookresowe rozumie śię co naj-
mniej fcadańia miesięczne, zmierzające do ich rozdzia-
łu dla poszczególnych podmiotów w przekroju dobo-
wym.
. PodstaWą planu miesięcznego w pełnym jego prze-
kroju winien być aktualnie optymalny wariant planu
rocznego, przyjęty dó realizacji przez kierownictwo
przedsiębiorstwa, gwarantujący wykónante jego zało-
żeń społećZno-gospodarćzych w okresach obliczenio-
wych.

Aktualnie optymalny wariant planu rocznego
w Oparciu o normatywy wieloletnie będą opracowy-
wać centralne służby techniczno-ekonomiczne przed-
siębiorstwa wiążąc w logiczny zbiór postulowanych
zadań następujące elementy: zdolności produkcyjne;
Oceny stopnia wykonania zadań w poprzednim okresie
na tle zaistniałych awarii i postojów; potrzeby rynku
i eksportu; zabezpieczenie surowcowe; rezerwy i osiąg-
nięcia W poziomie norm zużycia, uzysków i ritrat: no-

We uruchomienia i cykle Osiągania zdolności projekto-
wych; efekty postępu technicznego, organizacyjnego
i racjonalizacji oraz poprawa jakości.

W ten sposób opracowane zadania roczne stają się
podstawą bieżącego określenia zadań miesięcznych dla

podmiotów rozrachunku. Celem bieżącego określania

miesięcznych zadań, jest zabezpieczenie stałej dynami-
ki i systematycznego akumulowania czynników wa-

runkujących wzrost funduszu przedsiębiorstwa.
Oczywiście miesieczne rozttracowy wan in zadań

uzgadniane są z głównym inżynierem produkcji (sze-
fem produkcji) i głównym inżynierem utrzymania
ruchu.

— Podmiotami rozrachunku — mówi mi mgr Kar-
koszka — są jednostki produkcyjne: zakłady, wvdzialv
i oddziały. Niżej nie schodzimy. W oddziałach pracuje
u naś po Ok. 30—50 pracowników. Uważamy, że od-
dział jest tą jednostką organizacyjną, której wpływ na

wyniki techniczno-ekonomiczne można jeszcze określić.
Podmiotami są również jednostki produkcji pomocni-
czej (Warsztaty remontowe, transoort kolejowy i sa-

mochodowy, produkcja energii elektrycznej i parowej)
Oraż jednostki obrotu towarowego (zbyt i zaopatrze-
nie). Podmiotami rozrachunku będą mogły zostać rów-
nież służby odpowiedzialne za realizację inwestycji,
działalności socjalnej i bytowej i inne, o ile skonstru-

uje się dla nich metody Określania parametrycznych
zadań i oceny wyników.

TRANSFORMACJA ZADAŃ

Jafc zadania wynikające z zasad rozrachunku gos-
podarczego mają docierać do załogi?

— Około 20 listopada — tłumaczy mi mgr Karkosz-
ka — ustala się zadania na grudzień. Centralne służby
planistyczne przedsiębiorstwa podają na podstawie wy-
cinka planu rocznego czy kwartalnego ile poszczegól-

ne zakłady, wydziały i oddziały mają dać W grudniu
produkcji. W oddziale N zbiera się aktyw gospodarczo-
społeczny i konfrontuje ilość surowców, możliwości
zbytu i wyniki osiągnięte W poprzednim okresie (her-
my uzysków, zużycia). Dla 50-ósóbówej załogi owego
oddziału N — przyjęte zadania są jakoby wypadkową
kilku zmiennych...

Na 5 dni przed rozpoczęciem następnego miesiąca
zadania są dostarczane Oddziałowi na piśmie. Z reguły
z zespołu zadań i danych informacyjnych wyselekcjo-
nowane są dla oddziału N od 2 do 4 zadań, których
realizacja i kontrola decydująco zabezpieczać będzie
pozytywne wykonanie zadań produkcyjnych i oddziału
N i całego przedsiębiorstwa. Na przykład mogą nimi

być: produkcja (lub sprzedaż), koszt (lub zysk), zapa-
sy (zakupy lub zużycie). Te trzy elementy stanowić

będa podstawowe parametry, wg których dokonuje śie

oceny wyników pracy danego podmiotu, agregując je
w jednym „wskaźniku syntetycznym" wycenionym na

100 proc., a jego składniki wg uznania kierownictwa
do 50 proc. w zależności od ważności zadania.

Przykładowe zadania dla podmiotu:
a) wartość produkcji 100 min zł 40%
b) zysk 10mmzł 40'!/,
c) zapasy surowców 2minzł 20%

Wyniki:
a) wartość produkcji
t>) zysk

c) zapasy surowców

Rozliczenie:

a) wartość produkcji

:) zapasy surowców

Wskaźnik syntetyczny

110 min zł
10,5 min zł

2minzł

110%
1053⁄4
1003⁄4

1103⁄4 X 40'/.

100
=44,03⁄4

105'/« X 403⁄4

100
42,0%

100"/. X 20%

100
- 20•/»

Wskaźnik syntetyczny: M,0°/o-t-42,o°/o+20,0%=106,0% stanowi
miernik oceny przy zachętach materialnych. W przypadku
przekroczenia zapasów obniża się wskaźnik syntetyczny
o procent przekroczenia zapasów.

A oto przykładowo — ogólne wytyczne, dotyczące parame-
trów i podmiotów rozrachunku dla wydziałów i oddziałów
(kalcynowania, mielenia, prasowania, wypalania, grafityzacji,
obróbki końcowej itd.) produkujących z węgla uszlachetnia-
jącego. ILOSC PRODUKCJI — liczona globalnie a ustalana
w tonach. Zadanie może być przydzielone wydżwoddz. o pro-
dukcji masowej niewielkiej ilości asortymentów produkują-
cych jednorodną technologią. Np. procesy: kałćyttOWahia,
mielenia, prasowania, wypalania. WARTOŚĆ PRODUKCJI —

ustalana w tysiącach złotych produkcji towarowej; Zadanie
może być wyznaczone wydz./oddz. o przewadze produkcji fi-

nalnej np. procesy: obróbka końcowa, Wyroby drdbne.
WSKAŹNIK UZYSKU — liczony jako średnióważony wskaź-
nik wysadu do wsadu produkcyjnego. Zadanie może być
przydzielone wydz./oddz. o różnorodnej produkcji prowadzo-
nej w jednym procesie produkcyjnym wykazującym różno-

rodne straty produkcyjne (brak, odpady, zaniki). Np. proe*-
sy: wypalania, grafityzacji, nasycania. NORMA ZUŻYCIA
PALIWA (ENERGII TECHNOLOGICZNEJ) — liczona w jed-
nostkach naturalnych na 1 tonę produkcji. Zadanie może
być wyznaczone wydziałowi prowadzącemu produkcję różno-
rodną W jednym procesie, który jest wysoko energochłonny.
Np. procesy: wypalania (zużycie gazu w Nm>) Tub grafityza-
cji (zużycie „energii elektrycznej w kWh). JEDNOSTKOWY
KOSZT PRZEROBU — liczony w złotych na 1 tonę produkcji
wykonanej jako iloraz preliminowanej wielkości kosztów
przerobu i ilości produkcji, zadanie może być wyznaczane
oddziałom wszystkim. Tutaj należy szczegółowo określić, któ-
re elementy kalkulacyjne ujmowane są w pojęciu kosz! prze-
robu. INNE ZADANIA — w przypadkach uzasadnionych moż-
na wyznaczyć również inne zadania w miejsce wymienio-
nych, (względnie• jako zadania dodatkowe: a) norma zużycia
materiałów.podstawowych lub półfabrykatów w kg/t, b) wiel-
kość straty na brakach w złotych, c) wykonanie określonej
ilości produkcji danego asortymentu, fl) utrzymanie określo-
nej wielkości zapasów produkcji niezakończonej w tonach .

(jako maksimum lub minimum), e) wykonanie określonego
zadania technologicznego (np. remontu limitującego produk-

W każdym zakładzie pracuje 2 ekonomistów, którzy
.w espół z kierownikami oddziałów i wydziałów „prze-
pracowują" zadania dla różnych zespołów. Oczywiście
regułą jest, by plany z miesiąca na miesiąc byłv coraz

wyższe...
— Ale jest przecież jakaś bariera wydajności insta-

lacji?
— Oczywiście — odpowiada dyr. Karkoszka — ale

wszystko można przekraczać. Tak jak w sporcie — co

pewien czas pisze się o „absolutnej barierze" w sko-
ku w dal, w podnoszeniu ciężarów... Ale wracając do
tematu: w 1971 roku osiągnęliśmy dynamikę produkcji
4.9 proc. w stosunku do 1970 roku: w 1&72 r. osiągnie-
my dyhamikę 8,2 proc. w stosunku do 1971 r Dodaj-
my: nie było żadnych inwestycji produkcyjnych daja-
cych nowe irioce. ani też zakupu maszyn bądź urzą-
dzeń. Uzyskaliśmy nie notowanv od szeregu lat wzrost

wydajności prący — 10,7 proc. w porównaniu z 1971
rokiem.

Jedyną możliwą drogą do podniesienia pożiomu pro-
dukcji jest postęp techniczny. W .. Blachowni" uzyska-
no na wszystkich liniach technologicznych poprawę
mocy licencyjnych poprzez optymalizację procesów
i likwidację tzw. Wąskich gardeł produkcyjnych

n

,

a

Udoskonalony system zarządzania
w 1973 roku daje szansę na dalsze wyeliminowanie
dotychczas istniejących barier i ujawnienie feżerw
produkcyjnych. -

TONY A ZŁOTOWKI

Najskuteczniejszym instrumentem pobudzaiaóyfn
pracowników do realizacji zwiększonych programów
jest po prostu wynagrodzenie. Z tego też względu
w nowytn systemie zarządzania poświecono sporo
uwagi systemowi zachęt materialnych

Muszę w tym thiejscu ujawnić, że w „Blachowni"
juz oa- miku lat unowocześniano systematycznie zarzą-
dzanie i organizację. W 1969 roku zorganizowano za-

kładowe służby (biuraj technologiczną, a w istryft



i ST nie JE wiele powódów.aby v>
I ramach, toczącej się dyskusji

wśród ekonomistów, jak i w ra-

mach opracowywanych nałożeń -do-
skonalenia systemu ekonomiczno-
-finansowego gospodarki, Wrócić
szczególną uwagę na zagadnienia
reprodukcji środków w naszej go-
spodarce, zwłaszcza zaś w prze-
myśle.

Bardzo zatem na czasie jest Cie-
kawe studium, jakie na ten temat

przedstawił dr Kazimierz Czyż-
TM;U)sfci to książce wydanej przez
PWE1).

Autor zajmuje się rolą środków
trwałych we współczesnych proce-
sach gospodarczych w przemyśle i

systemem ich reprodukcji, rozdzie-
lając w swoich rozważaniach pro-
blemy jej planowania i finansowa-
nia oraz problematykę zarządzania
Środkami trwałymi w przemyśle.
Dużą zaletą tego dzieła jest przed-
stawiony materiał analityczny (w
tym ocena zależności między kształ-
towaniem się wskaźników technicz-
nego uzbrojenia pracy, wydajności

pracy oraz produktywności środ-
ków trwałych). Relacje te przed-
stawione zostały zbiorczo dla prze-
mysłu i w odniesieniu do Wybra-
nych gałęzi produkcji.

Z pimktu widzenia ierhatu książki i

potencjalnych jej nabywców możha u-

znac za. dyskusyjne zamieszczenie w

nie] rozdziału, traktującego o óoólnych
problemach planoivania i zarzĄdżdma
(rozdział 1). Wydaje się, źe książka zy-

skałaby na zwartości tematycznej, aduby
problematykę tę, przedstawiana w spo-
sób dość ogólny, pominąć.

Interesująco natomiast przedsta-
wiono zagadnienia roli środków
trwałych w rozwoju gospodarki
(rozdział II). Przyczyniło się do tego

zręczne naświetlenie i wzajemne
skorelowanie poglądów wielu eko-
nomistów oraz przytoczonego mate-
riału analitycznego, charakteryzu-
jącego zależności ekonomiczne
wskaźników opartych na środkach
trwałych ze wskaźnikami' wydaj-
ności pracy żywej.

Niezmiernie plastycznie i przeko-
nująco na tle tych rozważań rysuje

się zadanie podjęcia bliższej ana-

lizy spadku produktywności środ-
ków trwałych. Spadek ten, jak się
wydaje, nie może być powszechnie

usprawiedliwiany ogólną tendencją
wzrostu kapitałochłonności produk-
cji. Zwłaszcza w naszych warun-

kach jest on przecież kształtowany
przez strukturę techniczną inwes-

tycji, w której ramach dominuje
ciągle jeszcze kapitałochłonnie bu-
downictwo kubaturowe, wpływają-
ce na niską produktywność środ-
ków trwałych. Wydaje Się, że ol-
brzymia szansa możliwości popra-
wy tej produktywności tkwi właś-
nie iv odpowiednim ukierunkowa-
niu polityki inwestycyjnej na przed-
sięwzięcia 'modernizacyjne, na za-

kupy nowoczesnych maSzyn .i urzą-
dzeń, przy równoczesnym ograni-
czeniu budownictwa kubaturowego
w przemyśle. ••

Wydaje się też niewątpliwe, co

zresztą nieraz już stawiano w •dyS>-
kusjach, że popraWę W tym zakre-

sie można by Osiągnąć stwarzając
odpowiednie zachęty ekonomiczne
dla poprawy Struktury inwestycji
i struktury środków trwałych. in-
strumentem takim powinno być
przede wszystkim zróżnicowanie,
wyższe niż obecnie, odsetek ód kre-
dytów bankowych na nowe budow-
nictwo i na przedsięwzięcia moder-
nizacyjne, przy czyfn odsetki te po-
winny być bieżąco — tu trakcie
inwestowania — opłacane W Ciężar

&skit jednostek inwestujących. W

dążeńiu do maksymalizacji tego ,zy-
sku przedsiębiorstwa byłyby zain-
teresowane w preferowaniu inwes-
tycji krótkocykliCznych i mało ka-

pitałochłonnych. To zaś powinno
przyczynić się do pafarawy wskaźx
ników produktywności środków
trwałych.

Wydaje się, źe z tego punktu wi-
dzenia Autor mógł rozwinąć sWoje
rozważania, snute w rozdziale II,
czy też w następnych, co wzboga-
ciłoby dodatkowo duże walory jego

pracy.. Taki Sam efekt dałoby
przytoczenie porównań zagranicz-
nych, co jednak wykracza wyraź-
nie poza zakres zadania przyjętego
przez Auto+a. Samo postawienie
jednak wielu problemów wywrze
niewątpliwie wpływ na zgłębienie
studiów i analiz w wymienionych
i pokrewnych dziedzinach.

CzeiM tekstu dotycząca reprodukcji
prostój Środków trwłf.ych, gospodarki re-

zróżnicowanej struktury rodzajowej
i wieku środków trwałych, lecz
także od programu inwestycji roz-

wojowych i rekonstrukcyjnych, o

których decydują jednostki nadrzęd-
ne przedsiębiorstw. Sprawa jest dy-
skusyjna, jednak wydaje się, że w

warunkach naszej gospodarki rów-
nież inwestycje przedsiębiorstw wy-
magają elastyczności i Zapewnienia
zamienności z inwestycjami branżo-
wymi. Potwierdza to doświadczenie
wielu lat, w których środki i na-

kłady na inwestycje przedsiębiorstw
określone w planie nie odpowiadały
ani ' potrzebom, ani też możliwóś-
ctom realizacyjnym przedsiębiorstw.

Rozdział tV sostat poStuięćony zarzą-
dzaniu gródkami trwałymi. Omawia ii$
w nim rolą, jaką w tym zakreśie speł-
niają poszczególne szczeble zarządzania
gospodarczego, poczynając ód Organów
centralnych, a kóńcząc na przedsiębior-
stwie. Zamieszczono tu także rozważali la
dótyćzącć znaczenia boditów ekonomicz-
nych w zarządzaniu Środkami trwałymi.

Nie Wszystkie informaaje ujęte w tym

cji. Autor wypowiada się za różny-
mi formami modyfikacji systemu
amortyzacyjnego, a równocześnie ea

likwidacją tej kategorii, czego* w tej
pracy nie uzasadnił. Stwierdzenia te

stwarzają wrażenie sprzeczności
wewnętrznych i zawierają niedomó-
wienia. Nie miejsce tu na szerszą
konfrontację poglądów wysuwanych
przez różnych autorów w te] dzie-
dzinie,> Jednak nieodparcie nasuwa

się potrzeba zajęcia stanowiska do
postulatów dotyczących amortyzacji.

Wydaje się nieuzasadnione tiego-
wanie tej kategorii ekonomicznej
(Autor zresztą nie jest pionierem
tej koncepcji). Amortyzacja bowiem,
Choć w sposób umowny, wyraża
koszt zużycia środków trwałych W

procesach produkcyjnych: Słodki te,
obok materiałów i pracy żywej, u-

czestniczą efektywnie W tych pro-
cesach, a zatem zużycie ich. muśi
stanowić element kosztów. Zwła-
szcza przy stale rosnącym Udziale

RECENZJE

ARKADIUSZ WOŁOWCZYK

montowej oraz inwestycji przedsiębiorstw
została, ożywiona prezentacją różnych
pógiądów i wynikami badań. Ceńne są
m. in. informacje dotyczące inwestycji
przedsiębiorstw, ich struktury oraz efek-
tów. Pt-żedstawitiny przez autora mate-
riał dowodowy przekonuje, że niesłusz-
ne są poglądy wysnute w 1969 roku,
Utóre zaważyły ria planie na latach 1910
i 1971, w wyniku których ogrdtticzotto
Inwestycje przedsiębiorstw. Przewaga Za-
kupów makzyn i urządzeń (ok. 80 proc.)
oraż przedsięwzięć modernizacyjnych
czyni tę kategorię inwestycji wysoce
efektywną. Pozostawienie > odpowiednich
decyzji w rękach dyrektorów przedsię-
biorstw pozwala itn elastycznie uzupeł-
niać tuki w wyposażeniu maszynowym
t pitSjH&Badtdó mniejsze przedsięwzię-
cia modernizacyjne, których charakter
nie kwalifikuje ich do decyzji wyższego
śztzebla.

Charakterystyczne dla rozdziału
III, traktującego o planowaniu re-

produkcji środków trwałych-, jest
zaprezentowanie przez K. Czyz-
nieWSkiego metody określania na-

kładów na reprodukcję ptóśtą
środków trwałych przy pofhóćy
równań zastosowanych do trendów
nakładów . na kapitalne remonty
oraz na Wymiaiię ŹrOdfcóio trW&łyćh
zlikwidowanych. Autor TeóKffmtUjS
W tym miejśću fi&kłady rzeczywiste
z obliczonymi przy pomocy podanej
metodyki, stwierdzając duże Zbliżę*
nie jednych ł drugich luietltóŚći.

Metoda ta pid raczej znaczenie
teoretyczne. W poszczególnych ga-
łęziach i przedsiębiorstwach potrze-
by w zakresie reprodukcji prostej
środków trwałych — co nie jest S
pewnością pozbawione elerńentu
dyskusyjności — nie mogą być fl&j*
częściej Skwańtyfikowane na dkfśSy
dłuższe. Zależą one nie tyikd ÓB

rozdziale są aktualne — jest ta ikutek
cyklu wydawniczego i jpewhych zmian

wprowadzonych w praktyce w róftit 1972,
które rzecz jasna nie mogły być przez.
Autora uwzględnione.

Nasuwają się jednak pewne Uwa-

gi. Przeoczeniem zapewne jest
stwierdzenie (zawarte na str. 214),
z którego wynika, że normy amor-

tyzacji przeznaczonej na fundusze
inWestycyjno-remońtowe są okreś-
lane odsetkiem do wartości środków
trwałych i umorzenia. Chodzi tu w

rzeczywistości nie o normy amorty-
zacji, która jest przecież bezpośred-
nio zależna od środków trwałych,
lecz o zysk. Relacjonowanie odpi-
sów z zysku na ten fundusz do War-
tości środków fwdłyeh i ich umo-

rzeń ma zupełrtie inne znaczenie.

System ten jest śtbśóWąny do dziś
dnia — Wobec teffó żWfócenie uwa-

gi na ten fakt może przyczynić się
do usunięcia wątpliwości, jakie
zwłaszcza u mniej doświadczonych
czytelników wywołmpteze ptaytfr
emm stwierdzenie.

W fedfte&utfj raździditt isst
Ul&iye móżńd brdk jedńóżńdćźńegó sia-
wwafca Ait&M.ś» niektóryth ju>rmza-
ńych tU śprdiiS "i fHSuiyempufóce
rnktumaie t&§o temłu, zwmteM ts
uwagę &#tmw m M> Mąeżyńśmi):
Pómlnięió tu ffis Mt pdlityką wpłai ży&-
ku Od budżetu, kłafe są oparte fóuinm
ó ńómy rńidejdnbioafig cis gródków
imatym ft óbmtifiuych), a zatem pełniej
także folę bódżćóiiią. Bardziej kófiipiek-
»&W óindioieHie iegd tematu pdiiiićiiieh
by a pewnością wyomąć mtemi kryły*

fófte psi adfeaem iktUUlłi&go Sta.HHftSf-
mutywneao, który cechuje mieis różnych
ffizivitjzaL fug w pełni s ssbą zh&fim*
nllcniidnym.

Niezbyt jasno t jedmsitmnie
pfźedśimidnó próblemy amoftyźa-

tegó czynnika produkcji. Nakłady
Wydatkowane Ra zakup Środków
trwałych muszą byó zrepródukoWa-
ne i ziialeźć pokrycie W przychó-
dach pieniężnych uzyskiwanych ze

sprzedaży produkcji. Dzięki temu
można tworzyć fundusze na repro-
dukcję środków trwałych i dókony»
wać obliczeń Obciążenia dochodu
tiatóelowego inwestycjami. Zarzuce-
nie amortyzowania środków trwa-

łych ,— nie mówiąc już o tym, że
byłby to precedens chyba w skali
światowej —» zaciemniłoby obraz
kosztów produkcji, podstawy usta*
lania cen itp. Można Udowodnić, jak
bardzo Utrudniona zostałaby wów-
czas m. in. analiza charakteru eko-
nómićznego reprodukcji środków
trwałych, tempa unowocześnienia
bazy majątkowej itp. zagadnień, któ*
te pozostają w bezpośrednim Uwiąż*
ku z rozważaniami Stanowiącymi
teifiat pracy omawianego dzieła.

Wieżmzumlałe jest też wnioskowanie
iifiitjgróWanla amortyzacji i óprocehto-
iiiSftiS irdttićótu trtbatyeh. Jest t6 tózwią-
tanie skrajnie admienńe od wtiioskowa-
Hej likwidacji amortyzacji i nie uwzględ-
nia Ćdt0nych funkcji obydwu kategorii
ekonomicznych, oprocentowanie irodków
tfVJalych jestformą podatku, która zńaj-
iiUje coraz szersk§ uznanie ł u) innych
krdjaeh socjalistyćźhych. W Systemie
Ńiit) stanowi ońo podstawową formę
Wpłaty akumulacji przedsiębiorstw do
budżetu.

Trudno nie zwrócić uWagi na

pslejnikę skierowaną przez dr
Ki Cżyżniewskiego pod adresem wy-
odrębniania w teorii pojęcia „finan-

te inwestycji". 'Polemikę z tym por
jęciem Autor opiera najpierw na

potwierdzeniu, źe/ istotnie w prze-
szłości mieliśmy do czynienia z in*
stytucją finansów tego typu (s. 240).
Stwierdza dalej, że dziś nie można
przyjąć koncepcji zdezintegrowane»
00 systemu gospodarki finansowej,
gdyż proces doskonalenia systemu
planowaniu i zarządzania rozwija
się w kierunku zintegrowania Wy-
korzystania systemu pobudzania (
zasilania. ;

Argumenty te nie przekonują i
są oparte na zasadzie zamykania
oczu W oblićZu rzeczywistości. Nie«•
trudho udowodnić, że spetijaiistycz>-
na bądź co bądź działalność inwe-

stycyjna biegnie ,tinnym korytem"
niż produkcyjna, Związek jednej i

drugiej jest niezaprzeczalny, lecz W

dużym rozkładzie czasowym, To cp
się dziś inwestuje wiąże się z eks-
ploatacją za lat kilka (jeśli, oczy-
wiście pominąć drobne inwestycje
przedsiębiorstw). Większość deć\)żji
inwestycyjnych W państwie socjali-
stycznym nie zależy od przedsiębior-
stwa. przebieg prócesów inwestycyj-
nych Wykazuje podobieństwa nie
tylko W różnych gałęziach gospo-
darki, lecz także w sferze zasilania
tych proccsów środkami flnanso»
wymi. Skoro istnieje ekonomika iti1-

westycji (czego nikt nie kwestiom*
je), odrębne piony organizacyjne d/s
inwestycji w gospodarce, odrębny
system przepisów inwestycyjnych —•

me może być błędem rozpatrywanie
„finansów inwestycji", zwłaszeża w

Okresie silnej dynamiki inwestycji,
w okresie kiedy systefri finansowy
może wywrze skuteczny wpłyW ttą
strukturę i efektywność inwestycji
— Spojrzenie na Specyficzne prawa
rządzące tym procesem może być
dla gospodarki 4 dla systemu finan-
sowego jak najbardziej pożyteczne.
Chodzi zwłaszcza i> preferowanie w

tym systeihie skracania cykli bu-
dowy i stymulowanie dyscypliny w

zakresie kośHtóW ińWeśtyCji. Sku-
pienie większej UWagi na tyćfi as-

pektach systemu inwestycyjnego
przyczynić by się mogło do złago-
dzenia napięć inwestycyjnych i

szybszego tempa ośiąg&nia Wpźśżej
stopy życibwej.

Natomiast idea itisle) integtabji pro-
blematyki Ckspibataćjl i inibeStgeji pozo-
staje ii) dUżym stapniu bez pokrycia tu
rzeczywistości. Przeważnie jediią i drUgą
problematyką żajniUją się różni ludzie,
mimo głoszonych fis zcintićjtr-ż h&śel in-
tegracyjnych. Specyfika ta uwydatnia
SI? także iii krdjdćh kdjiltdiMyeżnyćh i
ii) międźyharóddUiyćh ófgahliaejaćh, to
których wyodrębnia się jednostki spec-

jalizujące się w procesach • ' inwestycyj-
nych. Dotyczy to ni>. generalnych re&u-
żamrdw imneśtyćji, mądsijńarmawyćh
banków inwestycyjnych itp.

Błędem byłoby, gdyby pogląd o

Walorach « elementach dyskusyj-
nych dzieła Kr GzyżnieWskiege) typie»
rać na proporcjach treści poświę-
conej w tym miejscu na jedno i

drugie. Wysoko należy ocenić tę
książkę, napisaną piórem Wybitne-
go specjalisty z dziedziny gospodar-
ki środkami trwałymi i inwestycji,
praca rodząca tyle fóźnórakich sko-
jarzeń i s przekonująca ó IfófiiećźńóL
ści. póibażnegó źajęćia się proble-
matyką reprodukcji ŚródkóW ttWa-

łych, praca która pojawiła Się aku-
rat W okresiei w którym rozważane

Są koncepcje doskonalenia Systemu
planowania i zarządzania-.

1) K. CźyżiiieWski: Reprodukcja trod-
kóii) imatych ul przćmysie, PWE War-
szawa laii, s. sos.

2) „Inwestycje i Budownictwo" lir iii

1973, s. 38—39.

1970/1971 uzupełniono ich działalność organizacją dżia-
łu badan i analiz ekonomicznych, któiy jjfzśjął nie
tylko weryfikację wyńikóttf, lecz i Selekcją żlarhiefżeń
rzeczowej tematyki fctóśtę]?u teChriicżno-ekóhórĄicgnegd.
Dla opanowania miernika zapasów zOriaftizowaiió
w poprzednich latach żeśpoły iftągażynóW opetóćyj^
nych, należących organizacyjnie do jfedńostek produk-
cyjnych, zabezpieczając w ńićh ten asortyment tnate-
riałów (oprócz surowców i materiałów pomocniczych
Bezpośrednich), który gwarantuje ciągłość riićhu da* •

nego wydziału i zakładu. Wymagało to dużego wysił-
ku organizacyjnego, przygotowania ludzi oi?aż po-
wierzchni magazynowych.

System planowania i normatywnego jrachuftkii kósz-
tów produkcji podstawowej wprowadzono ód 1 Stycz-
nia 1971 r. i badano jak działa prży doprowadzeniu go
do najmniejszych grup robotniczych. Natomiast od
1 stycznia 1972 r. uzupełniono innotoaćję o system za-

chęt materialnych za przekraczanie zadań planowych.
„Blachownia" więc ma już spore doświadczanie

1 jest najbardziej Chyba przygotowanym zakładem
w całym zjednoczeniu do Wprowadzenia w 1973 roku
kompleksowego systemu inicjującego na teren eałegS
przedsiębiorstwa.

— Dotychczas samodzielną jednostką gospodarczą —

Wykładaj mgr Karkoszka odpowiedzialną za Wyni-
ki techniczno-ekonomiczne był zakład, obecnie za taką
jednostkę uznaje się wydział i oddział. I tak np. w za-

kładzie syntezy wyodrębnia się: wydział paraksylenu,
oddział kwasu tereftalowego i wydział DMT. Każdy
wydział i oddział otrzymuje swoje zadani^ miesięczne
i oceniany jest według wykonania tych żądań. Do tej
pory robotnicy z poszczególnych wydziałów (oddzia-
łów) otrzymywali mieśięCżrte zadania, od wykonania
których uzależniona była wypłata premii, natomiast
pracownicy umysłowi należący bezpośrednio do wy-
działu (kierownik, mistrz) byli premiowani ża •wyni-
ki całego zakładu. Obecriife nadzór techniczny óraz
robotnicy (obsługa) jest premiowana wg stopnia wy-
konania tych zadań.

Likwiduje się przez to dziesiątki regulaminów premiowania,
a także eliminuje nieprawidłowości, które występowały do-
tvclici-as w tym zakresie. Udoskonalony system zadań zakła-
da, że te same zaddnia będą obowiązywały dla bltreSięnla:
wielkości premii, wysokości funduszu zakładowego, ilości
punktów we współzawodnictwie wewnątrzzakładowym. W po-

,przednim oki'esie, zadania, od których zależało naliczanie
zakładowego funduszu, były inne ud zadań warunkujących
wypłatę premii, zaś zadania obowiązujące we współzawod-
nictwie były zanadto rózbudoWahe.

Z ogńlriej pUli dyspózyćyjnegd funduszu płac Hego rezerw

można będzie Wydzielać: place podstawowe pracowników,
część środków na Bieżące przeszeregowania, pretale robotni-
ków 1 części pracowników umyśłrtwyćh, płace użupfelhlaląee.
Bezosobowy fundusz 0iać, fiiiiduSz Mi funduśa liłac bczHIów,
place dla biura projektów i SOWI, płace na zabBZ&lefcjienle
rozruchów 1 szkolenia, płace na nowe uruchomienia oraz re-

zerwę dyrektora przedsiębiorstwa.

Podstawową forftią zachęty jtOdhliotóW rOżrachunkli
1 przedsiębiorstwa będzie podział dyspozycyjnegó tun-

• duszli plac pó śtworżShiu feżerWy przedsi^biótStwa.
Podstawą wewnętrznego podźiałU dyspOZyćyjnegó fun-
duszu płac byłby zadeklarowany Wzrost dochodu.

Nowością jaką wproWadżóno jest prćitti&waniś za

przekróczerie zadań miesięcznych i kwartalnych. Pre-
miowaniem tym objęci są pracownicy fizyczni
i umysłowi zatrudnieni bezpośrednio w wydziale (od-

dziale) jpfddukeyjnym £femitije slf (W lim f,) ffźS"
kroczśfiie żaddń dó 103 procent i wtedy dódatKóWa
premia pracownika fiżycziiego powiększyć się fńóże 6
6 proć., natomiast umysłowego o 5 proc. Premia ma

oczywiście charakter uznaniowy a jej podziału do-
konuje kolektyw wydziałowy.

Dodatkowy fundUsz premiowy tworzy się pod wa-

runkiem wykonania co najmniej w 100 proc, (przez
ćałe przedsiębiorstwo) zadań z zakresu produkcji
i sprzedaży w miernikach ustalonych przez zjednocze-
nie. Wielkość dodatkowej premii oblicza się od prze-
kroczenia zadań oddzielnie za każdy kwartał (nie na-

rastająco)!
Drugilfl novum jest likwidacja dotychczasowego

limitowania funduszu płac^ Mechanizm tworzenia tżw.
dyspozycyjnego funduszu polegał będzie na tym, że

zależności ód dynamiki dochodu przedsiębiorstwa
będą miały możliwość ustalenia sobie kwoty funduszu
płac, jaką mogą wydatkować w danym roku oblicze-
niowym. Dalej fundusz premiowy kierownictwa został
rozszerzony w tym sensie, że przez aktyw kierowniczy
rozumieć się będzie także kierowników działów i mi-
strzów;® tyCh, którzy ż racji sprawowanych funkcji
i odpowiedzialności mają wpływ na zysk przedsiębior-
stwa. Fundusz ten tworzony będzie jako odpis ż zys-
ku, a więc Wprost proporcjonalnie do wielkości tego
zysku.

Ulega też reformie fundusz zakładowy. Trzynaste
pensje będą wypłacane pó zakończeniu roku oblicze-
niowego i wliczane w ciężar kosztów, a nie w wyniku
podziału zysku; wydatki na cele socjalne i budowni-
ctwo mieszkaniowe zapewniane będą poprzez odpo-
wiedni normatywny narzut w koszty.

Oczywiście wszystkie te nowe elementy zarządzania
będą uważnie badane i weryfikowane w „Blachowni"
jak też i w ćałym Zjednoczeniu. Jasne jest, że nie
można ryzykować jakiegoś nieprzewidzianego za-

chwiania gospodarki w tak dużym i znaczącym dla go-
spodarki narodowej zakładzie i branży. Niemniej jed-
nak w 1973 r. spodziewane są poważne korzyści z no-

wego systeińu:
— możliwość wzrostu płać,
— móżliWość poważnego wzrostu produkcji towaro-

wej ó 3—4 próc.,
— możliwość popfawy zysku dó 15 proc.,
— Utrzymanie się prawidłowych proporcji żapasów,
— wyprzedzenie koncepcji programu postępu tech-

nicznego przez kadrę techniczną, wartiftkUjĄcego
Wzrost produkcji dó 6,5—7 proc., w stósunku do po-
przedniego okresu óraż poprawę efektywności góśpó-
aafowania dla zabezpieczenia WżrostU płać róbótfiików.

— łącźenle ujednoliconymi żądaniami i miernikami
oceny działalności pracowników fiżyeznych i umysło-
wych,

— Wytftierrtość, SpraWdzalność I porównywalność
mierników óceny,

bieżąca informacja 6 stanie gospodareżym przed-
siębiorstwa.

K. BÓftCZEWŚ&I

1) EtfiH NędżóWskl — „Mowa reguły giry # „PetroćHćfirill" —

ŁG nr 46/72.

') Władysław Karkoszka — „Przez postęp organizacyjny do
postępu technicznego" — ,,tekónomika I Orgaiilźaćja Pracy"
Br 11/1974 r.

ZASABV ROZLICZENIA M
DOSTARCZONE owoce

Z IMPORTU W KAZIU ICH
CZĘSCloWEdO ZEPSUCIA

Zakład Eksportowo-ImportoWy Od-
dział w G. dostarczył Wojewódzkiej
Spółdzielni Spożywców „StKtbm''
Oddział w & wagon winograń koit»
sumpcyjnych t importu- Winoarona
te przy spraweizdhiu jakdtal na

punkcie granicznym- wykasowały
6)5% zepsucia, saś przy odbiorile
przesyłki na atacji docelowej ra»-

czoznawca Państwowej Inspekcji
Handlowej ustalił' mniejwarto&
12,S%. Równócześnie w wyniku
przeważenia tówaru wm 2iaprzy«lę-
żonego wagowego PIH stwlfe«!»B6
w stosunku dó danych ie stacji gra-
nicznej niedobór Wagi W ilości III

kg.

zakka Ekspertów^ltrtpdrtow»
(Zsil), jako dostawesi sataktuMWtf
dostawą po cenie detallcfinej 10 ń
ta l kg pomrtiejafcftfifej o ebowlątu»
jąee marże, co dato iąesną kwotą
180 SBO ń.

Odbiorca stojąc ńa stanowisku, te
w danym przypadku winny ntieć ea-

stosóWanie (tośtaftoWisriia dećytii nr

S/608/69 Państwowej Komisji Cert z

28. VIII, 1969 r. w sprawie cen im-
portowanych Wihogroii o mniej War-
tości prżekraćżająGej iieWo-
bec tego za dostarczoiie Wihogfótta
przysługiwała ZEI cena «bytu pó zł

4,50 za 1 kg — pokrył faktury tylko
dó wysokości zl 61020.70 odmawia-
jąc zapłaty reszty należności w kwo-
cie żt 67.529,30.

Zakład EkspOrtóWó-ImporloWy po
prźef*rt»WadKeriiU kOfekty foslłeżehia
wystąpił ź wnioskieffi arbitrażawym
domagając się żasądsenia od pozwa-
nego W8s ^Spałem" kwety 84.251,36
zł, prży essym spór gpKiwadisii sit} w

zasadne do kwestiij gąy sporHs do-
stawa winna Być rdzrfićźdna prgefc
strony po eenie «bytu żł 4,00 na 1

kg, Czy też teftia detaiicSSftgj &
15 zai 1 kg pomniejszonej O obowią-
zujące marże, z uwzgiędnieiiiełn
mniejWartości oWóćoW,

Okręgowa Komisja Arbitrażowa
użflała ŻS prawidłowe aastosewanie
pi-żeż 2EI prży faktUPOWaniU śpaf*
nej dostawy eeny a ii) tia kg i itó-
śądżlia od pożwanśgo odbiorey tytu-
łem reSźty należnośel kwotę
żł. Co do kwoty 3l.48B.4f wniosek ao-

stał oddaióiiy w wyniku ska^gówa-
> nia przeż ókA wyiicżehia wysoiwś'

Ci roszczeń!

Główna Komisja Afbitraiswa,
rozpoznając Sprawę tia SkUlek od»-
wołań złożonych przez obie strony,
orzeczenie ! instancji zmieniła i
wniosek Oddaliła przyjmując, źe po-
wodowy Z&t bezzasadnie domaga
się zapłaty doehodzottej kwoty, gdyż
za sporne winogrona posługiwała
mu Cena zł 4)80 ża kg, KtóPS żOśtała
przeż pożwanego odbiorcę uregulo-
wana. -

Ód orzeczenia GKA została zało-
żona rewizja nadzwyczajna W inte-
resie powodowego ZEI przez Ceńt-
ralę Śfffiłdżielfli Ggrednirtiyeh.

- Główna Komisja Arbitrażowa roz-

pozna wszy sptaw^ pOnóWńie Uznała
reWiżję nadżWycżajną za Użagadftio-
ną, toteż w &kła<l2i@ rewizyjnym
(zwiększonym) dnia ł3 kwietnia 1972
r. (nr BO 6ŚS0B/71) fSOgirzedflie ŚW6
orzeczenie zmieniła, Wypowiadając
ostatecznie następujący pogląd praw-
ny:

Przy fakturowaniu dostarczonych
owoców x impoirtUi które na polskiej
stacji granicznej hie odipóWlądaly
wymogom jakościowymi baiesy sto-
sować Cenę wskazaną w , decyzji
Państwowej Komisji Gen dotyczą-
cej sposobu rozliczenia ża ówóee o

odpowiednim próCenćić mftiejwar-
tości aa tej staeji.

W uzasadnieniu Swego portowńelo
Orzeczenia SKA żażftaeżyła:

„Żgódftie ż postanowieniem § 4
zarządzenia ftf 88/64 Państwowej
Komisji Cen z 25.11.1964 r. W spra-
wie ćen importowanych płodów
Ogrodniczych (Uniletyn 1964 r.ńr 16>-
17, poż. 281) W rozliczeniach dostaw

importowanych płodów ogrodniczych
obowiązują ceny zbytu uśtaióne
przez Pańśiwową liórnisję @eń z

tym, że eei"ą zbyttt iti.iń . Winogron
jest obowiązująca eena detaliczna
pomniejszona o obowiązujące ińarże
handlowe. Ńie jest przy tym kwe-

stionowane, że W dacie WykOńahia
spornej dostawy dla Winogron od*
powiadających Wymaganiom normy
brartżoWej BfJ-66/8lS4-Ól obowiązy-
wała eena detalicżrfa j5 żi ża i kg.

Decyżją nr S/603/6J). Państwowej
Komisji Cert z Ź8.Vttt.i§g9 t. "©{Ufe-
tyn den i&69 r. nr 34-59, poł 420)
zostały uregulowane ceny importo-
wanych wihogron o mnie j Wartości
przekraczającej 10%. W.szczególnoś-
ci w ust. 1 ffet i tćj deęyżji żo^taia
ustalona dla Winogron b mńiejwar-
tości powyżej 10% do 20% i»śna
zbytu ^a i kg ffaflćo wagon palika
stacja graniczna w Wysokości i3
4.50. Zgodnie ż postanowieniem os-

tatniego żdaiiia uśt. 1 dećyżji eeSa
ta obowiązuje w roźiiezeniaćh mię-
dzy ZEI a „USbOlecifiiOHfiSi pf2efl*
sjębiorStwami WandlOWymi (prfced*
siębiorstwa prowadżąće Sprzedaj;
detaliczną winogron} bądź uśpółećż-
ttionvmi przedsiębiorstwami prze-
mysłowymi (pP2§dsi#biorstwa
wadzące przerób Winogrort na prze-
h^ory) podejmującymi sortowanie
WińogrOń o mfti ej wartości ttfzeferir
czającej ln%."

W świetle całokształtu treści tej
deey«ji PfcC należy rozumieć, że

DOKOŃCZENIE NA STR, t
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dotyczy ona rozliczeń za winogrona
wykazujące na polskiej stacji gra-
nicznej! mniejwartość przekraczają-

Taka interpretacja postanowień o-

mawianej decyzji jest zgodna ze

stanowiskiem Państwowej Komisji
Cen przedstawionym przez jej
przedstawiciela na rozprawie rewi-
zyjnej.

Skoro więc w konkretnym przy-
padku sporne winogrona wykazywa.
wały na polskiej stacji granicznej
6,5% zepsucia tj. poniżej 10%, przy
rozliczaniu tej dostawy pomiędzy
ZEI i pozwanym odbiorcą nie ma-

ją zastosowania ceny zbytu ustalone
ww. decyzją PKC nr S/603/69.

Należy zatem uznać za prawidło-
we zastosowanie przez powodowy
ŻEI przy fakturowaniu spornej do-
stawy ceny det. zł 15 za 1 kg."

ROLNICZA TRYBUNA • ROLNICZA TRYBUNA • ROLNICZĄ

S

NOWE USTAWY O PODATKU
OBROTOWYM I DOCHODOWYM

W nr 53 Dziennika Ustaw z 1972
r. ukazały się dwie nowe ustawy z

dnia 16 grudnia 1972 r.:'

1) o podatku obrotowym (poz. 338)
2) o podatku dochodowym (poz.

339).
Obie te ustawy weszły w życie z

dniem 1 stycznia 1973 r.

Opodatkowaniu według ustawy o

podatku obrotowym podlega działal-
ność zarobkowa w zakresie rzemio-
sła, handlu, przemysłu, usług oraz

zajęć zarobkowych, wykonywanych
na obszarze PRL przez osobę fizycz-
ną, spółkę nie mającą osobowości
prawnej lub przez osobę prawną nie
będącą jednostką gospodarki uspo-
łecznionej.

Opodatkowaniu podatkiem obroto-
wym podlega również działalność
zarobkowa, wykonywana na obsza-
rze PRL przez wymienione wyżej
osoby mające miejsce zamieszkania
lub pobytu albo siedzibę za granicą,
jeżeli osoby te wykonują ją osobiś-
cie lub przez swego przedstawicie-
la albo pracownika bądź przy pomo-
cy utrzymywanego w PRL zakładu
lub innego stałego urządzenia.

Stawki podatku wynoszą od 1-30%
obrotu, w zależności od rodzaju
działalności.

Ustawa wyłącza od podatku obro-
towego kilkanaście rodzajów czyn-
ności.

W myśl ustawy o podatku docho-
dowym opodatkowaniu podatkiem
dochodowym podlegają osoby fi*

zyczne i osoby prawne nie będą-
ce jednostkami gospodarki uspołecz-
nionej od dochodów uzyskanych ze

źródeł przychodów określonych w

ustawie.

Ustawa wymienia 19 rodzajów
przychodów, które wolne są od po-
datku dochodowego.

Równocześnie ustawa wprowadza
różne skale podatku dla dochodów
z różnych źródeł i w zależności od
wysokości tych dochodów.

Utraciły moc dotychczasowe dek-
rety z lat 1948—1950, dotyczące oma-

wianych podatków.

OGÓLNE WARUNKI UMÓW
SKŁADU TOWARÓW

W CHŁODNIACH SKŁADOWYCH

Minister Przemysłu Spożywczego
i Skupu zarządzeniem z dnia 22 li-

stopada 1972 r. ustalił ogólne wa-

runki umów sltładiu towaru w chło-

dniach składowych między jed-
nostkami gospodarki uspołecznionej
(Monitor Polski Nr 54, poz. 292).

Ogólne warunki, opublikowane ja-
ko załącznik do zarządzenia, winny
być stosowane — począwszy od 1

stycznia 1973 r. — przy zawieraniu
umów składu artykułów spożyw-
czych, z wyjątkiem ryb i towarów
pochodzenia rybnego składowanych
w chłodniach rybnych resortu żeg-
lugi oraz towarów stanowiących re-

zerwy państwowe.
Ogólne warunki umów składu

normują w 6 rozdziałach: 1. Zawie-
ranie umowy składu. 2. Przyjmowa-
nie towarów do chłodni, 3. Składo-
wanie towarów, 4. Wydawanie to-

warów z chłodni, 5. Zasady rozli-
czania i odpowiedzialności chłodni
i 6. Kary umowne.

KOLPORTAŻ PJRASY

Ustawa z dnia 16 grudnia 1972 r.

o zmianie ustawy o łączności (Dz.U.

Nr 53, poz'. 246) stanowi, że kolpor-
taż prasy objęty prawem wyłącznoś-
ci Państwa, wykonują: 1) na terenie

całego Państwa (z wyjątkiem kol-

portażu w Siłach Zbrojnych orąz

kolportażu dzienników urzędowych)
— jednostki podległe Ministrowi

Łączności lub organizacje spółdziel-
cze określone przez Radę Ministrów.

2) za granicą — jednostki podległe
Ministrowi Handlu Zagranicznego
lub za jego zgodą — jednostki lub

organizacje wymienione w pkt. 1 .

Opracowała
STANISŁAWA ZIELIŃSKA
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PRECYZOWANIE koncepcji rozwoju sadownictwa
powinno być poparte gruntownym poznaniem struk-
tury wielkościowej i gatunkowej upraw sadowni-
czych, terytorialnego ich rozmieszczenia w poszcze-
gólnych grupach sektorowych naszego rolnictwa i ob-
szarowych gospodarstw indywidualnych oraz wystę-

pujących w tym zakresie tendencji. Przeprowadzenie takiej
analizy umożliwiają w poważnym stopniu uzyskane przez
GUS wyniki spisu sadów, drzew owocowych i plantacji ja-
godowych przeprowadzonego w 1971 r.

Ogólna powierzchnia sadów w 1971 r. wynosiła 296,4 tys.
ha, z tego większość — 272,8 tys. ha, tj. 92,1 proc. przy-
pada na gospodarstwa indywidualne, co przy rozdrobnionej
strukturze obszarowej tych gospodarstw określa ramy roz-

wojowe i możliwości produkcji owoców.

Następne miejsce pod względem wielkpści powierzchni
sadów zajmują państwowe gospodarstwa rolne Ministerstwa
Rolnictwa. Powierzchnia sadów w tych gospodarstwach
wynosi 17,6 tys. ha, czyli 5,8 proc. ogólnej powierzchni sa-

dów w kraju. Na państwowe gospodarstwa rolne resortów
nierolniczych przypada natomiast 2,9 tys. ha sadów
(1,0 proc.), a na spółdzielnie produkcyjne łącznie z dział-

kami przyzagrodowymi — 2,8 tys. ha (0,9 proc.) .

Rozmieszczenie sadów nie jest równomierne. Ukształto-
wały się tradycyjne rejony rozwiniętej produkcji sadow-
niczej. Województwa ze względu na wielkość powierzchni
sadów podzielić można na dwie grupy. Do pierwszej, sta-

nowiącej rejon Polski centralnej i południowej, zalicza_ się
9 województw (bydgoskie, poznańskie, warszawskie, łódz-
kie, kieleckie, lubelskie, katowickie, krakowskie i rzeszow-

skie). Województwa te posiadają największe powierzchnie
sadów, wahające się od 54,5 tys. ha w woj. warszawskim,
30,4 tys. ha w woj. krakowskim, do 15,6 tys. ha w woj.
rzeszowskim.

Drugą grupę tworzą pozostałe województwa w rejonie
Polski północnej, zachodniej i południowo-zachodniej. Po-
wierzchnia sadów kształtuje się tu poniżej 10,0 tys. ha.
Na ukształtowanie się wymienionych wyżej rejonów upraw
sadowniczych wywarły wpływ warunki przyrodnicze oraz

struktura obszarowa gospodarstw rolnych i związana z nią
odpowiednia ilość siły roboczej.

Powierzchnia sadów i uprawy truskawek zajmują za.

ledwie 1,7 proc. powierzchni użjrtków rolnych. Udział pro-
dukcji owoców w wartości globalnej produkcji roślinnej,
liczonej w cenach stałych, wynosił w 1971 r. 2,5 proc., a pro-
dukcja towarowa owoców stanowiła 5,7 proc. wartości towa-

rowej produkcji roślinnej. Innymi słowy, na każde 100 ha
ziemi rolniczo produkcyjnej przypadało niecałe 2 ha sadów,

. łącznie z powierzchnią uprawy truskawek, podczas gdy na

każde 100 złotych globalnej produkcji roślinnej przypadało
2,5 zł wartości produkcji owoców, a na 100 zł towarowej
produkcji roślinnej przypadało 5,7 zł produkcji owoców.
Świadczy to o wyższej stosunkowo, w porównaniu z wie-
loma innymi gałęziami produkcji roślinnej, towarowości
sadownictwa i jego intensywności.

Produkcja sadownicza jest bardziej od innych gałęzi pro-
dukcji roślinnej uzależniona od warunków przyrodniczych
a ponadto cechuje ją wysoka pracochłonność. Dlatego obser-
wujemy jej szybszy rozwój w województwach centralnych
i południowych, tworzących rejon pierwszy, gdzie oprócz
odpowiednich warunków przyrodniczych występuje prze-
waga gospodarstw indywidualnych, najczęściej obszarowo
małych, dysponujących odpowiednią ilością siły roboczej.
Czynnik siły roboczej wydaje się być w wymienionych wo-

jewództwach decydujący o rozwoju sadownictwa, bowiem
np. województwa wrocławskie i opolskie charakteryzują
się również łagodnymi warunkami klimatycznymi, a mimo
to ustępują województwom zaliczonyrS do rejonu pierw-
szego.

Struktura nasadzeń sadowniczych", przedstawia si,ę nastę-
pująco: powierzchnia zasadzona drzewami owocowymi sta-
nowi 95,8 proc. -ogólnej-:powierzchni? sadów; na powierzchnię
zajętą wyłącznie przez kfżewy ovocowe przypada żatens
4,2 proc. ogólnej powierzchni sadów.

Największa powierzchnia sadów gospodarstw indywidual-
nych przypada na gospodarstwa mniejsze o powierzchni
ogólnej 2—5 ha. W tej grupie wielkości gospodarstw znaj-
duje się ponad jedna czwarta (25,5 proc.) - całej powierzchni
sadów przypadającej na gospodarstwa indywidualne. Nieco
mniej, bo 21,4 proc. ogólnej powierzchni sadów gospodarstw
indywidualnych, przypada na gospodarstwa największe
o powierzchni 10 ha i większej, a jedynie 15,9 proc. na

gospodarstwa średnie, których wielkość waha się od 5
do7ha.

Poziom agrotechniki w sadach należących do gospodarstw
indywidualnych jest na ogół niski. Często stosowana jest
w nich uprawa ziemiopłodów, co przy niskim na ogół na-

wożeniu pogłębia niedostatek związków mineralnych i wo-

dy dla drzew owocowych oraz uniemożliwia wykonywanie
oprysków ochronnych. Wprawdzie sytuacja pod tym wzglę-
dem uległa od 1965 r. poprawie, to jednak nadal, na po-
ważnej części powierzchni sadów uprawiane są ziemio-
płody między drzewami. W 1971 r. na każde 100 ha sadów
przypadało 42,3 ha z uprawą ziemiopłodów między drze-
wami, podczas gdy w 1965 r. — 56,5 ha.

Następną cechą charakteryzującą nasze sadownictwo jest
wysokie rozdrobnienie powierzchni sadów w gospodarstwach
indywidualnych, co ma zasadniczy wpływ na kształtowa-
nie się produkcji towarowej o wysokitej jakości. Sady, któ-
rych wielkość nie przekracza 0,5 ha stanowią w tych gospo-
darstwach ponad połowę (52,6 proc.) ogólnej powierzchni
sadów. Zaledwie 8,5 proc. powierzchni zajmują sady więk-
sze, o wielkości 3 ha i więcej.

Mimo utrzymującego się nadal wysokiego rozdrobnienia
struktury wielkościowej sadów, uległa ona od 1965 r. po-
prawie, głównie — jak należy sądzić —- w wyniku prowa-
dzenia zorganizowanej działalności, zmierzającej do zakła-
dania sadów obszarowo większych, tzw. sadów towarowych
na zasadzie kontraktacji wieloletniej. W porównaniu z

1965 r. nastąpiło korzystne zmniejszenie udziału powierzchni
sadów najmniejszych, z 65,0 proc. do 52,6 proc. Nastąpiło
to we wszystkich województwach z wyjątkiem, gdańskiego.
Podkreślenia wymaga wysoki (w porównaniu z 1965 r.)
wzrost udziału powierzchni sadów o wielkości od 1 do 3 ha,
szczególnie w województwach o rozwiniętej, produkcji sa-

downiczej, takich, jak: kieleckie, krakowskie, lubelskie,

łódzkie i warszawskie,; ale także w województwach kosza-
lińskim, olsztyńskim, opolskim, szczecińskim i zielonogór-
skim.

Oprócz dużego rozdrobnienia sadów, a tym samym ich
ubocznej, roli w większości gospodarstw, co nie stwarza

odpowiednich warunków dó produkcji owoców wysokiej
jakości, występuje ponadto w sadach niekorzystna struk-
tura gatunkowa i odmianowa, świadcząca raczej o amator-

skim, nie związanym ściśle z rynkiem charakterze pro-
dukcji. Nawet małe sady wykazują dużą niejednolitość ga-
tunkową rosnących w nich drzew, co jeszcze bardziej zmniej-
sza ich.towarowość. W skali całego kraju zaledwie 7,0 proc.
powierzchni sadów w 'gospodarstwach indywidualnych za-

sadzone jest drzewami jednego gatunku.
Wraz ze wzrostem powierzchni sadów obserwuje się ten-

dencje do zwiększenia udziału sadów „jednogatunkowych".
Podczas ' gdy w grupie' sadów -najmniejszych o wielkości
dO'P,5 ha udział powierzchni zajętej przez jeden gatunek
drzew wynosi 3,7 proc., to w sadach największych o po-
wierzchni 6 ha i większej, udział .ten wynosi 15,2 proc. Sad,
służący przede wszystkim samozaopatrzeniu rodziny jest ze

zrozumiałych względów. „wielogatunkowy".

Fot. B. Wielopolska

Z powodu rozdrobnienia sadów ich produkcja w prze-
ważającej liczbie gospodarstw stanowi uboczny dział pro-
dukcji, nie odgrywający większej roli w ich dochodowości.
Nakłady przeznaczone na sady są stosunkowo niskie i: często
niedostateczne dla zapewnienia odpowiedniej jakości pro-
dukcji. Powoduje to takie ujemne zjawiska jak np. niedo-
stateczna pielęgnacja drzew owocowych, czego przykładem
jest nadmierne zagęszczenie koron drzew, brak należytego
ich formowania i cięcia, a także niedostateczne leczenie
drzew uszkodzonych przez mrozy i gryzonie, niski poziom
ochrony fitosanitarnej'oraz niewystarczająca walka z prze-
miennością owocowania drzew, szczególnie jabłoni.

Wymienione niedociągnięcia, łącznie ze wspomnianym
wcześniej niedostatecznym nawożeniem sadów i niskim po-
ziomem agrotechniki, powodują osłabienie drzew i w związ-
ku z tym ich nieodporność na niskie temperatury, co w

okresie cięższych zim jest przyczyną wysokich strat w drze-
wostanie, a także niskiej jakości owoców.

W 1971 r. było w kraju . 84 339,8 tys.. drzew owocowych,
tj. o 8 865,7 tys. więcej niż w 1965 r. Wzrosła liczba jabłoni,

śliw, orzechów, włoskich, moreli i brzoskwiń zaś zmniej-
szyła się liczba drzew wiśni Oraz czereśni i grusz. •

Najwięcej drzew przypada ną 4 wojśwództwa: warszaw-

skie, lubelskie, krakowskie i kieleckie. Rośnie tam prawie
połowa (42,5 proc.) ogólnej liczby drzew owocowych.

Istotnym miernikiem oceny sytuacji w produkcji sadow-
niczej jest również rozlokowanie drzew owocowych, W sa-

dach rośnie 68,8 proc. ogólnej liczby drzew, a reszta rozlo-
kowana jest np. w polu, przy drogach, w ogródkach przy-
domowych. Nie dają one produkcji wysokiej jakości i sta-

nowią często źródła chorób i szkodników.

Dominującym gatunkiem w strukturze drzew owoco-

wych są jabłonie. Stanowią one 45,7 proc. ogólnej liczby
drzew. Następne miejsce w strukturze gatunkowej drzew
owocowych zajmują śliwy (22,6 proc.), a dalej wiśnie (13,5'
proc.) i grusze (10,8 proc.) . Czereśni jest ponad 10 razy
mniej niż jabłoni, a morele, brzoskwinie i orzechy włoskie
nie przekraczają łącznie 3 proc. ogólnej liczby drzew owo-

cowych, nie odgrywają zatem większej roli w zbiorach
owoców.

Zmniejszenie liczby drzew czereśni i wiśni tłumaczyć
- należy .nie tylko względami ekonomicznymi.. Bardzp praco-

chłonny, co prawda, jest zbiór tych owoców, a w przypadku
wiśni odbywa się w okresie nasilenia prac żniwnych. Przy
uprawie czereśni występuje większe ryzyko niż na przy-
kład przy uprawie jabłoni. Czereśnie w znacznie wyższym
stopniu zamierają przedwcześnie na skutek opanowania
przez choroby. Jest to gatunek dość wrażliwy na niskie
temperatury i drzewa te często wymarzają w okresie ostrzej-
szych zim, a kwiaty zostają często zniszczone przez przy-
mrozki wiosenne.

Zmniejszenie liczby drzew czereśni i wiśni powoduje
zubożenie rynku owoców, co dało się odczuć w ostatnich
latach oraz opóźnienie podaży świeżych owoców, a tym
samym skrócenie sezonu owocowego. Pierwsze partie owo-

ców czereśni trafiają na rynek często już w końcu maja
i podaż ich trwa na ogół do połowy lipca. W okresie tym,
oprócz truskawek oraz pod koniec również wiśni, rynek
nie jest w dostatecznej ilości zaopatrywany w inne owoce.

Nie sposób nie wspomnieć przy tym o walorach smako-
wych owoców czereśni i wiśni oraz ich przydatności do
przetwórstwa, co umieją wykorzystać np. Węgrzy. Powyż-
sze względy wskazują na konieczność zwiększenia uprawy
czereśni i wiśni, które ostatnio traktowano raczej po maco-

szemu, zwracając uwagę przede wszystkim na rozwój pro-
dukcji jabłek — uznając je w sposób zbyt jednostronny
przede wszystkim jako owoce „towarowe".

Postęp w rozwoju produkcji sadowniczej zależy od sze-

regu czynników m. in. od zmiany doboru odmian przysto-
sowanych do warunków klimatycznych oraz od doboru od-
powiednich dla nich siedlisk, poprawy agrotechniki i po-
prawy stanu zdrowotności drzew.

Konieczne. staje się kompleksowe traktowanie sadow-
nictwa jako ważnej, a nie ubocznej gałęzi produkcji rolni-
czej oraz elementu .rynku produktów spożywczych. Chodzi
o kompleksowy program będący jedną z części składowych
polityki rolnej, traktującej zagadnienie sadownictwa z

punktu widzenia jego roli, a zatem i miejsca w gospodarce
narodowej. Wskazują na to doświadczenia z zakresu za-

gadnień dotyczących ekonomiki popytu, podaży, przetwór-
stwa *i przechowalnictwa owoców. Produkcja sadownicza
może i powinna spełniać większą niż dotychczas rolę w

intensyfikacji nie tylko produkcji rolnej, lecz również zwią-
zanych z nią działów gospodarki. Chodzi o to, by produ-
kować tyle owoców i takich gatunków, ile potrzebuje ry-
nek krajowy i zagraniczny.
. Na rozwiązanie czeka szereg innych spraw. Przed przed-
stawicielami nauki sadowniczej stoi żądanie pilnego usta-
lenia p"t lkpw i odmian (nie tylko jabłoni), jakie można
sadzić .w,określon-ych.,rejonach w. celu uzyskiwania co roku
niezawodn. ch zbiorów owoców. Dochodzimy zatem do spraw
dotyczących właściwej organizacji produkcji, w sensie pio-
nowym i poziomym, mając na myśli lokowanie jej u okreś-
lonych producentów — w określonych grupach wielkości
gospodarstw indywidualnych oraż w gospodarstwach pań-
stwowych i spółdzielczych, a także jej rejonizację, roz-

mieszczenie w poszczególnych rejonach kraju. W grę wcho-
dzi zatem specjalizacja produkcyjna określonych grup gos-
podarstw i rejonów.

Naszym zdaniem czynnikiem decydującym o rejonizacji
określonej produkcji sadowniczej nie powinny być jedynie
warunki przyrodnicze, lecz również rynki zbytu, zasoby
siły roboczej, a także dążność do maksymalnego lecz często
nie absolutnego samozaopatrzenia własnego rejonu. Chodzi
zatem w ostatecznym rachunku o właściwą ekonomikę pro-
dukcji i rynku owoców. Nie możemy uprawiać poszczegól-
nych gatunków tylko w rejonach posiadających korzystne
warunki przyrodnicze wymagane przez daną roślinę, a więc
w warunkach optymalnych. Zachodzi konieczność produko-
wania również w warunkach gorszych. O faktycznym roz-

mieszczeniu produkcji decydują w poważnym stonniu środki
produkcji a także siła robocza, co w omawianym przypadku
ma znaczenie nader istotne, zważywszy na szczególną praco-
chłonność tej produkcji. Należy jednak podkreślić, że pra-
cochłonność ta jest bardziej odczuwalna pijpy niskim pozio-
mie zmechanizowania tej produkcji. O rozwijaniu w przy-
szłości określonego kierunku produkcji w pewnych rejo- ,

nach kraju decydować powinien również postęp w poziomie
mechanizacji, co czeka na rozwiązanie.

Oprócz zadań, jakie ma do spełnienia nauka sadownicza,
zachodzi już pilna potrzeba przeniesienia jej dotychczaso-
wych osiągnięć do praktyki. Wylania się zatem potrzeba
systematycznej pracy z producentami, właścicielami za-

równo tzw. sadów handlowych, inaczej towarowych, jak
i tzw. przydomowych. Może to zapewnić znaczne efekty
produkcyjne z już istniejących nasadzeń sadowniczych, co

stanowi poważną rezerwe produkcyjną. W dyskusjach, wy-
daje się; zapominamy często o naszej specyfice, jaką sta-

nowią drobne sady lub inaczej ogrody przydomowe z ros-

nącymi w nich drzewami owocowymi. Nie powinny one być
zaniedbanymi naturalnymi siedliskami dla szkodników
i chorób atakujących później sąsiednie sady i produkującymi
często owoce niewykształcone., robaczywe, tzw. spady. W
nich należałoby widzieć źródło samozaopatrzenia w owoce

ludności miejscowej. .

SĄDECKA JAKOŚĆ ŻYCIA"

ZWIEDZAJCIE
Ziemię Sądecką"

— głoszą z okien biur podróży
kolorowe plakaty, ł choć wie-

rzę w nhagiczną siłę reklamy, to nie
plakatom przypisałbym wciąż rosną-
cy napływ turystów odwiedzających
tę piękną ziemię. Sądeczanie spo-
strzegli szansę swego regionu już
w połowie lat pięćdziesiątych. Wte-

dy bowiem narodziła się ita Sądec-
czyźnie nowatorska koncepcja gos-
podarcza. Tzw. „eksperyment sądec-
ki" polegał, najogólniej mówiąc, na

włączeniu do działalności gospodar-
czej regionu wszystkich środowisk,
na realizacji zadań siłami społecz-
nymi. Jednocześnie uchwałą Rady
Ministrów władze terenowe otrzy-
mały rozszerzone uprawnienia. Pro-

gram dążył do gospodarczego' i tu-

rystycznego zaktywizowania regionu
i wyniki jego realizacji widać dzi-
siaj w zadbanych miejscowościach
Sądecczyzny, w doskonałej sieci po-
łączeń komunikacyjnych, w rewela-
cyjnej (jak na nasze warunki) ga-
stronomii, w ogólnym rozkwicie go-
spodarczym.

Idea „eksperymentu" bynajmniej
nie przeminęła — wręcz przeciwnie

• — udane uczestnictwo społeczeństwa
w aktywizacji gospodarczej rozbu-
dziło aspiracje społeczne. Bo charak-
terystyczne jest, zresztą nie tylko
dla tego regionu — że rozwój gospo-
darczy pobudza rozwój kultury.

I tak oto narodziła się druga faza
„eksperymentu" zwana „sądeckim
eksperymentem społecznym" — cho-
dzi tu głównie o kulturalny awans

regionu. Mimo pozornie słabego
związku kultury z działalnością go-
spodarczą eksperyment społeczny"
jest wyraźnie kontynuacją „ekspery-
mentu ekonomicznego" i jego podję-
cie byłoby niemożliwe bez powodze-
nia poprzedniej inicjatywy.

Trzeba przyznać, że sprawy gos-
podarcze dominują zbyt często nad
społecznymi. A w końcu stan taki
prowadzi do utraty z pola widzenia
właściwego celu działalności gospo-
darczej; celem nie jest bowiem jedy-
nie wzrost konsumpcji materialnej
— celem jest wysoka „jakość 'życia".

I najważniejszym jej elementem
jest kultura.

14 grudnia Powiatowa i Miejska
Rada Narodowa w Nowym Sączu.
zebrały się na uroczystej sesji, na

którą zaproszeni zostali przedstawi-
ciele władz centralnych i wojewódz-
kich, naukowcy, aktywiści i przyja-
ciele Ziemi Sądeckiej. Uroczysty
charakter nie sparaliżował robocze-
go przebiegu sesji' — zebrano się
w. celu przyjęcia uchwały, zamyka-
jącej etap działalności, który rozpo-
czął się w latach ' sześćdziesiątych,
kiedy to na sesji MRN w Nowym
Sączu rzucono hasło podjęcia „eks-
perymentu' humanistycznego". Okre-
sem przełomowym -było lato 1971
roku kiedy nawiązano kontakty z

Instytutem. Socjologii rUW. Instytu-
tem "Filozofii i Socjologii PAN.'Pań-
stwowym' Muzeum Etnograficznym,
i Kołem Naukowym Socjologii UW.
Patronat nad badaniami- naukowymi
objął prof. dr Jan Szczepański.

W: 1972'roku'. odbyła'się^ w. różnych
środowiskach "seria 'zebrań, na' któ-

- rych<dyskutowano -nad:potrzebami

i ustalano główne założenia aktywi-
zacji kulturalnej. W kwietniu tegoż
roku odbył się sejmik kultury Zie-
mi Sądeckiej, a w maju Plenum

Powiatowego i Miejskiego Koriiitetu
FJN zaakceptowało postanowienia
Sejmiku i powołało Komisję Progra-
mową RozWoju Kultury, która stała
się czynnikiem koordynującym i

opracowującym szczegóły całości
przedsięwzięcia.

Nie jest możliwe przedstawienie
tu całości założeń „eksperymentu"
— związane z tym materiały, zajmu-'
ią kilkadziesiąt stron maszynopisu..
Główna tego idea polega na:

9 dążeniu do włączenia w proces •

. aktywizacji kulturalnej wszystkich
organizacji społecznych i maksymal-
nej liczby ludności regionu,

9 przeprowadzeniu szczegółowej
analizy stanu działalności kulturalnej
i sporządzenia w wyniku organizo-'
wanych w miasteczkach, gromadach
i większych zakładach" pracy sejmi- .,-

ków kultury poszczególnych środo-
wisk listy potrzeb kulturalnych.

9 sporządzenie na podstawie •

owych .zestawów

we wszystkich rozważaniach na od-
ległym miejscu. Założono, że na sen-

sowną inicjatywę pieniądze zawsze

się znajdą, a wiele spraw można za-

łatwić naprawdę minimalnym nakła-
dem lub wręcz bez pieniędzy.

Bardzo dużą wagę przykładają są-
deczanie do łączenia środków fi-

nansowych będących w gestii, róż-
nych przedsiębiorstw i instytucji.
Jest takich jednostek w powiecie
blisko 200. a dysponują one łącznie
ponad 6 min złotych na wydatki
kulturalne. Jest to suma w przybli-
żeniu równa wydatkom z budżetu
powiatu na cele kulturalne. Rozsąd-
ne kojarzenie tych pieniędzy dałoby
znacznie lepsze rezultaty niż rozpro-
szone gospodarowanie. Pozytywne
rozwiązanie zależy tu w ogromrtym
stopniu od dobrej woli zakładów
pracy.

Sukces eksperymentu leży bodajże
w dużej- mierze w trafnej ocenie
Walorów regionu i kompleksowym
wyznaczeniu • celów., . Aktywizacja
kulturalna., jeąt. tóęścią; strategii pro-»
wadzącej do lepszego, życią miesz-

h .zestawów potrzeb progra- kańców- rśgionu. Zostaje tylko -pyta-
mów realizacji zadań , kulturalnych nie - jak przenieść'-doświadczenia
z określeniem okresu realizacji i od- sądeckie poza granice regionu?

A może tajemnica tkwi w ludziach?powiedzialnych za organizację.
Rzecz charakterystyczna;

1
sprawa

środków finansowych znalazła się ANDRZEJ SIKORSKI
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POSTĘP TECHNICZNY
OSTATNIO

na pólkach księgar-
skich ukazała się ciekawa —

w pewnym sensie — unikalna
Książka Jana Solarza pt. „Postęp
techniczny w przedsiębiorstwie prze-
mysłowym"»). Praca powstała pod
auspicjami Instytutu Filozofii i So-
cjologii PAN (Zespół Badań Zmian
Społecznych oraz Zespół Teorii

Społeczeństwa Socjalistycznego). Na-
tomiast terenem badań . monogra-

ficznych była znana fabryka Urzą-
dzeń

1
Mechanicznych we Wrocławiu,

o której niejednokrotnie pisaliśmy
również na naszych łamach.

Jak rodzi się koncepcja postępu
technicznego; jaki przebieg ma ana-

liza postępu w FUM-ie? Co sądzą
sami wytwórcy o postępie technicz-
nym, który w sposób oczywisty
podnosi poziom techniczny i tech-
nologiczny w' zakładzie, podnosi je-
go rangę wśród innych producen-
tów, przynosi zarazem konkretne
profity załodze, a jednocześnie
stwarza określone problemy tak
produkcyjne jak i społeczno-ekono-
miazne? Jaki wreszcie jest udział i
relacje wzajemne ruchu racjonali-
zatorskiego w zakładzie a postępem,
pochodzącym niejako „z importu"?
Ten szeroki wachlarz zagadnień
właściwych również dla innych za-

kładów, towarzyszących (niekiedy
należałoby powiedzieć „piętrzących
się") na drodze nowego, na drodze
każdego postępu, każdej zmiany w

sposobach wytwarzania,, znajdują
wszechstronne naświetlenie w

książce Jana Solarza. Mottem zaś
książki są słowa Cypriana K. Nor-
wida: „Nic nowego nie rodzi się
bez oporu — takie są prawa wiecz-
ne".

Książkę Jana Solarza uzupełniają
wykresy, tabele, załączniki oraz im-

ponująca bibliografia, stanowiąca
jeszcze jeden dowód rzetelnego po-
dejścia do trudnego tematu. Wydaje
się ponadto, iż jest to praca, która
może zaspokoić niezwykle zróżnico-
wane zainteresowania od naukow-
cóio do robotników, od techników
do ekonomistów, a w każdym przy-
padku działaczy społecznych i socjo-
logów.

Czynniki socjologiczne, społecz-
no-demograficzne, warunkujące po-
stęp techniczny, analiza po-
staw, zwłaszcza w przekroju grup
zawodowych, których ów postęp
dotyczy, wymykają się na ogół na-

szej uwadze. Dlatego też wydaje
się, że podjęcie próby analizy pro-
blematyki związanej z postępem
technicznym (lub, jak to nazywają
autorzy anglosascy, „zmianą tech-
niczną") na płaszczyźnie reakcji po-
staw i opinii tych, których napom-
niany tpostęp i innowacje technicz-
ne dotyczą przede wszystkim, po-
winno zainteresować szerszą rzeszę
czytelników.

Autor omawia przede wszystkim
kryteria wyboru zakładu, jego roz-

wój; zatrzymuje się na charakterys-
tyce procesów produkcyjnych (co
ma ogromne znaczenie dla tematu

pracy); prezentuje efekty gospodar-
cze i społeczne pracy zakładu w

konkretnym okresie; poświęca miej-
sce problemom eksperymentu gos-
podarczego w zakładzie; szczegóło-
wo analizuje zagadnienie zarobków

(w przekroju „oficjalnym" — plac
i „nieoficjalnym" czyli części płyn-
nej zarobków); omawia dokładnie
dynamikę zatrudnienia i wykształ-
cenia załogi; wreszcie bierze na

warsztat mierniki postępu technicz- f
nego w zakładzie.

W uwagach wstępnych do roz-

działu o postawach badanych Jan
Solarz prezentuje opinie responden-
tów o poziomie technicznym FUM,
z której to analizy wynika, że 32,6
proc. określa ten poziom jako „wy-
soki krajowy", natomiast 20.9 proc.
jako „średni europejski". Zastano-
wienie jednak wywołuje inny
wskaźnik — aż 44,2 proc. zapyty-
wanych na temat poziomu technicz-
nego ich zakładu, odpowiedziało la-
konicznie: „Nie wiem". Jest to za-

stanawiające i niepokojące zara-

zę m, gdyż FUM-a jest zakładem
dobrze zorganizowanym, zakładem
o stosunkowo (jak na nasze warun-

*) Jan Solarz — „Postęp techniczny
w przedsiębiorstwie przemysłowym" Za-

kład Narodowy Im. Ossolińskich, Wy-
dawnictwo PAN, IB72.
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na meble
1

W związku z artykułami „Polowanie
na meble'' i „Nieporadny handel" pra-
gnę dorzucić kilka uwag, przedstawia-
jących trudności i nieprawidłowości na

rynku meblarskim.

Przemysł meblarski przejął kilkanaś-
cie zakładów z prłemyslu terenowego
i spółdzielczego, zmodrenizował swoje
fabryki i zwiększył ich ilość w ramach
inwestycji, przekazując zwiększone do-
stawy mebli do wojewódzkich przed-
siębiorstw handlu meblami. Prźcdsię-
biorstwa te mają jednak ograniczo-
ne przestrzenie magazynowo-sltlepowc.
Brak tej przestrzeni nie pozwala na ja-
kościowe zabezpieczenie mebli w maga-
zynach oraz na właściwą ekspozycję
mebli w sklepach. Powstają szkody
transportowe, a meble uszkodzone oraz

ze zwrotów klientów w ramach rekla-
macji, zalegają magazyny i blokuj»
przestrzeń magazynową.

Woj. przedsiębiorstwa handlu meblami

posiadają tzw. fundusz przeceny 1 ry-
zyka handlowego (1 proc. od sprzeda-
ży), a mimo to nie organizują W całej
pełni przeceny mebli mniej wartościo-
wych i trudnozbywalnych.

Odczuwa się brak mebli dziecięcych,
młodzieżowych, segmentów mieszkal-

nych do nowego budownictwa i poje-
dynczych — drobnych — uzupełniają-
cych mebli (stolików pod radio, — te-
lewizor wieszaków, kwietników, biurek,
stpłów prostokątnych na wysoki połysk
tipi). Wojewódzkie przedsiębiorstwa

handlu meblami, łącznie z centralą, nie
korzystają w analizie rynku z materia-
łów ekonomiczno-gospodarczych Komi-
sji Planowania Gospodarczego dotyczą-
cych nowego budownictwa mieszkanio-
wego, przemysłowego, Wzrostu i zmian
struktury ludności, dochodów ludności,
ilości małżeństw itp., które niewątpli-
wie byłyby pomocne w planowaniu
struktury sprzedaży mebli wg asorty-
mentów na poszczególne lata, łącznie z

profilowaniem produkcji przemysłowej
mebli. Nie stosuje się pełnej i szerokiej
ankietyzacji wśród klientów i własnych
przedsiębiorstw w zakresie potrzeb i gu-
stów klientów — zniknęły ze sklepów
meblowych książki niezaspokojonego
popytu klientów, które nie zawsze ana-

lizowano.

Wydaje się niezbędne podjęcie działań
w sprawie podniesienia poziomu kadr w

handlu meblami. Kadra wojewódzkich
przedsiębiorstw handlu meblami, łącz-
nie z Centralą, wykazuje brak stabili-
zacji i pełnej fachowości — odczuwa się
braft inżynierów-tehnologów drewna
i ekonomistów z wyższym wykształce-
niem! Mała jest liczba st;~ endlów fun-

dowanych, a stażyści przechodzą chęt-
nie z handlu do przemysłu.

Handlowy rynek meblarski nie został

zasadniczo-uregulowany — handlem me-

blami zajmują się Społem, MHD, PZGS
„Samopomoc Chłopska" i WPHM jako
branżowo wiodące przedsiębiorstwa bez
terytorialnego podziału. Powstaje do
rozważenia zasadniczy podział handlu
meblami: miasto — woj. przedsiębior-
stwo handlu meblami i wieś — PZGS
„Samopomoc Chłopska". Uregulowania
spraw organizacyjno-kadrowych, właś-
ciwa I szeroka analiza rynku meblar-
skiego oraz rzetelna informacja klien-
tów przez personel sklepowo-magazyno-

ki) niskiej fluktuacji załogi. Wyda-
je się w tym kontekście, jak rów-
nież w świetle podobnych-sygnałów
z innych zakładów przemysłowych,
że należy wyciągnąć konkretne
wnioski z faktu zbyt słabej więzi
załóg ze swoim miejscem pracy, z

niedostatecznie rozwiniętych związ-
ków nieformalnych, nakazujących
pracującym swoisty „patriotyzm"
fabryczny. „Pracuję w FUM-ie!",
„Pracuję w FSO!", „Jestem zatrud-
niony w Stoczni Gdańskiej!".

Tak, jak się wydaje, powinna
wyglądać wstępna prezentacja każ-
dego pracującego w wielkich i ma-

łych, mniej lub bardziej znanych
zakładach produkcyjnych, prezenta-
cja określająca niejako status spo-
łeczny danego obywatela. Nie po-
trafimy być dumni z miejsca swojej
pracy, nie zawsze czujemy się in-
tegralnie związani z otoczeniem w

zakładzie, biurze, instytucji. Jest to
wszakże podstawowy warunek do-
brego funkcjonowania każdego or-

ganizmu gospodarczego — tworze-
nia zintegrowanego kolektywu, w

którym wszyscy świadomi są odpo-
wiedzialności tak zbiorowej, jak i

jednostkowej za sprawy „swojej
budy". Jest to początek wszystkiego,
w dalszej kolejności warunek każ-
dego postępu, również postępu tech-
nicznego.

W tym kontekście na uwagę za-

sługują rozważania autora na temat
zmian w warunkach pracy, spowo-
dowamych postępem technicznym.
Jan Solarz wykracza nawet poza
bramy zakładu i postuluje: „... musi
istnieć świadome działanie już w

biurach konstrukcyjnych i techno-
logicznych, takie by postęp tech-
niczny był proezsem sterowanyr0 i

nakierowanym na tzw. „małą hu-
manizację pracy".

Efekty gospodarcze zakładu nie

sposób odrywać od. jego sytuacji
społecznej, od stanu umysłów za-

trudnionych. Takich błędów nie po-

pełni żaden „oświecony" technokra-
ta. Takie błędy, niestety, popełnia-
liśmy nader często.

Jan Solarz szeroko omawia pro-

blemy dynamiki rozwojowej zakła-

du, zwracając uwagę, że produkcja
towarowa, w FUM-ie rosła zazwy-

czaj szybciej od produkcji globalnej,
co powstawało z prostej zależności

stosunkowo wysokiego poziomu
technicznego i technologicznego pro-

dukcji w znacznym stopniu prze-

znaczonej na eksport. Produkcja
eksportowa, jako bardziej 'praco-
chłonna,- spowodowała prSejśćie na

wskaźnik pracochłonności orasz stała

się źródłem premii eksportowej.
Z kolei prowadzony w. FUM-ie

eksperyment gospodarczy, oparty na

wskaźniku wydajności pracy, liczo-

nym w stosunku do pracochłonnoś-
ci technołogicznej, w warunkach

szczególnie wyeksponowanej roli

postępu techniczno-organizacyjnego,
przyniósł wymierne efekty w po-
staci większych zarobków, większe-
go funduszu zakładowego, unaocz-

nił „niedowiarkom", że chociaż

„Nic nowego nie rodzi się bez opo-

ru...", to jednak opór taki może i

powinien być zjawiskiem równie

naturalnym, co i przejściowym, że

nowe leży w dobrze zrozumianym
interesie samych wytwórców.

W sumie rzetelna praca, jak się
rzekło, nowatorska, którą śmiało

można polecić szerokim kręgom
czytelników ekonomistów i techni-

ków, działaczom gospodarczym i

socjologom. W.W.

Gałęzie przemysłu majq swoje instytuty
naukowe organizujq je, kierują nimi, łoiq
na nie środki i, oczywiście, chcq z nich mieć

pożytek. Sq to ich organy, jedne z najważ-
niejszych, sterujqce kierunkami poruszania
się w teraźniejszości i przyszłości. Mózgi
zjednoczeń przemysłowych. Ale czy normal-
nie myś!qcemu człowiekowi przyjdzie myśl
rozliczania swojego mózgu? Jak mawiał
profesor Greniewski, mózg można i należy
uczynniać przez intensywne wykorzystywanie
jego — nie wszystkich znanych i poznawal-
nych — właściwości. Ale rozliczać go z tego,
co przyniósł organizmowi — to kamień filo-
zoficzny dla biurokratów.

NSTYTUTY przemysłowe są po prostu niczym
innym jak wydziałami nauki swoich zjed-
noczeń. Nikt nie pomyśli, ażeby rozliczać np.

ci wydział planowania czy organizacji zjedno-
" czenia: co zrobił, w jakim zakładzie „wdro-

żył", ile mu się za to należy. Jeśli dział zo-

stał dobrze przez zjednoczenie zorganizowany,
pokierowany i wykorzystany — to efekty są wy-
czuwalne. Ale problem wydaje się polegać na

tym, że w wydziałach zjednoczenia pracują lu-
dzie o wysokim stopniu świadomości społecznej
i dużym poczuciu odpowiedzialności, stale odczu-
wających niedosyt doskonalenia swojego prze-
mysłu. A w instytutach — kto to wie. Naukow-
ca trzeba więc rozliczać za każdą pracę, każdy
jej fragment, każdy miesiąc, a nawet każdy dzień
i godzinę i to na specjalnych „kartach robo-
czych". Tak jest, to nie wymysł, a smutna rze-

czywistość.
Potem następują dalsze fazy parkinsoniady.

Trzeba rozliczyć „efektywność" pracy naukowej,
każdej. I to w zakładzie przemysłowym, w któ-
rym się pracę, mówiąc gwarowo, wdraża. Na-

stępują tu żmudne wyliczenia i nie kończące się
kontrowersje. Wypisuje się stosy formularzy,
umów, aneksów, spekulatywnych kalkulacji.
Rozlicza się, toczy się spory, ile oszczędności
przyniosła jakaś faza, czy drobna zmiana W pro-
dukcji i prowadzi się skomplikowane spekulacje
kto fle na tym zarobi, ile zakład produkcyjny, .

a ile z tego instytut. Subtelności, kazuistyid'
i domniemań przy tym co nie miara. W końcu,
gdy wszystkim liczącym opadają już ręce, spra-
wę rozstrzyga niezawodny krakowski tar". Ób'e
strony zmęczone i niezadowolone, ale rozliczone,
Wszystkim, zaleconym odgórnie wzorom stało się
zadość i są dane do sprawozdań.

Procedura ta nierzadko wywołuje poważne
komplikacje i zahamowania normalnego toku
pracy zakładów przemysłowych. Tego rodzaju
sytuacje są zupełnie wyjątkowe w przedsiębior-
stwach i koncernach krajów wysoko rozwinię-
tych. Nikt tam w zasadzie nie dopuszcza do
przedsiębiorstw osób z zewnątrz, choćby nawet
z instytutów czy biur projektowych, do rozlicza-
nia kosztów i udziału w zyskach. Przedsiębior-
stwo bądź to kupuje patent czy licencję na

określonych warunkach, bądź też dokonuje za-

kupu nowoczesnej maszyny, czy całej linii pro-
dukcyjnej, płaci za nie według ceny ustalonej
przez sprzedawcę, w której mieści się jego cały
bez reszty zysk, a nabywca z natury rzeczy za-

trzymuje dla siebie zyski, czy też ponosi ryzyko
strat. Sam decyduje jak długo korzystać będzie
z maszyny czy urządzenia. Nierzadko dokonuje
następnych zmian po 2—3 latach, z czego nie
musi zdawać rachunku, wynikającego z udziału
w tzw.- oszczędnościach-na rzecz osób trzecich,
jak, instytuty czy biura projektowo-konstruk-
cyjne.'"^'. . „•

Z kolei instytuty pracują z taką intensywnoś-
cią, aby ich łączna działalność przynosiła naj-
większą korzyść przemysłowi, na rzecz któregb
pracują. Najważniejszym czynnikiem są tu nie
bodźce zainteresowania materialnego, lecz ele-
ment zaufania i odpowiedzialności ludzi nauki za

postęp naukowy i wzrost ekonomiczny swojego
przemysłu. Płace są w zasadzie stałe — na od-
powiednio wysokim poziomie — przy zachowa-
niu systemu specjalnych nagród i wyróżnień za

osiągnięcia dużej miary.
Instytut, którego działalność obserwuję z bli-

ska ód szeregu lat, największe swoje osiągnię-
cia, na których — jak to się powiada — do-
tychczas jedzie, zanotował w okresie, gdy pozo-
stawał na budżecie i stosunkowo prostej rachun-
kowości. Obecnie działy administracyjno-rachun-
kowe zostały uwielokrotnione, a burzliwego po-
stępu raczej nie widać. Kierownictwo i pracow-
nicy są natomiast mocno zaabsorbowani reali-
zacją finansową i towarzyszącą jej lawiną wiel-
ce skomplikowanych formuł, wzorów, schema-
tów, umów, aneksów do nich, kalkulacji i prze-
liczeń, otwierających drogę do premii kwartal-
nej, z której z reguły nikt nie jest zadowolony,
a każdy zagląda do talerza sąsiada, a co naj-
ważniejsze, zatraca orientację w całym tym
lesie zawiłości, w których gubią się nawet sami
ich autorzy.

ZDAJĘ sobie sprawę, że wsadziłem kij
w mrowisko, a pioruny nie będą padać da-
leko. Gra jest jednak warta świeczki i pro-

stej propozycji. Najwyższa pora wrócić do hu-
manistycznych, a nie wulgarno-handlowych
form traktowania 1 wynagradzania naukowców
pracujących dla swoich przemysłów. A system
wydaje się zupełnie prosty.

NA DZIESI
(Artykuł dyskusyjny)

Każdy kraj, a' w nim każdy przemysł wie ile
powinien i. ile może asygnować środków J>a

naukę. U nas nie jest to dotychczas zbyt wiele.
W „Trybunie Ludu" z dnia 24.8.72 r. wydru-

kowano^ takie oto „marzenia kierownika": „gdy-
bym mógł jeden z przydzielonych mi dziesięciu
etatów zamienić na dyktafon, gdybym mógł na

drugi etat przyjąć .wysoko kwalifikowaną se-

kretarkę, to z pozostałych ośmiu etatów chętnie
odstąpiłbym cztery, przeznaczając tylko część
zaoszczędzonego funduszu płac w celu zaangażo-
wania na pozostałe etaty pracowników o rzeczy-
wiście wysifi&h kwalifikacjach".

Trafione ^dziesiątkę. Instytuty przemysłowe
wymagają u nas ńie wyrafinowanego rozrachuh-
ku, poczynając od kart roboczych kończąc na

żńiudnych kalkulacjach w przedsiębiorstwach,
lecz generalnego — nazwijmy odważnie — od-
śmiecenia i wyrzucenia balastu za burtę. Etaty
i środki są w dużym stopniu blokowane przez
pracowników bez koncepcji, o niskich kwalifi-
kacjach, i to tak w zakładach naukowych, jak
w komórkach funkcjonalnych i pomocniczych.
Utarło się mniemanie, że nie pb to użyło się
wszystkich dostępnych środków poparcia ażeby
jeszcze ciężko pracować, że instytut to nie fa-
bryka, gdzie normy i rygory siedzą na karku.
Dzień powszedni w instytucie u nas, to dużo
prywatnych i długotrwałych rozmów przez te-

lefon, wzajemne odwiedzanie się na „słówko
o pogodzie", ceremoniał parzenia kawy, obcho-
dzenia imienin itp. W ten soosób siedem godzin
się nie dłuży, a przy premii to 1 owo się wy-
walczy.

A w rzeczywistości instytut to rzeczywiście nie
fabryka. Odpowiedzialność jest tu nieporówna-
nie wyższa, bo na postęp w fabrykach całego
kraju, pracować trzeba ciężko, koncepcyjnie,
najczęściej owe 7 godzin to wstęp do dalszych
tego dnia prac i poszukiwań dla upewnienia się,
że nie błądzę. Od Sumy prac instytutów, od po-
czucia odpowiedzialności ich pracowników,
a nie ód bodźców finansowych, zależy w dużej
mierze dobrobyt tateju. Taką atmosferę żmud-
nej, wytężonej pracy na każdym stanowisku, oa

kierowniczego' do pomocniczego zapewnić może
tylko właściwa kadra kierownicza, duże jej wy-
magania wobec siebie i egzekowanie na co dzień
rzetelności i sumienności od Wszystkich pracow-
ników naukowych i pomocniczych.

Właścicielem wyników pracy instytutów prze-
mysłowych, bez potrzeby biurokratycznych roz-

liczeń z. własnym, instytutem, powinno być zjed-
noczenie i wszystkie przedsiębiorstwa. One też
powołane są do generalnej oceny działalności
instytutu, jego efektów pracy. W miarę potrze-
by zjednoczenie powinno prowadzić ewidencyj-
ną rejestrację efektów prac naukowych" zastoso-

wanych przez przemysł i strzec ich poufności,
gdy wymagają tego interesy gospodarki narodo-

wej. Trudno o to, gdy każde przedsięwzięcie
podlega wglądowi dziesiątków rachunkowiczów.

CZY rzeczywiście utopią byłoby uwolnienie
pracowników naukowych w instytutach
przemysłowych od codziennej troski i walki

o byt finansowy i maksymalizację zysku i od

całego związanego z tym balastu — mechanizmu
formalistyki i biurokracji wyliczeń, a zamiast
tego oparcie ich' wynagrodzeń na kryteriach
zaufania społecznego — jak dostępują tego na-

czelnicy wydziałów w zjednoczeniach, czy dy-
rektorzy departamentów? Nie ocenia się ich
przecież „od sztuki" 1 efektywności „wdrożo-
nych" prac (uważaliby to sobie za ujmę), lecz
z szerszej perspektywy osiągnięć.

W odniesieniu do instytutów przemysłowych
kryterium tego rodzaju byłby system stałych,
odpowiednio wysokich, płac i dodatkowych wy-
nagrodzeń za doniosłe osiągnięcia, zarówno mie-
rzalne w wyrazie finansowym, jak 1 takie, któ-
rych efektywności pieniądz nie jest w stanie
ocenić. Czy nie byłaby to lepsza i bardziej W od-
czuciu społecznym zrozumiała ocena pracy ludzi
nauki, w większym stopniu pobudzająca ich
ambicje naukowe i poczucie odpowiedzialności
za postęp i nowoczesność w przemyśle niż jest
to w stanie wywołać co kwartalna giełda pre-
miowa? Nie przekreślałoby to przecież możli-
wości szacowania, efektów tych osiągnięć nauko-

wych, które dają «ię przełożyć na język pienięż-
ny, dla wszystkich innych celów, niż płacowe.

O Jedności celów naczelnych władz i organi-
zacji gospodarczych i placówek naukowo-ba-

dawczych mówiono w gronie Komisji Partyjno-
-Rządowej Unowocześnienia Systemu Funkcjo-
nowania Gospodarki i Państwa m. in. co na-

stępuje :

JÓZEF

„Opracowanie na podstawie własnych i zagra-
nicznych osiągnięć myśli technicznej nowych,
zmodernizowanych technologii i stałe wprowa-
dzanie nowych udoskonalonych wyrobów p(ł*
winno być zasadniczą, lub wręcz główną dzie-
dziną . zainteresowania kadry kierowniczej
w wielkich organizacjach gospodarczych. Chodzi
o to, ażeby siły dążące do wykorzystywania zdp-
byczy nowej techniki i siły tworzące te zdoby-
cze były maksymalnie scalone w jednej orga-
nizacji" (podkreślenie moje J.W.).

Odczytuję te myśli jako potwierdzenie przy-
toczonych przeze mnie argumentów i propozycji.
Integracja — to nie biurokratyczne bariery roz-

rachunkowe i przetargi ile kto zarobi: zjedno-
czenie, przedsiębiorstwo, instytut,

JEST jeszcze inna, doniosła strona problemu

i wzory godne naśladowania. Będę mówS
ó zagranicznych Instytutach tej samej branży

co obserwowany przeze mnie instytut. Idzie nil
0 instytuty mięsne. Zarówno instytuty państwo-
we o najpoważniejszych osiągnięciach nauko-

wych i praktycznych w Anglii, Szwecji, Danii
1 NRF, jak instytuty i placówki naukowo-"ba-
dawcze wielkich korporacji przemysłowych
w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie nie rozli-
czają swojej działalności na warunkach kupna-
sprzedaży wykonanych prac naukowych, (czego
nie należy mylić z tym, że niektóre Z tych ostat-
nich prowadzą sprzedaż swoich wzorcowych wyr.
robów).

Przy wymianie poglądów z ich przedstawicie-
lami na temat naszego systemu rozliczania dzia-
łalności naukowej i bodźców usłyszałem taką oto

opinię. W żadnym wypadku nie zgodziliby się
na uzależnienie środków finansowych I płac pra-
cowników od tego rodzaju „efektywności" gdyż:

9 szereg fundamentalnych prac, jak analizy rynkii,
prognozowanie rozwoju, prace metodologiczne, infor-
macje naukowo-techniczne, doskonalenie kadr kierow-
niczych przemysłu itp. nie dadzą się ująć w wyrazie
efektywności finansowej. Silą rzeczy zostałyby ze-

pchnięte na margines w stosunku do tematów „złoto-
dajnych";

© pogoń za efektywnością finansową badafl I zy-
skiem dla instytutu mogłaby prowadzić do przytępia-
nia wrażliwości na elementy humanizacji warunków
produkcji i całą problematykę ochrony Środowiska.
Często instytuty muszą zalecać rozwiązania mniej
„efektywne", a nawet podrażające koszty produkcji,
lecz zgodne z szerzej pojętym Interesem społecznym;

9 niezgodne z pożądanym rytmem pracy instytutu
byłoby osiąganie i ewentualne gromadzenie nadmier-
nych rezerw finansowych, nawet gdyby to było mciU-
we w jednych okresach, a odczuwanie niedoborów,
gdy tak złożyłyby się okoliczności, w innych okresach.
Podobnie niekorzystnie wpływałaby na działalność
instytutu fluktuacja poborów pracowników w zależ-
ności od lepszej czy gorszej koniunktury wyników
finansowych instytutu;

O status społeczny pracownika haukl nie licowałby
z mechanizmem zależności jego plac od szacowania
krótkookresowych wyników jego pracy. Ucierpiałyby

„na tym prace typu długofalowego.

NA. szczególną uwagę zasługuje jeden z .naj*f
ważniejszych antybodźców: kolizja między
pogonią za „oszczędnymi" i „efektywnymi"

rozwiązaniami a odpowiedzialnością naukowca
przed społeczeństwem. Oto np. już obecnie cała
struktura intensyfikacji produkcji rolnej I zy-
sków z tego tytułu na „efektywności" zaczyna
się chwiać pod uderzeniami naukowców, istnieje
już poważna obawa, że przekroczenie granie
intensywności chemizacji i ogólnej technizacji
zakłócą tak silnie warunki środowiska i równo-
wagę biologiczną organizmów, że w konsekwen-

cji, wcześniej czy później, ujawniać się może
szkodliwe ich oddziaływanie, nawet nieodwrai-
calne.

2
) Sprawa dotyczy przemysłu mięsnego za-

równo jako odbiorcy tak „zintensyfikowanego"
surowca, jak i chemizacji na własnych proce-
sach produkcyjnych, stosowanej w pogoni za

oszczędnościami w kosztach produkcji. A zatem

niejednokrotnie zadaniem naukowców może.
stać się w najbliższej przyszłości służenie społe-
czeństwu przez przyhamowywanie „efektywności
wdrożeń", co w systemie bodźców zainteresowa-
nia materialnego uderzać ich będzie po kieszeni.

Wydaje się, że obecnie jest najwyższa pora
i właściwy klimat eto głębszego zastanowienia się
i zatrzymania uruchomionego przed paroma laty
wielce skomplikowanego, komercjalnego systemu
nie pasujących do specyfiki pracy naukowca
bodźców zainteresowania materialnego. Prowa-
dzi on ponadto do niepotrzebnej straty energii
i zbędnych kosztów (konieczność utrzymywani^
na teri cel etatów, pomniejszających środki ni
cele merytoryczne).

i) Materiały z posiedzenia w dniu 12.4.1072 r. — „Go-
spodarka Planowa" nr 8/1971.

*) A. Leopold: Problemy nowoczesności rolnictwa —

„Gospodarka Planowa" nr 8/1971.

wy powinny przyczynić się do optymal-
nego zaspokojenia potrzeb klientów. Na-

bywcy mebli niejednokrotnie tracą nie-
potrzebnie czas na poszukiwanie mebli
eksponowanych na wystawach, kryty-
kując słusznie obecny handel meblami,
wykonujący z nadwyżką swoje pla-
ny w ramach dystrybucji i rozdzielni-
ctwa bez pełnego zadowolenia szerokiej
masy klientów.

SEWERYN JANKIEWICZ
Środa Wielkopolska

Klęska
humanitaryzmu
Dyrekcja WOZG po zapoznaniu się

z treścią felietonu pt. „Klęska humani-
taryzmu" wyjaśnia co następuje:

— Ogólnokrajowa polityka paliwowo-
- energetyczna podyktowana względami
ekonomicznymi oraz mająca na uwadze
ochronę środowiska, postawiła przed
przemysłem gazowniczym oraz admini-
stracją komunalną problem zamiany ga-
zu na cele komunalne z miejskiego na

ziemny.
— Sprawa ta w warszawie miała szcze-

gólny aspekt, a mianowicie rozwiązać
mogła zabezpieczenie dostaw gazu na

cele komunalne. Zapotrzebowanie boi
wiem na gaz dla mieszkańców Warsza-
wy systematycznie wzrasta, zaś moc wy-
twórcza starej warszawskiej gazowni za-

potrzebowaniu temu nie mogła sprostać.
W tej sytuacji, mając zapewnione do-

stawy gazu ziemnego, podjęta została

decyzja o sukcesywnej likwidacji pro-
dukcji gazu węglowego, co obok wzglę-
dów ekonomicznych (ogromne koszty
budowy klasycznych gazowni oraz re-

montów i modernizacji starych Jedno-
stek) uwalniało miasta 1 osiedla od

uciążliwych skutków produkcji gazu
z węgla, zwalniało ponadto węgiel dla
innych celów produkcyjno-gospodar-
czyoli»

WOZG przystąpiły do zamiany gazu
u odbiorców komunalnych już w roku
1967, co wiązało się z szeregiem prac
w zakresie dostosowania sieci rozdziel-
cze! oraz spowodowało konieczność prze-
glądu gazowej Instalacji wewnętrznej
i oceny jej stanu technicznego oraz upo-
rządkowania takowej.

Prace w zakresie urządzeń przesyło-
wych gazu i sieci do kurka głównego
włącznie, obciążają w całości nasze

przedsiębiorstwo, natomiast • instalacją
domową sprawa przedstawia Się inaczej.
Właścicielem instalacji gazowej w bu-
dynkach jest ADM, czy też inna admi-
nistracja, do której należą budynki
mieszkalne. Zgodnie z ustaleniami 1 wy-
mogami prawa budowlanego wszyscy
właściciele budynków i budowli odpo-
wiadają za właściwy, zgodny z przepisa-
mi stan techniczny, a stąd i za kon-
serwację budynków w zakresie budowla-
nym oraz w zakresie wszelkich instala-
cji. WOZG przystępując do zmiany ga-
zu, musiały zacząć pracę od inwentary-
zacji urządzeń i przyborów gazowych w

poszczególnych budynkach mieszkalnych
oraz u odbiorców gazu. Inwentaryzacja
wyprzedza samą zamianę gazu co naj-
mniej o jeden rok. W toku inwentaryza-
cji sporządzane są protokóły stanu fak-
tycznego Instalacji gazowej orafc wyda-
wane wskazania administracjom w za-

kresie usunięcia stwierdzonych usterek,
a także indywidualne protokóły dla każ-
dego odbiorcy gazu w zakresie stanu

technicznego przyborów gazowych oraz

wskazania w zakresie usunięcia ewen-

tualnie usterek. Na usunięcie stwierdzo-

nych usterek zarówno administracje bu-
dynków, Jak i odbiorcy gazu mają co

najmniej okres półroczny.

zasady postępowania przy zamianie,
gazu w warszawie zostały określone
przez Radę Narodową m. st. Warszawy
oraz wprowadzone w życie Uchwalą
Nr 113/126 Prezydium Rady Narodowej
m. st. Warszawy t dnia ls lutego iD7i
roku. z tym, ie do czasu podjęci a w. w.

Uchwały, cała kampania zamiany gazu
prowndzona była w ścisłym porozumie-
niu z władzami miast oraz z właściwy-
mi administracjami domów.

Jeśli pomimo wszystkich wylej opisa-
nych' czynności mających na celu jak
najsprawniejsze przeprowadzenie kampa-
nii, zdarzają się trudności zarówno w

przystosowaniu Instalacji gazowych, do
czego zobowiązana jest administracja do-
mów, jak równie! w naprawie, czy Wy-
mianie przyborów gazowych, do czego
jest obowiązany odbiorca gazu, to jed-
nak w aspekcie znaczenia całej kampa-
nii zamiany gazu sprawy te me są tak
poważne, aby mogły przesłonić cel głów-
ny przedsięwzięcia, a mianowicie zgod-
ność B ogólnolflrajową polityką pallwówo-
•energetyczną, podyktowana- Względami
ekonomicznymi oraz mająca na uwadze
ochronę środowiska.

Należy tu jeszcze wyjaśnić, sprawę
aktualnego zaopatrzenia mieszkańców
Warszawy w gaz w okresie do zakoń-
czenia zamiany gazu. Otóż w grudniu
19M roku została oddana do eksploatacji
rozkladnla gazu ziemnego w Warszawie,
co pozwoliło na całkowitą likwidację
klasycznej produkcji gazu. jednak zdol-
ność produkcyjna rozktadnł bez kapital-
nego remontu, sięga maksimum dziesię-
ciu lat.- Ponieważ warszawa nie posiada
Jednostki zastępczej, co pozwoliłoby roz- .

kładnlę odstawić do kapitalnego remon-

tu, zamiany gazu w warszawie należy
dokonać w okresie, kiedy jeszcze roz-

kładnla gazu ziemnego idolna jest do
eksploatacji, czyn najdalej do roku 1978.
stąd też program robót na poszczególne
łata obejmuje poważne llośćl odbiorców

gazu.
I tak w roku 19t8 zostanie gaz zamie-

niony u ea 30 ty$. odbiorców (wobec 15
tys. w roku is7l), w 197J — «9 tys. od-
biorców, zaś w latach 1974 do 1977 Wiącż-
nle. po tys. odbiorców rocznie. Tylko
takie tempo robót pozwoli zabezpieczyć
dostawy gazu dla mieszkańców Warsza-
wy zgodnie t potrzebami, program i har-
monogram robót zamiany gazu - został
ustalony 1 akceptowany do realizacji we

wspólnej decyzji Resortu Min. Górnictwa
I Energetyki I kierownictwa przemysłu
gażoWnlczago oraz Prezydium Rady Na-
rodowej m. st. warszawy.

Należy tu ieatete podkreślić, że za-

gadnienie laziehek w aspekcie Ich wiel-
kości zarówno w starym jak | nowym

budownictwie, nigdy nia było przedmio-
tem decyzji ze stroliy przemys.u gazow-
niczego. zagadnienie to regulowały i re-

gulują nadal przepisy budowlane. Aktual-
nie obowiązuje w tym zakresie Zarzą-
dzenie nr l3o z 2S.0.15GJ roku Ministra
Budownictwa I Przemysłu Materiałów

Budowlanych. Z tym, te można tu

stwierdzić, iż na ogól łazienki o po-
wierzchni 4 m

5 budowane ostatnio nie
stanowią w zasadzie problemu, ponieważ
budynki otrzymują c.o. i ciepłą wodę,
a więc nie i korzystają z pleców kąpielo-
wych. Wielkość łazienki czy innego po-
mieszczenia, gdzie instaioivane są przy-
bory gazowe nio jest absolutnie użalę**
niona od rodzaju gazu (miejski czy ziem-
ny), a od rodzaju i iIo:5ci przyborów
gazowych ora« od jakości I rodzaju wen-

tylacji I wyciąga spalin.
Odnośnie niebezpieczeństwa wynikają-

cego z użytkowania gazu i Jego wybti-
chowoścl, to ztirówno gaz miejski Jak
i gaz ziemny są niebezpieczne. Oba titf
przy niewłaściwym i nieostrożnym Icb
użytkowaniu, względnie przy użytkowa-
niu gazu z niesprawnych technicznie
przyborów gazowych llib nieodpowied-
niej instalacji, stanowią Zagrożenie.
Z tym, ie gaz miejski jest trujący I to

śmiertelnie, zaś gaz ziemny źagrpieMa
dla życia nie stanowi. Natomiast oba
gazy są wybuchowe 1 taki

— granice wybuchowości gazu mlojsula-
go kształtują się — G—38 p«dc.j

— granice wybuchowoid gazu ziemne-
go kształtują się — 5—15 flfoe.

Stąd w zasadzie gaz ziemny Jest bez*
pjccznlcjszy, jeśli to można w takich
Kategoriach rozważać.

Przedstawiając powyższe Dyrekej*
WOZG prosi o obiektywną oceni) ty.
tuacjl.

Dyrektor
Mgr lnż. WALDEMAR BOŁDANIUK

mp
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INDIE

PARTNER
BECNA wizyta w Indiach Premiera Piotra
Jaroszewicza jest dobitnym wyrazem pogłę-
bienia przyjaznych stosunków między o'bu
krajami wie wszystkich dziedzinach — poli-
tycznej, gospodarczej i kulturalnej. Z wizy-
tą tą wiąże się wzrost zainteresowań społe-

czeństwa polskiego Indiami — naszym największym

Sartnerem handlowym wśród krajów „Trzeciego
wiata".

Indie liczą obecnie ponad 550 min ludności, co sta-
•nowi około 14,8 proc. ludności świata. Ale potencjał
gospodarczy tego kraju jest jeszcze daleko niewspół-
miernie mały do jego potencjału ludzkiego.

O roli Indii w gospodarce światowej wyobrażenie dać mo-

gą następujące liczby:

Rok Wielkość Udział w

produkcji produkcji światowej

Pszenica 1970 20. mim t 6,3 proc.
Byż ., 63,7 młn t 20,8 „

Bawełna „ 965 tyis. t 8,4 »
Orzeszki ademmo „ 6,0 milin t 34,1 „

Herbata „
422 tyis. t 38,4 „

7,« „Cuikler surowy „ 4,6 mim t
38,4 „

7,« „

Mleko „ 21,4 min t 5,4 „

Pogłowie bydła „
— 15,7 „

5,4 „Buda żelatza „ 22,9 min t Fe
15,7 „

5,4 „

Węgiel 1971 70,2 min t 3,4 „

Stal surowa „ 6,2 milin t M»
Cement „ 14,9 miln t 2,5
Nawozy azotowe „ 756 tyis. t N 2,4 „

Energia elektryczna „
59 mld KWh 1.1 n

Udział Indii w światowym eksporcie 1971 r. ukształ-
tował się na poziomie 0,5 proc. Udział Indii w świato-
wym dochodzie narodowym można szacować na oko-
ło 2 proc. Dochód narodowy na 1 mieszkańca Indii
wynosi około 81 dolarów USA wobec przeciętnej dla
ogółu krajów rozwijających się — 180 dolarów i roz-

winiętych krajów kapitalistycznych — 2 .290 dolarów.
W tworzeniu dochodu narodowego tego kraju naj-
większy udział ma rolnictwo — 52 proc., podczas gdy
na przemysł (łączinie z energetyką, górnictwem i bu-
downictwem) przypadła 19 proc. (pozostałość — to

transport, handel i różne usługi).
Przedstawiona powyżej statystyka wiskaauje na ciąg-

le jeszcze dotkliwie odczuwalne skutki kilkusetletniego
panowania kolonialnego. Różni „Europejczycy" tuż po
klęsoe faszyzmu w II Wojnie Światowej, widząc nieu-
chronny krach światowego systemu kolonialnego, pró-
bowali jeszcze tu i ówdzie podtrzymać mit że „ludy
kolorowe" same rządzić się nie potrafią. Mit ten został
wszakże definitywnie pogrzebany. Indyjski „swaradż"
(swój rząd) za okres minionych 25 lat stanowi niezbity
dowód tego, że Hindusi o wiele lepiej potrafią rządzić
swym krajem, niż. czynili to „sahibowie" brytyjscy.

Przede w»zystldim została raz na zawsze zażegnana klęska
masowe) śmierci głodowej w Indiach, która za czasów bry-
tyjskich pochłaniała co pewien czas miliony istnień ludzkich

rocznie. Wprawdzie dzilS przeciętny Hindus nie jest jeszcze
syty, odżywia się nieracjonalnie — ale żyje około 52 lat, tj.
* pomad 2/3 dłużej, niż podczas brytyjskiego „radżu". Dzi-

siaj już przeszło 2/3 dzieci indyjskich w wieku 6—14 lait obję-
te jest nauczaniem w szkołach, a około 31 proc. obywateli
Indii pici obojga w wieku pomad 10 lat umie czytać i pisać.
W niepodległych Indiach zbdiory zbóż konsumpcyjnych są
obecnie przeszło dwukrotnie większe niż w ostatnich latach

panowania brytyjskiego. Produkcja przemysłowa w ciągu
ostatnich 25 lat wzrosła w Indiach przeszło 3-krotnie, przy

czym zostały zbudowane podstawy przemysłu ciężkiego i ma-

szynowego — bez których tak wielki kraj nie może być nie-

podległy w pełnym tego słowa znaczeniu.

Nie podejmując w tym miejscu analizy programów
społeczno-gospodarczych rządzących Indiami nieprzer-
wanie od uzyskania niepodległości Partii Kongresowej
podkreślić należy antyimperialistyczny, antyfeudalny
i ogólnodamokratyczny charakter tych programów.
Jawaharlal Nehru uważał ustrój kapitalistyczny za

przeżytek) stwierdzał, iż „społeczeństwo oparte o włas-
ność prywatną, która jest podstawą kapitalizmu, nie
odpowiada już wymogom obecnego wieku", przy tym
równocześnie żądał pozostawienia inicjatywie prywat-
nej szerokiego pola do działania, pod warunkiem
wszakże, iż „nie będzie ona kierowiała się wyłącznie
chęcią zysku".

Z tego rodzaju poglądami, mającymi zresztą swe

realne podłoże społeczne, wiąże się polityka gospodar-
cza Indii, zwłaszcza zaś rozbudowa tzw. sektora pu-
blicznego (tj. przedsiębiorstw państwowych), daleko
posunięty interwencjonizm państwowy i planowanie
gospodarcze. Polityka ta nie zawsze była jednolita; w

okresach wzmożonej' aktywności mas ludowych ulega
ona radykalizacji. Proces ten jest ostatnio b. wyraźny
od roku 1969 na co wpłynęły: rozłam w Partii Kon-

gresowej i wyeliminowanie skrzydła prawicowego, sze-

reg posunięć nacjonalizacyjnych, przywrócenie poprzed-
niej. roli planowaniu gospodarczemu, a ostatnio na-

danie mu większej rangi. A hasło Indiry Gandhi
„Walki z nędzą" dzięki któremu kierowany przez nią
odłam Partii Kongresowej odniósł w ostatnich wybo-
rach decydujące zwycięstwo — nabiera szczególnego
znaczenia w obliczu przeżywanych obecnie przez In-
die trudności gospodarczych.

Po kilku latach sukcesów w przemyśle i rolnictwie, zwłasz-

cza po uzyskaniu w latach 1970/71 i 1971/72 rekordowych zbio-

rów zbóż konsumpcyjnych (wraz ze strączkowymi) i tym sa-

mym uniezależnieniu się od importu żywności — Indie
1

zno-

wu nawiedziła klęska posuchy. Mimo zgromadzonych 9,5 min

t zapasów rządowych zbóż i rozbudowy sieci sklepów deta-

licznych, sprzedających po niskich cenach artykuły pierwszej
potrzeby a nawet mimo wprowadzenia racjowamej sprzedaży
cukru — poziom cen hurtowych w ciągu roku kalendarzowe-

go 1972 wzrósł o około 15 proc., a cem (lętaliiezmych żywności
— o około 20 proc. Przyczyną tego jest nie tylko brak zbo-

ża, cukru, oleju etc. lecz w bardzo dużym stopniu — niewłaś-

ciwy system dystrybucji i spekulacja. Znamienne są nasilone

żądania upaństwowienia hurtowego handlu zbożem: ostatni

Zjazd Partii Kongresowej zapowiedział, że uczymi się to do

kwietnia br.

Wstępne szacunki mówią o spadku dochodu narodowego
Indii w ciągu 1972 r. o 1—2 proc., glówinie na skutek spadku
produkcji rolnej o około 4—5 poroc. (przy wzroście produkcji
przemysłowej o ca 5—6 proc.). '

Mimo trudnej tegorocznej sytuacji gospodarczej, rząd
Indii nie rezygnuje z polityki umacniania gospodar-
czej niezależności kraju, zmniejszenia zależności ;od
pożyczek zagranicznych (obecny dług zagraniczny Indii
wynosi ponad 9 mld dolarów, a ciężar spłaty dawnych
pożyczek co roku wzrasta). Rząd Indii ogranicza im-

port do minimum i równocześnie forsuje eksport. W
rezultacie zostało w zasadzie zlikwidowane chronicz-
nie ujemne saldo w bilansie handlowym Indii.

Przejawem wzrostu samodzielności gospodarczej kra-
ju, a także dowodem osiągnięć w rozwoju gospodar-
czym są zmiany w strukturze towarowej i geograficz-
nej handlu zagranicznego Indii. Tak np. w latach 196-5
— 1967 import zbóż kosztował Indie około 750 min
dolarów rocznie; obecnie import ten został w zasadzie
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wyeliminowany. Do niedawna w eksporcie Indii domi-
nowały towary „kolonialne" — herbaita, juta i wyro-
by z niej, tkaniny bawełniane, skóry, kawa, przypra-
wy, nasiona oleiste i oleje roślinne oraz kilka innych
pomniejszych pozycji. Te „tradycyjne" towary stano-

wiły w roku 1950/51 aż 88 proc. eksportu Indii. W ro-

ku 1969/70 udział ten spadł odpowiednio do 49,8 proc.
Wyroby przemysłowe (łącznie z półfabrykatami — wg.
klasyfikacji UNCSTAD) stanowiły w roku 1960/61 43,2
proc. łącznego eksportu Indii, w roku 1969/70 — już
50,7 proc. (wobec 16,8 proc. dla eksportu ogółu krajów
rozwijających się w "1969 r.)

Wartość wyeksportowanych przez Indio maszyn 1 środków

transportu wzrasta z 15 min dolarów w 1960/61 r. do 100 min

dolarów w r. 1970/71. Indie eksportują nie tylko stosunkowo

proste urządzenia jak wagony towarowe, lecz także obra-

biarki do metali, maszyny włókAenmleze, maszyny do szycia,
bardzo szeroki asortyment elektrycznego sprzętu gospodar-
stwa domowego oraz skomplikowaną aparaturę Jak np.

urządzenia dalekopisowe.

Zmiany w strukturze geograficznej handlu zagra-
nicznego Indii wskazują na zacieśniającą się współpra-
cę tego kraju z europejskimi krajami socjalistycznymi.
Udział tych ostatnich (wraz z Jugosławią) w indyj-
skim imporcie wzrósł z 3,1 proc. w 1960/61 r. do 18,0
proc. w 1969/70 a w eksporcie Indii — odpowiednio z

7,7 proc. do 21,8'proc. Rzecz jasna, największym part-
nerem Indii wśród krajów socjal.istyczin.yoh jest Zwią-
zek Radziecki, który partycypował w indyjskim im-

porcie 1969/70 liczbę 10,9 proc. i w eksporcie — 12,5
proc. W tym samym okresie bardzo poważnie spadły
obroty handlowe Indii z Wielką Brytanią i pozostały-
mi krajami (ówczesnej) EFTA oraz z krajami EWG.

Sam wskaźnik udziału w obrotach handlowych nie
odzwierciedla w pełni roli i znaczenia krajów socja-
listycznych w rozwoju gospodarczym Indii. Ekonomiś-
ci indyjscy zgodnie przyznają, iż pomoc krajów socja-
listycznych (tj. przede wszystkim kredytowe dostawy
wyposażenia przemysłowego) jest niewspółmiernie do
jej wartości o wiele bardziej efektywna, niż pomoc
czołowych państw kapitalistycznych.

Spośród trzech wielkich hut. zbudowanych w Indiach w

latach 1956—1966 (tj. w trakcie II i III Planu) przy pomocy

radzieckiej, zachodnloniemieckiej 1 brytyjskiej — najlepsze
wyniki techniczne i ekonomiczne ma huta pochodzenia ra-

dzieckiego w Bhilal. Przed paru miesiącami uruchomiony
został pierwszy wielki piec giganta metalurgicznego — huty
Bokaro — wznoszonej również przy pomocy radzieckiej.
Dzięki pomocy europejskich krajów socjalistycznych ze Związ-
kiem Radzieckim na czele Indie rozwinęły przemysł budowy
maszyn ciężkich, maszyn górniczych, obrabiarek do metali,
przemysł elektrotechniczny, obronny (produkcja samolotów

myśliwskich MIG-21) 1 Inny

Na konto Polski zapisać należy pomoc w rozwoju
indyjskiego górnictwa węglowego, produkcji ciągni-
ków rolniczych* obrabiarek,., motocykli, • budowy okrę-
tów (dostawy z Polski głównych siłowni oraz innego
wyposażenia Btatków), przemysłu materiałów budow-
lanych (betony komórkowe),, hutnictwa metali nieże-
laznych (projekt budiowy huty cynku i dostawy dla
tej budowy), wreszcie — w rozwoju energetyki (dbsta-
wy wyposażienia dlia dwóch dużych elektrociepłowni i

perspektywy dostaw dla następnych). Jeżeli zaś chodzi
0 nasz eksport nie.inwestycyj.ny do Indii, wymienić tu

należy przede wszystkim nawozy azotowe (mocznik),
siarkę elementarną, farmaceutyki, różne półfabrykaty
przemysłu chemicznego, barwniki, wyroby walcowane
oraz łożyska toczne.

Udział Indid w obrotach naszego handlu zagranicz-
nego nie jest wielki, w 1971 r. wynosił on dla ekspor-
tu 1,11 proc. i importu — 0,91 proc. Podobnie Polska
partycypuje w obrotach handlu zagranicznego Indii
liczbą rzędu 1,5 proc. Mimo to Indie są dla nas jed-
nym z ważniejszych partnerów, stanowiąc główne
źródło dostaw pasz treściwych (śruta arachidowa), her-
baty, skór koźlich, tkanin jutowych i worków, miki
oraz pieprzu. Z kolei Polska jest jednym z najważ-
niejszych dostawców do Indii siarki i mocznika, soe-

regu półfabrykatów chemicznych, a także ciągników
1 innego sprzętu inwestycyjnego.

Wartość obrotów (eksport fob plus Import cif) handlowych
Polski z Indiami wzrosła z Ci min zł dewizowych w 1960 r.

do 229 min zld w 1965, 286,5 mim dd. w 1970 1 324,6 min Ud

w 1971 r. W ciągu 11 miesięcy roku 1972 osiągnęły one kwo-

tę 310,4 min aSd, UJ. wssoait o 11,3 proo. w porównaniu z analo-

gicznym okresem roku 1971.

Narastające zmiany ilościowe doprowadziły do ko-
nieczności zmian jakościowych w handlu polsko-indyj.
skim. Chodzi o konieczność nie tylko rewizji struktu-
ry tej wymiany po obu stronach, lecz także o doskona-
lenie form współpracy gospodarczej.

Do niedawna np. poiza zawieraną na okres pięcioletni umo-

wą handlową (która wymieniała jedynie nazwy pozycji towa-

rowych przewidzianych do wymiany, bez podawania ich

ilości), co roku obie strony ustalały kontyngenty przewidzia-
nych do wzajemnej wymiamy towarów. Było to o tyle nie-

wygodne, iż żaden z partnerów nie mógł ani w swoim cza-

sie przygotować się na, zwiększenie dostaw określonych to-

warów zgodnie z zainteresowaniem drugiej strony, ani też

nie mógł liczyć na odpowiedni wzrost dostaw potrzebnych mu

towarów w dalszej perspektywie. Dążymy więc do tego, aby
tzw. „(rade plan" z Inidiaimi obejmował dłuższe okresy.

Godne rozpatrzenia wydają się propozycje poszukiwania
nowych form w rozwoju eksportu maszyn 1 urządzeń z Pol-

ski do Indii, np. tworzenie mieszanych przedsiębiorstw pro-

dukcyjnych.

Jest rzeczą oczywistą, że Polska zawsze będzie zain-
teresowana w imporcie z Indii tych towarów, które
na skutek warunków naturalnych nigdy u .nas pro-
dukowane nie będą. Niezależnie od tego nie możemy
jednak ograniczać naszego importu z Indii jedynie do
surowców i towarów pochodzenia rolniczego. Indie,
jak każdy kraj rozwijający się, są bardzo zaintereso-
wane w rozwoju eksportu wyrobów przemysłowych
(zwłaszcza wobec wąskiego i niepewnego rynku wew-

nętrznego). A Polska wraz z innymi krajami socja-
listycznymi zobowiązała się na forum UNCTAD do
zwiększenia importu wyrobów przemysłowych z kra-
jów rozwijających się,

Zresztą Indie , produkują bardzo szeroki asortyment inte-

resujących konsumenta' polskiego wyrobów przemysłowych —

tkaniny pościelowe, bieli^niane. odzieżowe, dekoracyjne, prze-
'

twory spożywcze, lodówki, wentylatory etc. Obecnie stać nas

na szersze, podjęcie tego Importu. Rozpoczęliśmy ponadto na

szerszą skalę import z Indii urządzeń dla przemysłu 1 tran-

sportu; sztandarową transakcją jest tu realizowany obecnie

kontrakt na dostawę 500 wagonów towarowych.
Zdaniem naszych działaczy handlu zagranicznego —

Indie jaszcze nie zostały przez Polskę „odkryte",: lep-
sze poznanie rynku indyjskiego może spowodować po-
ważny wzrost obrotów handlowych Polski z tym kra-
jem. Można oczekiwać, iż rozmowy Premiera Piotra
Jaroszewicza i Ministra Handlu Zagranicznego Tadeu-
sza Olechowskiego z Premierem Indiirą Gandhi i czo-

łowymi działaczami gospodarczymi Indii stanowić bę-
dą poważny wkład w dzieło lepszego wzajemnego poz-
nania się i tym samym przyspieszą wzrost wymiataj
handlowej Polski a tym krajem.

JAN DANIELEWSKI

R
OSNĄCE wymagania odbior-
ców towarów, wzrost masy

towarowej przeznaczonej na

rynek wewnętrzny, jak i za-

graniczny, czynią produkcję
opakowań problemem szcze-

gólnie ważnym pod względem eko-
nomicznym.

Głównymi materiałami używany-
mi do produkcji opakowań są: pa-
pier, -karton i tektura, metale, two-

rzywa sztuczne, drewno, szkło i in-
ne. Ich udział procentowy w ogól-
nej ilości materiałów opakowanio-
wych w różnych krajach układał
się różnie. Na przykład we Francji
w 1969 r. zużycie tych materiałów
(w procentach) było następujące:
papier i tektura — 43,8, metale —

10,4, tworzywa sztuczne — 5,7,
drewno — 14,4. szkło — 25,2, inne
— 0,5. W Japonii w 1970 r. pro-
centowy udział materiałów opako-
waniowych kształtował się jak ni-

żej: papier i tektura — 30,6, meta-
le — 13,8, tworzywa sztuczne —

11,6, drewno — 10,0, szkło — 5,9,
folia celulozowa — 1,7, pozostałe —

6,4. W Finlandii zużycie materiałów
do opakowań przedstawiało się od-
powiednio: papier i tektura — 39,7,
metale — 16,2, tworzywa sztuczne

— 19,5, drewno — 11,2, szkło — 6,5,
inne — 6,9.

Z przytoczonych udanych wynika,
że • najbardziej powszechnie uży-
wanym materiałem opakowanio-
wym jest papier, karton i tek-
tura. Udział tej branży ma-

teriałów opakowaniowych w łącz-
nej wartości wszystkich produ-
kowanych opakowań waha się w

krajach wy-soko rozwiniętych na

ogół w granicach 30—40 proc., (w
Polsce wynosił on w 1970 r. 39,4-
proc.), z tym, że we Francji wy-
nosił on 43,8 proc. (W 1969 r. zużyto
na produkcję opakowań 2 365 tys.
ton papieru i tektury, co stanowiło
50J> proc. całego zużytego w danym
roku papieru i tektury, z czego wy-
nika, że przedsiębiorstwa produku-
jące opakowania są głównymi użyt-
kownikami produkcji przemysłu pa-
pierniczego). W Japonii w 1970 r.

papier i tektura stanowiły 50,6 proc. ,

a w Finlandii — 39,7 proc. ogółu
zużytych materiałów opakowanio-
wych. Znaczenie tej branży jest do-
tychczas w produkcji materiałów
opakowaniowych dominujące. Zwła-
szcza wyróżnia się w tym tektura
falista. Jest ona w tej chwili na

świecie jednym z najbardziej ma-

sowo stosowanych materiałów opa-
kowaniowych. W Stanach Zjedno-
czonych Am. Północnej 97 proc.
ogólnej masv tektury opakowanio-
wej stanowi tektura fslista. We

Francji oDakowania z tektury fali-
stej stanowią prawie 47 proc.
wszytkich opakowań z papieru i

tektury. (

O ile w branży materiałów opa-
kowaniowych papieru, tektury, kar-
tonu znaczenie tektury falistej nie-

wątpliwie będzie się zwiększało, to
znaczenie pozostałych" materiałów
tej branży, jak papier i karton, bę-
dzie poważnie malało.

Drugim materiałem, mającym du-
że znaczenie dla przemysłu opako-
waniowego, są tworzywa sztuczne.

Produkcja światowa tworzyw
sztucznych w ostatnim dziesięciole-
ciu wzrosła 4-krotnie. Największy-
mi potentatami tej produkcji w

Europie zachodniej (rok 1969) są:
NRF — 4 min ton, Włochy — 1,5
min ton, Francja — 1,3 min ton,
W. Brytania — 1,4 min ton, Holan-
dia — 0,7 min ton.

Tworzywa sztuczne, jako materiał
opakowaniowy, zdobyły sobie silną,
niezastąpioną pozycję wśród mate-
riałów opakowaniowych z uwagi na

szczególną przydatność do tych ce-

lów. Należy jednak zaznaczyć, że
właściwa ekspansja tworzyw sztucz-

nych, a tym samym I produkowa-
nych z nich opakowań, dopiero się
zaczęła. Główne właściwości two-

rzyw sztucznych, powodujących tę
ich popularność to: lekkość, wy-
trzymałość, odporność, na tempera-
tury, na działanie czynników che-
micznych, nieszkodliwość dla zdro-
wia, możliwość łączenia między so-

bą, powodująca powstawanie two-

rzyw kompleksowych i wiele in-
nych, których nie sposób wymienić.

Tworzywa sztuczne jako materiał
uszlachetniający tradycyjne mate-

riały opakowaniowe, w efekcie
przyniosły doskonałe wyniki tech-
niczne i ekonomiczne. W Europie za-

chodniej w latach 1965—1970 zuży-
cie materiałów opakowaniowych
wzrastało o 7—8 proc. rocznie. Zu-
życie opakowań z tworzyw sztucz-

nych rosło w tym okresie o ok.
15 proc. rocznie.

Bardzo duża ilość różnego rodzaju
tworzyw sztucznych, stosowanych w

produkcji opakowań, uniemożliwia
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wyszczególnienie wszystkich rodza-
jów tworzyw, a tylko głównych fo-
lii, które stanowią podstawę do dal-
szego rozwoju opakowań. Są to f<t

lie: polietylenu, polipropylenu, folie
kurczliwe. Spośród innych tworzyw
sztucznych w produkcji opakowań
należy wymienić polietylen (dó pro-
dukcji worków), polichlorek winylu.

Szybki rozwój przemysłu opako-
wań wiąże się ściśle z produkcją
maszyn pakujących. W ostatnich la-
tach obserwuje się w" wielu krajach
dynamiczny rozwój różnego rodzaju
maszyn pakujących. Zjawisko to
można zilustrować przykładami z

NRF i Japonii.

W NRF wartość produkcji ma-

szyn pakujących wynosiła w 1967 r.

około 364 min DM, co stanowiło
w stosunku do wartości produkcji
maszyn i urządzeń dla przemysłu
spożywczego około 18 proc. W1968 r.

wartość produkcji tych maszyn
wzirosła i wynosiła około 390 min

DM, stanowiąc w stosunku do pro-
dukcji maszyn i urządzeń przemy-
słu spożywczego 19,4 proc. Wartość
eksportu maszyn pakujących, wyno
sząca w 1967 r. 258 min DM, w

stosunku do wartości eksportu ma-

szyn przemysłu spożywczego, tj.
1183 min DM, stanowiła prawie 22

proc. W 1968 r. wartość eksportu
tych. pakowarek wynosiła 291 min
DM, stanowiąc do całej wartości
eksportowanych maszyn przemysłu
spożywczego (1268 min DM) prawie
23 proc. Znamiennie kształtowała
się cena 1 kilograma maszyn pa-
kujących w 1967 r., wynosząc 33,69
DM, gdy najwyższa cena dla ma-

szyn i urządzeń ogólnego zastoso-
wania dla przemysłu spożywczego
wynosiła za 1 kg 23,23 DM. Ceny
dla pozostałych grup maszyn tego
przemysłu (technologiczne, dla po-
krewnych branż) poważnie odbie-
gały od ceny 23,23 DM, już nie
mówiąc o wyżej podanej cenie 33,69
DM.

W 1968 r. zaznaczył się niezna-
czny spadek ceny kilograma ma-

szyn pakujących wynosząc 31,92 DM

jednak utrzymując się w' dalszym
ciągu na najwyższym poziomie w

stosunku do cen pozostałych ma-

szyn.

W Japonii maszyny opakowanio-
we są sklasyfikowane w 3 gru-
pach : 1) urządzenia do wyrobu i

napełniania opakowań spożywczych
(napełniarki, zawijarki 11⁄2.). 2) ma-

szyny do napełniania opakowań
transportowych i grupowych, ich

zamykania, obwiązywania itp:, '3)
urządzenia do rozlewania artykułów
płynnych do butelek.

Z powodu rozpowszechniania się
opakowań jednorazowego użytku
nie przewiduje się zwiększenia pro-
dukcji opakowań szklanych. Prze-

widuje się natomiast szybki wzrost

produkcji maszyn grupy drugiej po-
pakowania do transportu i zamy-
kania, obwiązywania- itp.) . Szybko
wzrasta też popyt na maszyny i u-

rzędzenia do pracy z folią termicz-

ną kurczliwą, jak też do działania
pod próżnią.

Głównym użytkownikiem maszyn
pakujących jest przemysł spożyw-
czy. Struktura branż użytkowników
urządzeń pakujących w 1969 r. w

procentach była następująca: spo-
żywcza — 52,0 proc., chemiczna —

14,0 proc., tekstylna — 5,0 proc.,
wyrobów przemysłu maszynowego
— 8,0 proc., inne — 21,0 proc.

Obok rozwoju własnej produkcji
maszyn i urządzeń pakujących Ja-

ponia w szerokim zakresie korzysta
z importu. Wielkie linie maszyn pa-
kujących, jak i całe zespoły spro-
wadzą ze Stanów Zjednoczonych
Ameryki Północnej, maszyny o

średniej i małej wydajności — z

NRF, Szwecji i Włoch. Warto tu
zwrócić uwagę na fakt, iż import
tych maszyn i urządzeń opiera się
w dużym stopniu na zastosowaniu

leasingu. System leasingu znany na

zachodzie Europy, w Japonii zaczy-
na dopiero się rozwijać. Biorąc pod
uwagę fakt, że okres amortyzacji
maszyn pakujących wynosi około 2

lat, wielu niedużym przedsiębior-
stwom korzystniej będzie wynajmo-
wać maszyny, aniżeli je kupować.

Na tle rozwoju przemysłu opako-
waniowego i maszyn pakujących w

innych krajach stwierdzić trzeba,
że Polska wyraźnie odstaje od po-
ziomu osiągniętego w tej dziedzinie
na świecie. Unowocześnienia nasze-

go przemysłu nie da się osiągnąć
bez dalszego postępu w dziedzinie
opakowań i bez wyraźnego wzrostu

wyposażenia przemysłu, zwłaszcza

spożywczego, w urządzenia pakują-
ce. Rozwijając zarówno jeden, jak
i drugi przemvsł, nie tylko możemy
się uniezależnić od kosztownego
importu, ale z uwagi na wysoką o-

płacalność produkcji tych maszyn
możemy produkować je na eksport.
Oczywiście będzie to wymagało

* pewnych inwestycji, żeby osiągnąć
ten cel, tym niemniej wydaje śię, że
warto podjąć ten. trud.

ZE ŚWIATA
KONTRAKT

RADZIECKO-KANADYJSKI

Przetarg na wykonanie gigantycznego
turbozespołu (5 turbogeneratorów) w Ka-
nadzie, wygrały leningradzkie zakłady
elektrotechniczne „Elektrosiła". Transak-

cję w imieniu strony radzieckiej zawarło

przedsiębiorstwo handlu zagranicznego
„Energomaszeksport". Projekt radziecki

pobił renomowane firmy z USA i Szwe-

cji. Piewszy element turbozespołu zo-

stanie oddany do eksploatacji w 1975 ro-

ku. Fakt wejścia radzieckiego przemysłu
elektrotechnicznego na rynki wysoko
rozwiniętych krajów zachodnich został
uznany przez światową prasę za bez
precedensu i budzi niepokój wśród wielu
zachodnich firm, którym przybył nowy
1 groźny konkurent. Dotychczas bowiem,
Związek Radziecki eksportował swe u-

rządzenia energetyczne jedynie do krajów
RWPG, Egiptu i Indii. (BD)

ROLNICY BRYTYJSCY A EWG

Rolnictwo brytyjskie odznacza się wy-
sokim stopniem koncentracji. Średnia
wielkość gospodarstwa wynosi 40 ha
(w porównaniu z 13 ha w krajach „szó-
stki" EWG).

Najbardziej zagorzałymi zwolennikami
przystąpienia W. Brytanii do EWG są
producenci zbóż liczący na utrzymanie
bardziej opłacalnych cen. Hodowcy wy-
kazują większą powściągliwość, gdyż bę-
dą musieli drożej płacić za owies i jęcz-
mień — główne produkty paszowe. A

mniej zadowoleni są ogrodnicy, pracu-
jący w stosunkowo ciężkich warunkach
klimatycznych, gdyż będą oni tylko przez
pierwszy rok chronieni podatkiem ma-

jącym ich ustrzec przed skutkami kon-

kurencji innych partnerów z EWG.

Natomiast zdecydowanie niezadowoleni
są konsumenci, gdyż ceny produktów
spożywczych będą wzrastać w okresie
przejściowym o 3'/. rocznie. W szczegól-
ności przewiduje I się wzrost cen masła
i serów, w mniejszym stopniu wzrosną
ceny chleba i jaj, a minimalnie ceny
mleka oraz ryb. (S)

NIGERIA UPŁYNNIA
GAZ ZIEMNY

Rząd Nigerii dochodzi do porozumie-
nia z grupą kapitalistów cudzoziemskich
w sprawie budowy «pMflKt&sfr

do upłynniania gazu ziemnego. Ich po-
czątkowa zdolność produkcyjna w 1977'
roku ma wynosić 8 mld m> rocznie, póź-
niej zostanie ona podniesiona do 10—12
mld ms rocznie. W nowym przedsię-
biorstwie 52•/• akcji stanowić będzie wła-
sność państwa, a reszta będzie podzie-
lona pomiędzy kompanie, kapitalistycz-
ne, przy czym zostało zapewnione pier-
wszeństwo kompaniom gotowym do oka-
zania pomocy technicznej przy budowle
albo mającym doświadczenie w handlu
gazem ziemnym. (MP)

CZECHOSŁOWACKIE
GRAMOFONY

Aż 80 proc. produkowanych w' CSRS
gramofonów przeznacza się na eksport.
W ub. roku wartość tego eksportu osią-
gnęła ponad 2 min dolarów. Czechosło-
wackie gramofony, głównie stereofonicz-
ne, zakupują przede wszystkim kraje
RWPG, a poza tym także kraje skan-
dynawskie, NRF. Szwajcaria i Portuga-
lia. (S)

ELEKTROWNIE ATOMOWE
W USA

Liczba czynnych elektrowni atomo-

wych w stanach zjednoczonych w końcu
ub. roku wynosiła 28 o łączne) mocy
produkcyjnej 13 min kilowatów. W bu-
dowle zaś znajdowały się 52 elektrownie
atomowe o mocy produkcyjnej 45 min
kilowatów. Ponadto zaprojektowano bu-
dowę dalszych 70 elektrowni atomowych
o mocy 71 min kilowatów. (MP)

REFORMA ROLNA W IRANIE

W ub. roku zakończyła się reforma
rolna w Iranie. 3 min chłopów uzyska-
ło ziemię, którą uprawiali, i za którą
rząd wypłacił wielkim właścicielom ziem-
skim .24,7 mld rial. Polityka rolna Iranu
przewiduje w przyszłości łączenie ma-

łych parcel w większe jednostki (aby
zapobiec rozdrobnieniu przez działy spad-
kowe) oraz wprowadzenie wspólnych sy-
stemów nawadniania. (S)

MECHANIZACJA I CHEMIZACJA
ROLNICTWA ZSRR

Technika maszynowa i chemizacja pro-
cesów wytwórczych mają wspierać pra-
cę kołchozów, sowchozów i specjalisty-
cznych ferm w coraz większej skali.
Park traktorów w rolnictwie ZSRR, któ-
ry w 1970 r. wynosił 2 min sztuk, do
597« *, powiększy o 1,7 min nowych

Jednostek. Do 1,2 min posiadanych przez
rolnictwo w 1970 r. samochodów cięża-
rowych dojdzie w tej pięciolatce 1,1 min

nowych. Park kombajnów zbożowych
wynoszący 630 tys. w 1970 r. powiększy
się w tym czasie o 541 tys.

Chemia zaoferuje rolnictwu ZSRB w

najbliższych latach poważne ilości na-

wozów sztucznych (w 1975 r. — 72 min

ton, tj. o 60 proc. więcej niż w 1970 r.) .

W ekspansji j;hemicznych środków

ochrony roślin nie jest jednak wyklu-
czone pewne przyhamowanie w związku
z szybko rozwijającą się „konkurencją"
biologicznych metod ochrony, nad któ-

rymi Intensywnie pracują liczne radzie-

ckie placówki naukowo-badawcze i stacje
doświadczalne. Będzie to miało niewąt-
pliwie duże znaczenie dla ochrony natu-

ralnego środowiska człowieka. (S)

NOWY „PROLETARIAT"
W Belgii coraz częstsze są strajki kup-

ców, drobnych sklepikarzy, właścicieli
barów, restauracji, garaży itp. Ta war-

stwa społeczna, stanowiąca 1/3 czynnej
zawodowo ludności, ocenia swoje poło-
żenie materialne jako gorsze niż robot-
ników i uważa się za proletariat w bel-
gijskim świecie pracy. 40 proc. kupców
chce zmienić zawód, motywując to chę-
cią otrzymywania stałych zarobków.

(zd)

ŚWIATOWA PRODUKCJA
'

„BIAŁEGO ZŁOTA"

Bawełna skutecznie opiera się Inwazji
chemii i stanowi nadal podstawę prze-
szło 50»/. światowej produkcji włókien
na tkaniny, w ubiegłym roku Światowa
produkcja bawełny wyniosła 11,8 min
ton i wzrosła o niemal pół miliona ton
w porównaniu z rokiem 1965 I o prawie

1 min ton w porównaniu z rokiem 1960.

Równocześnie nastąpiły poważne zmia-
ny na pierwszych miejscach światowe!
listy producentów bawełny, stany Zjed-
noczone, które do roku 1970 otwierały
tę listę, obecnie ustąpiły pierwszej l«£
katy związkowi Radzieckiemu. Produkria
bawełny w OSĄ, która jeszcze w 1965
f- Si< -P ,a

„„

3 ml» «on, spadła w roku
1971 do 2,3 min ton. w tym samym
czasie produkcja bawełny w ŹSRR pod-
niosła Się z 1,9 min do 2,4 min ton.

Dalszy postęp w produkcji tego surowca

wykazują również inni najwięksi pro-
ducenci bawełny (Chiny, indie, Pakistan,
Egipt, Brazylia, Turcja, Mekiyk I
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REFORMA GOSPODARCZA
A STOPA ŻYCIOWA
Wprowadzony w 1968 roku na

Węgrzech nowy system zarządza-
nia gospodarczego miał m.in. na

celu optymalne rozwiązanie róż-

nych problemów mających wpływ
na poprawę stopy życiowej*). Po

upływie 5 lat od jego wprowa-
dzenia można się już pokusić o

ocenę, czy nowy system stał się
skutecznym środkiem realizacji
tego zadania, jakie jego elemen-

ty szczególnie temu sprzyjają, ja-
kie zaś wymagają zmiany, bądź
dalszego doskonalenia.

OKONUJĄC oceny pewne-
go etapu rozwoju gospo-
darczego . trzeba oczywiście
pamiętać, iż niemożliwe
jest jednoznaczne oddzie-
lenie wpływu systemu za-

rządzania ną osiągnięcia i niedo-
statki od innych czynników decv-
dujących o warunkach gospodaro-
wania, np. następstw sytuacji
sprzed reformy, tendencji gospodar-

ki światowej,' warunków natural-
nych itp.

Należy również podkreślić, iż re-

forma nie wprowadziła zmian w

zasadach polityki kształtowania sto-

py życiowej. Pełne zatrudnienie,
bezpłatna nauka i bezpłatne usługi
służby zdrowia, troska o ludzi sta-

rych i niezdolnych do pracy oraz

równouprawnienie kobiet, to zasady
niezmienne, wynikające z socjali-
stycznego charakteru naszego spo-
łeczeństwa. W obecnym okresie
szczególną rolę przypisuje się na-

stępującym wymaganiom:
0 wzrost stopy życiowej musi być tak

realizowany, żeby w żadnej większej
warstwie społecznej nie nastąpiło po-
gorszenie lub stagnacja sytuacji mate-

rialnej ;

9 obok zróżnicowania plac dążyć trze-
ba do zrównania dochodów rodzinnych,
co przede wszystkim urzeczywistnić
można przez zwiększenie pomocy spo-
łecznej na wychowanie dzieci;

A z punktu widzenia warunków życia
mieszkańców decydujące znaczenie ma

poprawa sytuacji mieszkaniowej, dlatego
należy wzmóc wysiłki, żeby nadrobić
zaniedbania w tej dziedzinie;

A zmniejszenie wymiaru czasu pracy
(44-godzinny tydzień pracy) należy
upowszechnić we wszystkich gałęziach
gospodarki narodowej.

PLACE ZALEŻNE OD WYNIKÓW

Jednym z celów reformy było
bezpośrednie zainteresowanie pra-
cowników wynikami produkcyjny-
mi własnego przedsiębiorstwa (spół-
dzielni), toteż wzrost przeciętnej
płacy w sferze produkcji całkowicie
wiązaliśmy z zyskiem, a właściwie
z jego funduszem udziałowym. Na

Węgrzech już od 1957 r. istniał sys-
tem udziału załogi w zyskach. Sy-
stem ten utrzymano nadal z tym,
że od 1968 r, przedsiębiorstwa same

decydowały, jaką część funduszu
udziałowego zużytkują na wzrost

przeciętnej płacy w ciągu roku, a

jaką pozostawią do podziału na

koniec roku. Z funduszu udziałowe-
go trzeba było pokrywać tylko
wzrost przeciętnej płacy, nie anga-
żowało go natomiast opłacanie
wzrostu zatrudnienia.

Prowadziło to do tego, że przed-
siębiorstwa starały się zwiększyć
liczbę pracowników nisko kwalifi-
kowanych, żeby w ten sposób
utrzymać niższy poziom płacy prze-
ciętnej. Dlatego od 1971 roku wpro-
wadziliśmy w regulacji płac zmia-
nę, która uzależniała ich wzrost nie

tylko od zysku, ale także od popra-
wy wydajności pracy.

Naszkicowany system przyniósł
globalnie dobre rezultaty. Obok od-
powiedniego wzrostu zysku i wy-
dajności przyspieszona została także
dynamika wzrostu dochodów oso-

bistych, a jednocześnie siła nabyw-
cza utrzymała się w olanowanych
ramach. Nominalna płaca robotni-
ków i pracowników wzrastała roti-
nie nrzecietnie o 5 proc., ale wznnst
ten bvł różny w poszczególnych ga-
łęziach i przedsiębiorstwach.

Po to, żeby nie powstały zbyt duże
dysproporcje, przedsiębiorstwom znajdu-
jącym się w niekorzystnej sytuacji ze-

zwolono na korzystanie z tzw. prefe-
rencji płac, która umożliwiła wzrost za-

robków, niezależnie od normatywów
udziału płac w zyskach. Większe zróżni-
cowanie zarobków — nawet jeżeli jest
gospodarczo uzasadnione — nie Jest spo-
łecznie pożądane, dlatego wyłonił się
postulat, żeby w przyszłości, w trakcie
doskonalenia systemu normatywów,
większe sumy pozostawały w dyspozycji
centralnej polityki placowej I były dzie-
lone w ramach planów rocznych. Nie
jest to sprzeczne z zasadami reformy,
chociaż niewątpliwie ograniczałoby źró-
dło wzrostu zarobków, realizowanego na

podstawie decyzji przedsiębiorstw.

W obecnym planie pięcioletnim
ok. a

U ogólnej sumy wzrostu prze-
ciętnej płacy wykorzysta się zgod-
nie z normatywami przedsiębiorstw,
natomiast pozostałą część, poza
wspomnianymi już preferencjami,
przeznaczona zostanie na wzrost

płac pracowników sfery nieproduk-
cyjnej. Przyjęto zasadę, że w orga-
nach budżetowych zarobki muszą
wzrastać w takim samym stopniu,
jak i w gałęziach produkcyjnych.
Dotychczas nie zawsze udawało się
to r-palizować systematycznie i dla-
tego co jakiś czas trzeba było prze-
prowadzać jednorazowe podwyżki
dla nadrobienia zaległości. I tak np.
w 1971 r. nastąpiła regulacja płac
pracowników służby ,zdrowia i
szkolnictwa.

SZYBKO ROSŁY DOCHODY
LUDNOŚCI WIEJSKIEJ

Kilka słów trzeba poświęcić pro-
porcjom dochodów robotników i

chłopów. Na Węgrzech na początku
lat 1960 zakończona została ko-
lektywizacja rolnictwa. Obecnie de-
cydująca większość osób, których
zarobki pochodzą z rolnictwa, pra-
cuje w spółdzielniach produkcyj-
nych (71 proc.), 22 proc. w gospo-
darstwach państwowych a 7 proc.
we własnych gospodarstwach. 25
proc. ogółu zatrudnianych pracuje
w rolnictwie, jednakże tylko 19
proc. rodzie można uważać za ro-

dziny „czysto" chłopskie, gdyż co-

raz więcej jest rodzin o podwój-
nych zarobkach, w których część
członków pracuje w rolnictwie, a

część jest zatrudniona poza nim.

W drugiej polowie lat 1960, na

skutek kilkakrotnych podwyżek cen

skupu, rozszerzenia systemu ubezpiecze-
nia społecznego oraz innych posunięć
szybko rosły dochody ludności wiej-
skiej ; przewyższały one tempo wzrostu
dochodów robotników. W wyniku tej
świadomej, z góry ustalone] polityki do-
chodów, w 1970 r. poziom dochodów
tych dwóch warstw społecznych wyrów-
nał się, jednakże wśród ludności wiej-
skiej notuje się większy rozrzut docho-
dów.

W bieżącym planie pięcioletnim
(1971—1975) zaplanowaliśmy jedna-
kową dynamikę wzrostu dochodów
robotników i chłopów, ponieważ
jednak produkcja rolna ulega
znacznym wahaniom w zależności
od pogody, przez jednakowe tempo
należy rozumieć średnią z kilku lat,
a nie roczne tempo wzrostu.

W obecnym okresie również
wzrost dochodów rolniczych zależy
zasadniczo od wzrostu produkcji i

poprawy efektywności. W rolnic-
twie to powiązanie jest nawet ściś-
lejsze niż w innych gałęziach go-
spodarki narodowej, gdyż przepisy
centralne nie regulują kwot, które
należy przeznaczyć na rozwój i za-

pasy. Jeśli dokonuje się centralnych
posunięć dla ożywienia jakiejś gałę-
zi produkcji rolniczej (np. przez
podniesienie cen skupu), to jedno-
cześnie dąży się w inny sposób (np.
przez wzrost podatku) do ściągnię-
cia nadwyżki dochodu, tak żeby w

saldzie nie była ona znaczna.

Spółdzielnie produkcyjne stosują
różne formy wynagradzania za pra-
cę. Począwszy od 1968 r. każda
spółdzielnia gwarantuje wypłatę
bieżąco, w ciągu roku, ok. 80 proc.
planowanego dochodu osobistego.
Pozostała część wypłacana jest na

początku następnego roku, wtedy,
gdy znane są już ostateczne wyniki

ZA GRANICĄ PISZĄ:
• Brytyjski tygodnik THE ECO-

NOMIST zamieszcza artykuł pt. „Czy
kupilibyście od tego człowieka za-

mrażacz?" omawiający ostatnią de-
cyzję rządu brytyjskiego w sprawie
zamrożenia cen i płac. Oto skrót te-

go artykułu:
Skuteczność polityki do,chodów rządu

Heatha zależy od tego,, czy premierowi
uda się przekonać sceptycznie nastawio-
ną oplnilę publiczną, że istnieją inne dro-
gi podnoszenia pozioma życia, niż żąda-
nie coraz wyższych podwyżek płac. Jak
przedstawiają się perspektywy w dzie-
dzinie cen, pozycji funta sziterlimgą, ulg
podatkowych i stopy oprocentowania?

Jeśli rząd ma osiągnąć cel, jaki sobie
postawił, to w Wielkiej Brytanii musia-
łoby dojść do na tyle szybkiego wzrostu

produkcji, by konsumenci zaczęli odczu-
wać pozytywne skutki tego wzrostu za.

nim jeszcze zbyt wielka ilość zwiąaków
zawodowych na tyle się zniecierpliwi, by
minio zamrożenia plac znowu wystąpić
x żądaniami podwyżek. Ja,k to z wiel-
kim zadowoleniem przypomnieli w tym
tygotlniiu premierowi jego przeciwnicy,
presja zbył długo dławionych żądań pod-
wyżek plac doprowadziła do ndepowo-
dzeihia poprzednich prób stosowania po-
lityki dochodów, podejmowanych zarów-
no przez rząd Partii Pracy jak i rządy
konserwatystów. Ale można próbować
dowodzić, że czytnnikiem, który powodo-
wali, iż presja ta osiągała silę nie do
powstrzymania, było bardzo konkretne
poczucie, że realny poziom życia w rze-

czywistości spada. Związane to było s

tym, że wszystkie kolejne rządy próbo-
wały osiągnąć jednocześnie dwa rezul-
taty: utrzymać na niezmiennym pozio-
mie płace i zmniejszyć proporcje środ-
ków wydawanych na Indywidualną kon-
sumpcję.

Gra podjęta przez Heatha polega na

próbie zwiększenia tempa Wzrostu go-
spodarczego w okresie zamrożenia plac,
tak że realny poziom życia miałby wzra-

stać, mimo braku podwyżek plac. Ponad
10 lat przed niefortunnymi eksperymen-
tami Wilsona i Selwyna Lloyda był po
wojnie pewien kainclerz skarbu, któremu
udało się przez blisko dwa 1 pól roku
zrealizować zamrożenie cein i plac —był
nim sir Stafford Crlpps. Był on czoło,
wym propagatorem potrzeby ascezy. ale
za jego żelaznych rządów produkcja
wzrastała w zupełnie przyzwoitym tem-
pie, i chociaż tylko 1/3 tego wzrostu wy-
korzystywana była na konsumpcję, to

realny poziom życia ulegał przez cały
czas poprawie, Ale Heath musi w tym
celu zapewnić, by realny wzrost gospo-
darczy osiągnął tempo co najmniej S
proc. rocznie

Zamrożenie samo przez się utrudnia
nieco realizację tego zadania zagwaran-
towania 5-procentowego tempa wzrostu.

Dotychczas czołowym czynnikiem wzro-

stu gospodarczego był wzrost konsumpcji.
Miało tak być i nadal. Oczekiwano, że w

roku przyszłym aż 3/4 ogólnego wzrostu

popytu stanowić będzie wzrost wydat-
ków indywidualnych — rezultat tego. że
dochody rosną szybciej niż ceny. Sfcu.
teozne zamrożenie plac i cen na okres
6 miesięcy zmniejszyłoby ten wzrost
konsumpcji, Zwłaszcza jeżeli — juk się
to sugeruje — zamrożenie cen nie była*

produkcji. Dochód osobisty pracow-
ników w spółdzielniach, które pro-
wadzą gospodarkę w niekorzyst-
nych warunkach naturalnych uzu-

pełnia państwo przez budżet, oczy-
wiście do tego czasu, póki ta pro-
dukcja na danym terenie jeśt po-
trzebna. Należy zaznaczyć, że ok.
połowa dochodów członków spół-
dzielni pochodzi z gospodarki przy-
zagrodowej.

Regulacja ekonomiczna obejmuje
zasadniczo dochody mieszkańców
związane z pracą, które stanowią
ok. 75 proc. wszystkich dochodów.
Pozostałe 23 proc. pochodzi ze

świadczeń społecznych (z tego 11

proc. stanowią świadczenia pienięż-
ne, a 12 proc. świadczenia w natu-

rze), a 2 proc. z innych źródeł.
Świadczenia (emerytura, dodatek
rodzinny, bezpłatne usługi kultural-
ne i służby zdrow.ia itp.) mają duży
wpływ na stopę życiową mieszkań-
ców, pozostają jednak poza zakre-
sem regulacji pośredniej, albo maja
z nią tylko luźny związek. Zmiany
w ich systemie i wielkościach na-

stępują zasadniczo na podstawie
decyzji centralnych poprzez ubez-
pieczenie społeczne.

POLITYKA CEN

Realny dochód mieszkańców
kształtuje się pod wpływem zmian
w dochodach nominalnych i cenach
detalicznych. W 1968 r. wprowadzo-
no, jak wiadomo, 4 formy cen deta-
licznych. Ich obecny udział w zaku-
pach towarowych i usługach doko-
nywanych przez mieszkańców
przedstawia się następująco:

ceny stale — 16 proc.
„ maksymalne — 31 proc.
„ limitowane — 24 proc.
„ wolne — 29 proc.

Do produktów o cenach stałych należy
np. duża część podstawowych artykułów
spożywczych (mięso, mleko, chleb itp.),
a spośród usług — opłaty za mieszka-
nie, ogrzewanie, wodę, kanalizację itp.
Ceny maksymalne płaci się za artykuły
opałowe, materiały budowlane i więk-
szość trwałych artykułów konsumpcyj-
nych (np. samochody, lodówki, pralki,
aparaty telewizyjne i radiowe itp.) . Ce-
ny limitowane ustalane są m.in. dla ar-

tykułów odzieżowych i zdecydowanej
większości mebli. Wolną cenę mają wa-

rzywa, owoce, artykuły szklane i porce-
lanowe, pamiątnikarskie itp.

Przy wprowadzaniu reformy
istniała konccpcja, według której,
w późniejszym okresie, należało
stopniowo zwiększać udział cen

wolnych i limitowanych. Nie zosta-
ła ona do tej pory zrealizowana
i prawdopodobnie w najlbiższym
okresie nie zostanie uczyniony
większy krok w tym kierunku, gdyż
zwiększyłoby to możliwość wzrostu
cen. Założenie, że ceny jednakowo
będa oscylować w górę i w dól,
na razie nie sprawdziło się i zasad-
niczo ceny rynkowe charakteryzo-
wał wzrost.

Można to wytłumaczyć kilkoma
przyczynami. Nie osiągnięto przewi-
dzianej konkurencji w produkcji
rynkowej, która skłaniałaby przed-
siębiorstwa do obniżania cen, nato-
miast zainteresowanie zyskiem oraz

wymiana asortymentów działają w

kierunku wzrostu cen. Szybsza była
także inflacja na rynkach świato-
wych, a jej wpływu na ceny krajo-
we nie można całkowicie pomijać.

W NIEPOŻĄDANYM KIERUNKU

Ogólnie biorąc, wzrost cen, który
nastąpił od momentu wprowadzenia
reformy, nie był zbyt duży. W cią-
gu pięciu lat ceny detaliczne wzro-

sły o 7,7 proc., czyli przeciętnie
wzrastały rocznie o 1,5 proc. Wzrost
ten mieści się w dozwolonych przez
wytyczne ramach. Problemem jest
natomiast bardzo różny wzrost cen

w poszczególnych grupach artyku-
łów w ramach globalnego wskaźni-
ka cen, gdyż zmiana proporcji cen

następuje w niepożądanym kie-
runku.

Cechą charakterystyczną węgierskiego
systemu proporcji cen jest z jedne]
strony to, że ceny podstawowych arty-
kułów spożywczych (chleb, mleko, mą-
ka, mięso, tłuszcz Itp.) 1 artykułów cpa-

lowyęh, Jak również oploty za ważniej-
sze ~ usługi (mieszkanie, komunikacja,
ogrzewanie, pranie, naprawa obuwia
itp.) nie pokrywają poniesionych na nie
nakładów (kosztów wytwarcania) 1 z

budżetu państwowego przeznacza się
duże sumy na ich dotowanie. Z drugiej
strony natomiast w cenach dużej części
artykułów przemysłowych (przede
wszystkim odzieżowych) zawarty jest
znaczny czysty dochód, który realizowa-
ny Jest głównie w formie podatku obro-
towego.

Wykształcenie się powyższego sy-
stemu cen związane jest z przyczy-
nami historycznymi, których nie
sposób - przedstawić w ramach ni-

niejszego artykułu. Reforma wyty-
czyła jako cel zmianę przedstawio-
nych wyżej proporcji w dłuższej
perspektywie (w ciągu 10—12 lat)
oraz przybliżenie cen detalicznych
— z wyjątkiem świadomie stosowa-

nych preferencji i przeciwpreferen-
cji do nakładów. W minionych pię-
ciu latach poczyniono drobne kro-
ki y/ tym kierunku (wzrost czyn-
szów, opłat pocztowych, obniżka cen

artykułów odzieżowych), jednocześ-
nie zaś w innych dziedzinach pro-
porcje . cen uległy dalszym znie-
kształceniom. Luźniejszymi forma-
mi cen objęte zostały bowiem właś-
nie nie podstawowe artykuły kon-

sumpcyjne, których cena już
uprzednio była wysoka. Wzrost cen

rynkowych wystąpił przeważnie w

tym zakresie.

Rozwiązanie problemu nlrudnU fakt,
że waga różnych grup towarowych w

konsumpcji poszczególnych warstw
mieszkańców jest odmienna, różne więc
też jest ich znaczenie z punktu widze-
nia stopy życiowej. Nie można np.
wzrostu ceny mleka zrównoważyć ob-
niżką cen swetrów, gdy* w tym przy-
padku Stratni byliby przede wszystkim
ludzie o niskich dochodach oraz rodziny
mające dzieci. Dlatego przyjęto zasadę,
że w każdym przypadku wzrost cep
produktów i usług zaspokajających
pierwsze potrzeby trzeba kompensować
wzrostem dochodu nominalnego (płaca,
emerytura, dodatek rodzinny itp.).

W minionych pięciu latach znacz-

nie poprawiło się zaopatrzenie to-
warowe mieszkańców. Wiele arty-
kułów konsumpcyjnych, których
przedtem ciągle brakowało, obecnie
stale znajduje się w sklepach. Na-
tomiast nie udało się jeszcze roz-

wiązać kwestii osiągnięcia nadmia-
ru podaży. W zakresie niektórych
rodzajów artykułów występują
wciąż trwałe braki (np. samocho-
dów, cementu). Ciągle też wiele
osób oczekuje jeszcze na mieszka-
nie, czy telefon. W zakresie innych
artykułów występują okresowe bra-
ki, kłopoty z asortymentem ęzy wy-
miarami. Przyczyny tych ostatnich
leżą przede wszystkim w nierówno-
miernej gospodarce zapasami pro-
wadzonej przez handel, jak również
•-'2ir!nowiedniej współpracy handlu
z przemysłem.

System rozdzielnictwa obejmuje Już
tylko jeden produkt — mięso, Jlouci
mięsa przeznaczone dla mieszkańców
ustalane są w planach rocznych ł roz-

porządza qirni ministerstwo Handlu
Wewnętrznego, Należy oczekiwać, te w

wyniku poprawy zaopatrzenia, w ciągu
kilku lat, mięso zostanie także włączo-
ne w wolny obrót. Poza tym w planach
rocznych zatwierdza się kontyngenty w

odniesieniu do 10—12 produktów (przede
wszystkim materiałów budowlanych). .

Pierwszoplanowym celem kontyngentów
jest zaopatrzenie mieszkańców w defl- '

cytowe artykuły. Ilości przepisane kon- <

tyngentami trzeb» przekazać do dyspo- :

zycji handlu wewnętrznego, Wraz z wy-
równaniem się popytu i podaży Kontyn-
genty te staną się zbyteczne.

Do rozszerzenia - asortymentu to-
warów przyczynił się w znacznej
mierze import artykułów konsump-
cyjnych. Około 16 proc. obrotów
handlu detalicznego stanowią arty-
kuły importowane. Można je spro-
wadzać bez ograniczeń z krajów
socjalistycznych oraz ze znacznej
części krajów rozwijających się.
Również bez ograniczeń można im-

portować kilka artykułów (np. ka-

wa, cytryny) z jakiegokolwiek kra-

ju. Na import innych produktów
z rozwiniętych krajów kapitalis-
tycznych ustala się w planach rocz-

nych limity dolarowe, które Min.
Handlu Wewnętrznego rozdziela
między przedsiębiorstwa. Limit ten
z roku na rok wzrasta, ale prawdo-
podobnie jeszcze przez, długi okres
czasu potrzebne będzie jego utrzy-
manie.

Scharakteryzowałem krótko te

elementy stopy życiowej, które wią-
żą się ściśle z systemem zarządza-
nia i normatywami ekonomicznymi.
Ze względu na szczupłość miejsca
nie mogłem poruszyć innych waż-
nych kwestii wiążących się z wa-

runkami życia, . np. budownictwa
mieszkaniowego i usług komunal-

nych, które zajmują ważne miejsce
w bieżącym planie pięcioletnim.

NA RYNKACH PIENIĘŻNYCH
Sytuacją na rynkach pieniężnych w grudniu można scharakteryzować

Jako wzrost aktywności rynku złota oraz dalszy rozwój tendencji, która

zaznaczyły się na rynkach walutowych Już w poprzednich miesiącach.

CENA ZŁOTA

t,xa «.XII u,XII u.xn MXII ».xn

Zurych (w doi, »aneJc) «4,00 63,30 83,70 19,00 (4.00 «M*

Paryż (wo Ir. w kg) 10525 10475 wio MM 10630 wat

Londyn (w doL tm uncję) 63,00 83,40 62,7» 63,4» u,U 6M*

W pierwszej polowi* grudnia cena złota oscylowała w granicach 6?

doi, za uncję, a więc utrzymywała się na poziomie Jaki osiągnęła w li-

stopadzie. Poczynając od polowy grudnia zaznaczył się Jednak wyraźny
wzrost aktywności na rynku złota, a Jego cena zaczęła oscylować w gra-
nicach 05 doi. za uncję. Szczególnie silny wzrost ceny złota miał miejsc
na giełdzie paryskiej. Trzeba jednak, także podkreślić, te w końcu gru-
dnia cena złota w Londynie notowana była na poziomie 06 doi. za un-

cję. Na nietrwałość spadku ceny złota wskazywaliśmy w poprzednim
przeglądzie

ł
). W komentarzach omawiających ostatnie wzmocnienie ee-

ny złota wskazuje się na ponowny wzrost zakupów przez kraj» Dale-

kiego Wschodu. Warto jednak dodać, że wzrost ten miał miejsce mimo.

procesu dalszego drożenia pieniądza, który w listopadzie był jedną;
z istotnych przyczyn zmniejszających atrakcyjność lokat w złocie.

KURSY WALUT

1.XH I .XQ 12.XII u.xn ».xn vxn

*) Artykuł jest fragmentem wykładu
wygłoszonego 20.XI br. w Węgierskim
Instytucie Kultury dla działaczy gospo-
darczych i społecznych, zainteresowa-
nych tą problematyką.

by w pełni skuteczne w dziedzinie cen

żywności. W okresie zamrożenia dochody
mogą wzrastać szybciej niż ceny, ale
tylko pod warunkiem, że jakieś inne
czynniki niż wzrost wydatków konsump-
cyjnych spowodują wzrost produkcji.
Niestety, obietnica Heatha w sprawie
5-procentowego tempa wzrostu nigdy,
poza sektorem konsumpcyjnym, nie spra-
wiała zbyt solidnego wrażenia.

Cała arytmetyka zamrożenia cen i płac
nie kończy sie na sprawie konsumentów.
Podczas gdy ceny w Wielkiej Brytanii
będą zamrożone, ceny w Innvcli k-n'"
(zwłaszcza na kontynencie europejskim)
nadal będą wzrastać. Podejmowane przez
kraje Wspólnego Rynku środki okiełzna-
nia inflacji sprawiają wrażenie środków
mniej realistycznych od podjętych przez
rząd Heatha. W reziultacie powinno dojść
do względnego wzrostu brytyjskiego eks-
portu w stosunku do brytyjskiego impor-
tu, wzrostu zapewniającego bardzo pożą-
dany oraz Idący we właściwym kierun-
ku bodziec dla popytu — zwraszcza po-
pytu na wyroby brytyjskiego przemysłu
ciężkiego. Ale zamrożenie cen i plac ma

obowiązywać przez co najwyżej G mie-
sięcy. Normalnie biorąc musi minąć co

najmniej rok, by zmiana we względnym
stosunku cen wpłynęła w poważniejszym
stopniu na wolumen wymiany handlowej.
Co więcej, wszystko to nastąpi tylko pod
waruniklem, że kurs funta szterlinga zno-

wu nie wzrośnie, chociaż z drugiej
strony wzrost ten przyczyniłby się do
ograniczenia wzrostu cen. Na szczęście
wydaje się. że rynkowi dość odpowiada
kurs funta szterlinga wynoszący ok. 2,35
doi, a wydaje się także, że Heath —

słusznie zresztą — nie śpieszy się z po-
nownym wprowadzeniem stałego kursu
funta

Glówme koszty zamrożenia poniesie sek-
tor publiczny. Znaczna część pracowni-
ków sektora publicznego zdołali uzyskać
podwyżkę tuż przed 7a.mrożenipm plac,
poiflczns gdy podwyżka ren, ktrtra nor.

malnią pokryłaby koszty tego wzrostu

płac, została zablokowana. Według po-
czątkowej arytmetyki Heatha, opierającej
się na zasadzie podwyżek ograniczonych
do j funtów tygodniowo, ograniczenie
wzrostu cen w sektorze publicznym do
4 proc.. kosztowałoby skarb państwa 210
min funtów szterllngów na zwiększenie
subsydiów dla znaejonoUzowainego prze-
mysłu w roku bież. i 280 min funtów
szterllngów w roku przyszłym. Sprowa-
dzenie podwyżek cen w okresie najbliż-
szych 6 miesięcy do sera' może zwięk-
szyć te wydatki o 200 min funtów szter-
llngów, a zawarte w ostatnim tygodniu
porozumienia, obejmujące przyznanie
wielu kategoriom pracowników sektora
publicznego (pracownikom elektrowni,
kierowcom autobusów, urzędnikom pań-
stwowym w przemyśle, pracownikom za.

kładów oczyszczania miast itp.) podwy-'
żek przekraczających' 2 proc. tygodniowo
zwiększy te koszty jeszcze bardziej. Jed-
norazowa wyplata 7,5-miHonów renci-
stom dodatkowych i0 funtów oraz Inne,
drobniejsze posunięcia '

tego rodzaju
kosztować będą (ok. 100 min funtów szter-

lingów. A do' tego wszystkiego należy
dodać, że mniejsze tempo wzrostu do-
chodów oznaczać też będzie wolniejszy
wzrost wpływów podatkowych,

W sumie, biorąc, koszt brutto tego
wszystkiego dla skarbu państwa może
wynieść w ciągu najbliższego roku 600—
700 min funtów. Koszt netto może wy-
nieść mniej więcej, polorwę tej sumy, po.
nleważ sektor publiczny powinien uzy-
skać też pewne korzyści ze stabilizacji
płac i cen. Dopóki nie rozpocznie się po-
ważniejszy wzrost Inwestycji lub ekspor-
tu, rola czynnika zapewniającego wzrost

popytu i produkcji będzie musiała przy-
paść wydatkom sektora publicznego lub
zmniejszeniu podatków, co w sposób
nieuchronny prowadzi do poważnego
zwiększenia deficytu Sektora publiczne-
go. Istnieją obawy, te deficyt ten przy-
czyniając się do zwiększenia ilości pie-
niądza w obiegu 'mógłby nowodoiwal
wzrost groźby Inflacji

Zurych (3,SI fr doi.) 1.7« 3,77 3,78 3,71 3.73 »,7«
Paryż (5,1157 fr. doi.) 3,0513 5,0573 3,0720 5,0347, 1,0333 3,1219
Londyn (2,6033 doi. funt) «,3467 3,3473 2.3364 «,3387 1,343» 1,3433

Pozycja dolara w stosunku do Innych walut utrzymała się w grudniu,
a nawet uległa dalszemu wzmocnieniu. Podobnie jak poprzednio nie ma,

to pokrycia w wynikach amerykańskiego bilansu płatniczego, lec» «wią-
zane jest z ponownym podjęciem rokowań w sprawie zakończenia wojny
wietnamskiej. Środki podejmowane w krajach Europy zachodniej w celu.

przeciwdziałania nasilającej się inflacji, będą — jak się wydaje — po-

głębiać — trudności amerykańskiego bilansu płatniczego. Nie zachęcają
one bowiem do powrotu kapitałów krótkoterminowych do USA, lecz

przeciwnie, zwiększają zainteresowanie w ich odpływie ze Stanów Zjed-
noczonych.
. -Wśród walut zachodnioeuropejskich jedynie marka Wykazała w dru*

giej połowie grudnia wzmocnienie notowań.

Funt szterling wykazywał nadal dużą stabilizację wahając się w gra-
nicach 2,34—2,35 doi. za funt. Sytuacja ta znajduje pokrycie w kształto-

waniu się rezerw dewizowych Wielkiej Brytanii. W listopad?ie wzrosły o?ie

o 36 min dolarów do sumy 5885 min doi. W grudniu rezerwy dewizowy
Wielkiej Brytanii zmniejszyły się wprawdzie o 249 min dpi., , trzeba jed-
nak uwzględnić, że w okresie tym dokonano spłaty roezrtej dłygów
wobec USA i Kanady na łączną sumę 260 min dolarów.

Oczekiwano, że wraz z wejściem do EWG funt Szterling goętanie ąde-
waluowany o 10 proc., a. więc jego nowy kurs ustalony zostanie ną po-
ziomie 2,35 doi. za funt. Oczekiwania te zostały rozwiane w oświad-

czeniu złożonym 15 grudnia ub, roku przez kanclerza skarbu Barbera,
w którym poinformował on, że Wielka Brytania nie zamierza zmienić

kuisu funta wraz z przystąpieniem do EWG. Wydaje się, że decyzja
ta wiąże się przede wszystkim z wysiłkami podejmowanymi prze? rząd
brytyjski w celu przeciwdziałania najsilniejszemu w Europie zachod-

niej tempu inflacji oraz ściśle z nią związanej fali strajkowej. Tezę
tę potwierdzają pogłoski o przedłużeniu okresu zamrożenia cen i pla<?
do kwietnia bieżącego roku oraz przygotowaniach do wprowadzenia bar*

| dziej trwałych środków zmierzających w tym kierunku. Wydaje się
jednak, że- odroczenie 4epyzji ,»o dewaluacji funta wiąże się równię,?

r z^^ynnikami *. zewnętrznyndj- .3⁄4 szeregiem niewiadomych istniejących
w tej dziedzinie. • -

"

Inne waluty zachodnioeuropejskie wykazywały wyraźnie osłabienie no?

towań. Szczególnie silnie uwidoczniło się to w przypadku llira włoskie*

go, mimo że Włochy uzyskały przedłużenie ulg w swych rozliczeniach a: togymj
krajami EWG, które polegają na zwolnieniu z obowiązku częściowego regulował
nia płatności zlotem. Dotyczy to również franka francuskiego, który w końcu

grudnia notowany był po 5,1210 za dolara, a więc po rąz pierwszy w ciąga
1972 r. za dolara płacono więcej franków niż wynika to z kursu ustalonego
18 grudnia 1971 r. Ostatnie osłabienie kursu franka wiąże się z niepewnością do-

tyczącą wyników wyborów, które' odbędą się we Francji w marcu bieżącego
roku. Nie mając pokrycia w przesłankach gospodarczych osłabienie ta wydaję
się mieć przejściowy charakter.

Nadal bardzo mocno notowany był natomiast jen japoński, co wzmac-

nia oczekiwania- na jego rewaluację. Tymczasem w grudniu (konkretnie
Z dniem 23,XII,72 r.) wprowadzono rewaluację dolara australijskiego
o 4,85 proc. w stosunku do złota. Nowy oficjalny kurs waluty austra-

lijskiej do dolara amerykańskiego został ustalony w wysokości 1 dolar

australijski == 1,275 doi. USA.

Bewaluacja dolara australijskiego była najważniejszym chyba wydarssenlen»
na rynkach walutowych w grudniu, wiąże się ona z wysokim flodatntm saldem

bilansu płatniczego tego kraju w roku 1072, które wynika z silnego wzrostu cen

wełny oraz dużego napływu kapitałów inwestycyjnych związanego z odkryciem
nowych, poważnych zasobów surowców mineralnych. To»bs jednali podkreśli^,
że na dodatnie sąldo bilansu płatniczego Australii działał również, szczególni?
w ostatnim okresie, doży napływ kapitałów krótkoterminowych. Decyzja w spra-
wie rewaluacji dolarą australijskiego zmierza do przeciwdziałania tendencjom
inflacyjnym wynikającym z takiego ukształtowania się salda obrotów handlowych
z zagranicą. Może ona jednak również osłabić wewnętrzną aktywność gosyodax»
czą oraz odbić się ujemnie na sytuacji w rolnictwie.

Dla porządku wypada również odnotować, że z dniem 13 grudnia ub. r, został»

przeprowadzona dewaluacja korony Islandzkiej o 10,7 proc. Decyzja (a wiążą
s|ę a dążeniem do zahamowania Inflacji oraz poprawy pozycji eksportowej rybo?
łówstwa. Wpływ tej decyzji na międzynarodowy rynek walutowy jest Jedna»

oczywiście niewspółmiernie mniejszy alt rewaluatłii dolara australijskiego.

Charakterystyczną cechą rozwoju sytuacji na rynkach pieniężnych
w grudniu było również dalsze wzmocnienie tendencji wzrostu ceny

pieniądza, o esytn pisaliśmy już w poprzednim przeglądzie
1
). Odnotuj-*

my więc grudniowe przejawy tej tendencji. 21 grudnia została podnie?
siona stopa dyskontowa w Belgii z 4,5 do 5 proc. Warta przypomnieć, żę
23 listopada stopa dyskontowa w Belgii została zwiększona I <

4,5 proc.

22 grudnia podwyższono płynną stopę dyskontową w Wielkiej Bry*
tanii do 8 proc. Jest to najwyższy poziom stopy dyskontowej w Anglii
od 50 łat ale też tempo wzrostii inflacji jest w tym kraju niezwykle
wysokie, bo wynosi 10 proc. w skali rocznej. Równocześnie z tym wpro-
wadzono dla banków handlowych obowiązek utrzymywania w banku

Anglii depozytu w wysokości 2 proc. kapitału.
Aktualny poziom stopy dyskontowej w głównych krajach kapitali-

stycznych przedstawia się następująco:
Szwajcaria
Holandia

Włochy
Japonia
NOT

USA

|,7S proc.'
i proc.
4 PROC.

4,35 proc»

4,1 proc.
M proc-

Belgia
Szwecja
Austria

Dania

Francja
W. Brytania

5 proc.
s proc,

8,3 proc.
7 proc.

7,3 proe,
• proc.

Jak- wspomniano dalszy wzrost stopy dyskontowej w krajach BKhor

dnioeuropejskich zwiększa atrakcyjność lokat dolarowych w tych kra»

jach. Stanowi to dodatkowy element stawiający pod znakiem zapytsnią
trwałość ijyżmocnienia notowań dolara w stosunku dó innych walut.

Oprocentowanie kredytów eurodolarowych nie uległo poważniejszym
zmianom, W końcu grudnia stopa oprocentowania na rynku eurodolą-
rowytn wynosiła dla: kredytów dwuletnich 615/16 — 6 7/18 proc., trzy,
letnich 71/8 - 71/4 proc., czteroletnich — 71/4 - 73⁄43⁄4 proc., I dla

kredytów pięcioletnich; — 73/8 71/2 proc.
• WIR
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UBIEGŁYM reku Remleszewska, Baranowski

i Puchalski ukończyli regaty transatlantyckie,
przy czym Baranowski (kapitan jedynego z pol-

skich Jachtów jako tako się do tych regat nadajqcepo)
na zupełnie dobrym miejscu. Potem „Dar Pomorza"

wygrał regaty największych taglowców świata. Nasza

zapobiegliwa publlcysyka nawykła do odmierzania pro-
centów wzrostu, złotych dewizowych, ton węgla i dni

przed terminem, w sukcesach tych upatruje pewien
sens ekonomiczny, za co jej cześć l chwała. Toteż

z okazji sukcesu Baranowskiego radowano się na la-

mach, te wzrośnie eksport polskich jachtów, a nawet

zakomunikowano o zawarciu odpowiednich kontrak-

tów. Trudno było — a szkoda — coś takiego napisać
z okazji „Daru", albowiem nasz przemysł okrętowy
fregat nie buduje, choć nigdy nie wiadomo. Tymcza-
sem w podróży dookoła świata Baranowski najtrud-
niejszym szlakiem „ryczących czterdziestek" ruszył ku

przylądkowi Horn, którego opłynięcie jest wyczynem

żeglarskim najwyższej miary Światowej i udało się do-

tąd tylko nielicznym jachtom. Jednocześnie ku Cap
Horn zmierzają załogi dwu następnych polskich jach-
tów „Euros" l „Konstanty Maclejewlcz". Stocznie

jachtowe w PRL będą więc miały w tym roku prasę

znakomitą, a może jeszcze lepszą niż w ubiegłym.

Mnie również interesuje aspekt ekonomiczny naszych
sukcesów żeglarskich, choć jest to aspekt przemilczany
l nieco wstydliwy. Co bowiem sprawia, że zwyczajni
rodacy nasi — właściwie przechodnie spotykani na

ulicy, albo koledzy z pracy — pchają się na morze

t na byle jakim sprzęcie osiągają to, co nie zawsze

udaje się przedstawicielom krajów, gdzie tradycje mor-

skie wysysane są z mlekiem matki? Nie jest to wbrew

pozorom pytanie głupie. Jest to bowiem pytanie leżące
w obszarze zainteresowań ekonomii, a ekonomia nie

stawia głupich pytań; najwyżej w peumych okresach

i pewnym osobom daje głupie odpowiedzi. Albo pyta-

nie taklei — dlaczego Zbyszek Puchalski, t którym
czas jakiś pracowałem razem w Stpczni im. Komuny
Paryskiej w Gdyni, szukał prawdziwej przygody swego

życia w odbudowie zatopionego przedwojennego jachtu
i wyprawić przez ocean na tej łupince? Dlaczego, choć

imał się wielu zajęć — od Informatyki do mechaniki —

nigdzie nie znalazł zaspokojenia swej pasji „zrobienia

czegoś"? Tylko dopiero morze...

Twierdzi się powszechnie, te człowiek epoki rewo-

lucji naukowo-technicznej naprawdę „wytyć się" jest

w stanie tylko ma monzu, w górach, w ostateczności

w lesie; w kontakcie, czasem w walce z żywiołem

prymitywnym, twardym — jak to się mówi z „czymś

prawdziwym". Twierdzi się, te człowiek kontaktu tego,

tej walki, będzie poszukiwał coraz bardziej i coraz

bardziej mu go będzie brakować. Twierdzenie to za-

kłada milcząco podział ludzkiego życia na nielublaną,

zrutynizowaną pracę i czas wolny, u> którym ewen-

tualnie przy sprzyjających warunkach można „ być

sobą". Twierdzenie to zakłada również przyjęcie t ak-

ceptowanie dość często spotykanej wizji przyszłości

jako „świata automatów" niezależnie od tego czy są

to automaty-maszyny, czy automaty-ludzie; czy pracu-

jący rękoma, czy głową, czy nawet siedzeniem. Istot-

nie, od takiego Świata chciałoby się uciec na morze

albo gdziekolwiek.
Ale można sobie wyobrazić alternatywę; tyćle jako

przygoda i praca jako przygoda... Ze to niemożliwe

w świecie zrutynizowanym, zorganizowanym i skom-

puteryzowanym, a na dodatek omotanym bajkami
z 1001 przepisów? Czy ja wiem... Był czas kiedy każda

praca — umysłowa lub fizyczna — wymagała ścisłej
dyscypliny formalnej, podporządkowania autorytetom
i dokładnym przepisom, rezygnacji i własnego „ja".'
Są obszary życia, w których w dalszym ciągu jest tak,
albo prawie tak. W których sytuacja owa utrzyma

się jeszcze długo. Ale są obok nich obszary, gdzie tam-

to rozumienie świata i tamto rozumienie pracy jest
niewystarczające, w których można — choć czasem

nie starcza odwagi — odrzucić kilka niegdysiejszych
dogmatów. Rewolucja naukowo-techniczna, która za-

stosowane praktycznie owoce myśli ludzkiej podniosła
do rangi najcenniejszego towaru, coraz bardziej wy-

maga inicjatywy i samodzielności. Kwestionowania

aksjomatów, ataku na prawdy zastane; „rogatej" po-

stawy wobec problemów, wobec łyda. Moina po&tawtł
tezę, te tzw. „szerokie natury" mogą' tu wnieść wtęee),
te łatwiej jest im stworzyć pomysł, szamsę do spożyt-
kowania. Ze tzw. „życie bogate", nieuporządkowane —

w duchowym słowa tego rozumieniu — szansom tym

bardziej sprzyja. Można postawić tezę, że społeczeń-
stwa zbyt zuniformlzowąne, zbyt podporządkowane
autorytetom w pracy, w domu, w zabawie, zbyt omo-

tane przepisami, szans tych mogą wytworzyć mniej.
A są to szanse także w sensie materialnym, ekonomi-

cznym; przetlumaczalne w przyszłości na tempo wzro-

stu nawet.

Stworzyliśmy pewien obraz świata, pewien model

warunków w których odbywa się praca ludzka — na-

wet praca uznana powszechnie za twórczą. Jest to

obraz stworzony na podobieństwo przeciętnej zawar-

tości urzędniczych umysłów. Niektórzy zbyt pochopnie

kojarzą go z socjalizmem, ale przecież nikt z klasy-
ków nie powiedział jak szczegółowe mają być w so-

cjalizmie przepisy i jak wiele ma być w socjalizmie
wskaźników.

Wiele mówi się ostatnio o tzw. „jakości^życia". Ale

niektórzy zaczynają tłumaczyć ją na ilość Fiatów, lo-

dówek lub ilość godzin wolnego czasu spędzonych
przed telewizorem. Wiele mówi się też o warunkach

pracy, lecz ta sama mentalność tłumaczy je tylko na

ilość nowych szatni i natrysków, na ilość nowych
ośrodków wczasowych. Nikt nie występuje przeciwko
Fiatom i natryskom, ale „jakość tycia" to przede
wszystkim zaspokojenie jednej z najbardziej podsta-
wowych potrzeb ludzkich, jaką jest potrzeba „ wyżycia
się", potrzeba przygody, potrzeba walki. Dlaczego nie

można realizować ich poprzez pracę? Oczywiście by-
łaby to praca nieco inna, nieco inaczej zorganizowana.

Rewolucja naukowo-techniczna pomału wkracza w

nową fazę. W okresie stopniowego wyrównywania się
ilości samochodów, lodówek i telewizorów, może oka-

zać się, że najcenniejszy jest nie dochód „per capita",
ale szansa „wyżycia"i zaspokojenia pragnień, „samo-

realizacji" (jak mówią socjologowie). Może okazać się,
że świat dalej pchnąć naprzód są w stanie tylko indy-
widualiści. Stoimy być może u progu jednego z naj-
trudniejszych przełomów, jednego z najgłębszych prze-
wartościowań. Są w łudziach ukryte ogromne zasoby
i ogromne siły. Przeczuwają je tylko niektórzy huma-

niści; ale tak naprawdę, to kto dziś słucha humani-

stów? Ktol?

JERZY SURDYKOWSKI

oproblemach gospodarczych
Ostatni numer „GOSPODARKI PLANOWEJ" przynosi dwa ar-

tykuły dotyczące problemów bazy surowcowej. Jeden z nich trak-

tuje zagadnienie globalnie, w skali światowej, drugi koncentruje się
na problemach surowcowych naszego kraju.

Zacznijmy od własnego podwórka. Leon Barański, w publikacji
pt. i,Problemy rozwoju krajowej bazy surowcowej" -zestawia poglą-
dy na temat perspektyw krajowego przemysłu wydobywczego, gru-
pując ich przedstawicieli na zwolenników szybkiego rozwoju surow-

cowo-materiałowych dziedzin wywtórczości, jja zwolenników rezyg-
nacji z inwestycji surowcowo-paliwowych i oparcia się o import
tych materiałów oraz na praktyków, którzy wychodząc: od trudności
w uzyskaniu środków dewizowych i z eksportem wielu wyrob&w
przemysłu przetwórczego, nie uznają rozwoju przemysłów wydobyw-
czych za cnotę, ale za realną konieczność.

Sam autor uważa poglądy pierwszy i drugi za zbyt skrajne, a swo-

je stanowisko przedstawia pośrednio, analizując szereg faktów.
Stwierdza po pierwsze, że przemysł wydobywczy otrzymywał u nas

relatywnie dużo środków. Tak np. w roku 1970 w stosunku do war-

tości produkcji, inwestycje w górnictwie wynosiły 19,2 proc., w prze-

myśle elektromaszynowym — 7,2 proc., w przemyśle chemicznym —

11,5 proc. Zwraca również uwagę, że kapitałochłonność przemysłu
górniczego jest trzykrotnie wyższa niż przemysłu maszynowego. .

Po drugie stwierdza, że pogląd, jakoby kraj nasz jest bogaty
W różnorodne kopaliny, nie jest słuszny. Poza węglem, siarką i mie-
dzią zasoby innych surowców mineralnych nie są zbyt bogate, na-

wet jak na krajową 'skalę potrzeb.
Na tej podstawie dochodzi on do wniosku, że szybki rozwój i duże

nakłady inwestycyjne tia rozwój przemysłów wydobywczych, głów-
nie górnictwo węglowe, były usprawiedliwione w warunkach istnie-
jących do drugiej połowy lat pięćdziesiątych. Już w tym okresie jed-
nak zaciążyły, koncepcje autarkiczne, powodując np. rozwój wy-
dobycia niskoprocentowych rud żelaza.

Odpowiedź na pytanie, jak obecnie podchodzić do tego zagadnie-
tiiaj '-wymaga analizy bilansu naszego handlu zagranicznego craz

światowych tendencji w produkcji i obrocie surowcami. W obrotach
surowcami' mineralnymi mamy saldo ujemne. Istnieją jednak pew-
ne szanse, że saldo to zmniejszy się. Wynika ono z szybkiego rozwo-

ju przemysłu metali nieżelaznych oraz z możliwości rozwoju pro-
dukcji i eksportu koksu. Analiza rynków światowych wykazuje, że
bilans rozpoznanych zasobów surowców mineralnych szybko rośnie,
a tendencja do relatywnego spadku ich cen ma charakter trwały.
Dotyczy to wielu metali nieżelaznych (co dł^iiasr,4ąko.'--pr.©diięęri-
tów miedzi i cynku ma istotne znaczenie), a również rud żelaza.

'Ciekawe są również uwagi autora ria temat wewnętrznej. struktu-

ry naszego importu i eksportu surowców ta

wykazuje, że sytuacja w tej dziedzinie nie'jest dla nas pomyślna
ze względu zarówno na niski stopień przetworzenia wielu eksporto-
wanych przez nas surowców (przede wszystkim metali nieżelaznych)
oraz na konieczność importu znacznie droższych surowców, głównie
dla uszlachetnienia wyrobów hutniczych. Sytuacja może ulec zmianie,

jeżeli rozwiniemy szybko przetwórstwo miedzi i cynku oraz będzie-
my umieli wykorzystać szereg metali występujących w rudach mie- .

dzi. Jako ciekawostkę można podać, że na Zachodzie przewiduje się,
iż Polska, stanie się niedługo wielkim producentem srebra.

Autor przewiduje, że rola przemysłów wydobywczych będzie w na-

szej gospodarce maleć w miarę wypełnienia luki technologicznej
w przemysłach przetwórczych. Dotyczy to przede wszystkim prze-
mysł!; elektromaszynowego. Dotychczas dość poważne środki na roz-

wój- tego przemysłu nie doprowadziły do wykrystalizowania się
jasnej koncepcji jego rozwoju i osiągnięcia światowego poziomu
w kilku wybranych dziedzinach. Jest to warunkiem konkurencyj-
ności naszych maszyn na rynkach światowych, a tym samym decy-
duje o możliwości uzyskania odpowiednich środków dewizowych
ńa import-potrzebnych nam surowców i paliw.

Drugi artykuł, pióra Jacka Dembowskiego, dotyczy perspektyw
wydobycia surowców mineralnych na świecie. Autor przeciwstawia
się tezie, że zasoby surowców zostaną prędzej czy później 'wyczerpa-
ne, co jakoby zagrozi możliwościom kontynuowania produkcji ma-

terialnej.' Zasoby surowców — to nie jakaś wielkość statyczna —'

lecz wytwór wiedzy i umiejętności człowieka. Trzeba powiedzieć
tylko, że istnieją zasoby, "których jeszcze nie umiemy wykorzystać,

,ą).bo: Wykorzystanie których przy obecnym stanie wiedzy i techniki
jestniii^opłacalne. Autor podaje następujący przykład. Ocenia się, że
zapotrzebowanie na energię wyniesie w świecie w roku 2000 — 0,8
jednostfcivQ. Obecne zasoby energetyczne wynoszą natomiast około
2113 jednostek Q. Można więc spodziewać się, że nim nastąpi wy-
czerpani^ łych zasobów, ludzkość nauczy się wykorzystywać np.
energię zawartą w deuterze. Problem polega więc nie na braku

surowców, lecz. na umiejętności ich wykorzystania — umiejętności
nie tylko technicznej, ale również tkwiącej w układzie stosunków
międzynarodowych. S. C.

• W poczekalni kolejowej w Bro-
dach Iłżeckich (woj. kieleckie) mio-
dy mężczyzna z Ostrowca zniszczył
Jedną ze ścian, rysując na niej i wys
pisując wulgarne słowa. Ujęto go, ale
nie ukarano aresztem ani grzywną.

Po prostu miejscowa milicja kazała
mu odnowić zapaskudzoną ścianę po-
czekalni. Widziano później owego
młodzieńca, jak wraz z pracującym
na jego koszt malarzem cały dzień
mozolił się nad odświeżaniem pocze-
kalni. Poza momentem wychowa-
wczym (przykład dla młodzieży do-
jeżdżającej do szkół w Starachowi-
cach), sam pomysł może znaleźć u nas

szerokie zastosowanie praktyczne. W
ten sposób można by bez ponoszenia
żadnych kosztów doprowadzić do po-
rządku wiele ścian wewnętrznych i

zewnętrznych w całym kraju.

# Wiele hałasu ,0 nic. Bo o ka-
wałek papieru w kiełbasie. Tyle już
rozmaitych rzeczy znajdowaliśmy w

wyrobach masarskich, że doprawdy
nie ma powodu do robienia szumu o

takie głupstwo. Tym bardziej, że Wo-

jewódzkie Przedsiębiorstwo Przemysłu
Mięsnego we Wrocławiu wytłumaczy-
ło dokładnie jak do tego doszło. Że
mięso na kiełbasę jest składowane
w chłodni 1 opakowane w papierowe
worki. Ze w celu rozmrożenia i za-

peklowania przekłada się je z worków
do basenów. I mogło się zdarzyć, że
kawałek papieru przyczepił się do
mięsa nieproszony 1 następnie zna-

lazł się w kiełbasie. Jest to wypadek
sporadyczny, ale może się zdarzyć.
Przedsiębiorstwu Jest bardzo przykro,
dyrekcja przeprosiła klientkę, a na-

wet wyrównała jej stratę „poniesio-
ną przy zakupie niepełnowartościowej
kiełbasy" . Wszystko jest w porządku.
Cieszmy się, że papierek w kiełba-
sie był zwykłym papierkiem i że
worki w chłodni nie są wyrabiane
z materiałów ciężej strawnych.

# Pracownik cukrowni „Częstoci-
ce" w Ostrowcu Świętokrzyskim Ta-
deusz N. przyszedł do głównego me-

chanika Stanisława Barana naradzić
się w pewnej sprawie dotyczącej pro-
dukcji. Usiadł na krześle i omówił
z nim probiem. Gdy po kilku minu-
tach opuszczał pokój, zdziwiły go ta-

jemnicze uśmieszki kolegów. Następ-
nego dnia poczuł ostry ból w nodze.
Prześwietlenie wykazało, że w ciele
tkwi igła, którą trzeba było usunąć
przy pomocy zabiegu chirurgicznego.
Lekarz orzekł, iż dostała się ona do .

ciała via pośladek. Tadeusz N. przy-
pomniał sobie teraz uśmieszki ko-
legów, jak również ukłucie, które
poczuł, gdy siadał na krześle u głów-
nego mechanika. Podłożono mu igłę.
Uczynili to jego dwaj koledzy. Obu
dowcipnisiów sad skazał na rok i pół-
tora roku z zawieszeniem oraz grzy-
wny po 5 tys. zł. W drugiej in-

stancji zredukowano karę do grzy-
. wień ze względu na niekaralność o-

skarżonych. W dziwny sposób osła-
dzają sobie życie pracownicy cuk-
rowni.

Rok Wydawnictwa „Ossolineum"
Bardzo owocny był rok 1972 dla Wy-

dawnictwa „Ossolineum" we Wrocławiu.
Po raz pierwszy w historii tej oficyny —

liczba wydanych w ciągu jednego roku
tytułów przekroczyła 500 (o 50 więcej
niż w ub. roku), a na pólkach księ-
garskich znalazło się ponad 1.250 tys.
książek (o 170 tys. więcej niż w ub.r .).
Plan wydawniczy „Ossolineum" stał pod
znakiem Międzynarodowego Roku Książ-
ki pod egidą. UNESCO. Wyrazem tego
było wydanie przez „Ossolineum" —

Wielkiej Encyklopedii Wiedzy o Książce,
pierwszego tego rodzaju dzieła w Polsce
oraz jednego z bardzo nielicznych w

świecie. (PAP)

Japonia sięga dna morskiego
Wg oświadczeń autorytetów japoń-

skiej techniki i badań, kraj ten będzie
się specjalizował w rozwoju techniki,
która pozwoli wydobywać z dna głębo-
kich mórz naftę, ołów L inne bogactwa,
łącznie ze zlotem. Zdaniem specjalistów,
stanie się to już możliwe za 7—8 lat.
W ciągu najbliższych 10 lat aż 43 min

. ton konstrukcji stalowych ma być prze-
znaczonych dla programu ataku na dno
morskie. (WiT—AB)

Żeliwo odporniejsze od stali

Żeliwo sferoidalne uzyskano po raz

pierwszy laboratoryjnie w, Anglii 27 lat
temu. W Polsce żeliwo sfćroldalne we-

szło do masowej produkcji w latach 50-

tych i wytwarzane jest dziś w kilku-
dziesięciu zakładach przemysłowych.
Największym producentem, są Pomorskie
Zakłady Budowy Maszyn „Makrum" w

Bydgoszczy. Roczna produkcja wynosi
tu kilka tys. ton tworzywa. Pozwala to

zaoszczędzić w roku odlewów staliwnych
wartości ok. 3 min zł. Żeliwo sferoidal-
ne produkuje się w „Makrum" w opar-
ciu o własną — opatentowaną — meto-

dę autorstwa 7-osobowej brygady lnży-
niersko-robotniczej z mgr In i. Jerzym
Taranem na czele. (PAP)

„Mrówka" ze Stalowej Woli

W Hucie Stalowa Wola zbudowano
prototyp nowej ładowarki kołowej, . o

nazwie „Mrówka", reprezentującej naj-
wyższy standard światowy. Maszyna ta

przeznaczona jest do urabiania gruntu
i jego załadunku na środki transportó-
we, a także do przeładowywania różne-

go rodzaju materiałów sypkich. W po-
równaniu z dotychczas produkowaną u

nas ładowarką typu „Ł-3", „Mrówka"
charakteryzuje się o połowę większą

wydajnością I o połowę większym u-

dżwigiem. „Mrówka'» jest dziełem zespo-
łu konstruktorów ze „Stalowej Woli",
który pracuje pod kierunkiem mgr inż.
S. Cendrowskiego. Ocenia się, że ta ma-

szyna będzie miała duże szanse ekspor-
tu. (AR)

Prasy z Goleniowa

Zespól fachowców z goleniowskiej Fa-

bryki Opakowań Blaszanych w ciągu
kilku lat wspólnej pracy zaprojektował
i wykonał 7 różnych pras do produkcji
opakowań blaszanych. Prasy takie do-

tychczas sprowadzane były z zagranicy.
Dwie z nich przyniosły roczną oszczęd-
ność 130 ton blachy. Ostatnio skonstruo-
wana prasa do produkcji kapsli butelko-

wych okazała się w praktyce znacznie

wydajniejsza od importowanych dotąd
z Włoch i zaspokoiła w pełni zapotrze-
bowanie producentów soków, piwa, nek-
tarów. Prasa ta wytwarza dziennie po-
nad 2,5 min blaszanych „korków" coraz

powszechniej stosowanych do automaty-
cznego zamykania butelek z płynami.

(PAP)

„Rotocal" do płuczek
Specjaliści Zakładów Przemysłu Ziem-

niaczanego „Wronki" opracowali sposób
wytwarzania skrobi zmodyfikowanej
przeznaczonej do stosowania w płucz-
kach wiertniczych. „Rotocal" (tak naz-

wano nowy preparat) jest produktem
otrzymywanym przez chemiczną i ter-

miczną obróbkę skrobi, a następnie wy-
suszenie i odsianle. Nowy środek jest
koloidem ochronnym, który oprócz
głównego zastosowania w płuczkach wa-

piennych, bardzo skuteczny jest w pro-
cesie filtracji płuczek zasolonych i nie-
zasolonych. (WiT—AR).

Rozdrabniacz do pasz

Specjaliści Centralnego Laboratorium

Przemysłu Paszowego, Państwowego In-

stytutu Maszyn Rolniczych, Ośrodka Do-

świadczalnego C.L.P.P., Zjednoczenia
Przemysłu Paszowego „Baculit" oraz

Zakładów Wytwórczych Sprzętu Rolni-
czego w zespole opracowali urządzenie
służące do rozdrabniania pasz, zwane

rozdrabniaczem bezlożyskowym typu
BŁRB-30. Konstrukcję tego urządzenia
zgłoszono do Urzędu Patentowego PRL

jako wzór użytkowy nr W-486T9. (AR)

Gwoździe jui niegroźne
Koncern Dunlop Informuje, te dla naj-

nowszego typu opony przezeń produko-
wanej gwoździe są niegroźne. Przebita

opona minimalnie traci powietrze, moż-
na na niej przejechać bez negatywnych
skutków 160 km z szybkością do 80 km/
godz. Obręcz kola jest tak skonstruowa-
na, że utrzymuje przebitą oponę w nie-
zmienionej pozycji a substancja klejąca
znajdująca się wewnątrz koła umożliwia
samoczynne załatanie pęknięcia do 6
mm długości. Jednocześnie w kole znaj-
duje się łatwo parująca substancja, w

której powstają gazy powodujące zwięk-

ze Owiała
NAUKI I TECHNIKI

szenie ciśnienia o 0,3 atm. dzięki czemu

kompensuje się początkowa utrata po-
wietrza. (PAP)

Toruńskie
„miasteczko uniwersyteckie"

Różnego rodzaju obiekty naukowo-dy-
daktyczne oraz socjalno-uslugowe roz-

ciągające się na obszarze ponad 80 ha tak

potrzebne dla właściwego rozwoju UMK,
stanowić będą godny pomnik wzniesio-

ny dla uczczenia 500 rocznicy urodzin

Mikołaja Kopernika — patrona uczelni.

Ogólny koszt budowy „miasteczka" wy-
niesie 1 mld zł. Przed inauguracją ob-
chodów kopernikowskich, prace budow-

lanych koncentrują się przede wszyst-
kim w auli uniwersyteckiej, gdzie po-
mieści się prawie tysiąc osób. (PAP)

Dodatkowa powierzchnia
W Ośrodku Konstrukcyjno-Badawczym

Przemyślu Motoryzacyjnego zaprojekto-
wano samochód ciężarowy z dodatkowa
przestrzenią ładunkową, usytuowana
między osiami pojazdu i stanowiącą Je-

go element nośny. Istota wynalazku
polega na zastosowaniu elementu w po-
staci kesonu, stanowiącego środkową
część pojazdu i będącego Jednocześnie
jego elementem nośnym. W ten sposób
uzyskano dodatkową powierzchnię ła-
dunkową, szczególnie potrzebną w cięż-
kich samochodach ciężarowych. Dzięki
temu uzyskuje się zwiększenie powierz-
chni ładunkowej w granicach 30 — 50

proc. (WiT—AR)

Polscy eksperci za granicq
Oprócz fachowców wyjeżdżających rtn

krajów trzeciego świata w związ-

ku z budową lub obsługą eks-

portowanych przez Polskę obiek-
tów przemysłowych czy urządzeń,
w 39 krajach pracuje ok. 700 Po-

laków, eksporterów własnych kwalifika-

cji. Wyjeżdżają za pośrednictwem „Pol-
servlce'u". Oprócz tego około 100 pol-
skich ekspertów pracuje w krajach roz-

wijających się jako przedstawiciele orga-
nizacji wyspecjalizowanych ONZ, m.in.

Organizacji d/s Wyżywienia i Rolnictwa,
Rozwoju Przemysłowego, Światowej Or-

ganizacji Zdrowia. Większość Polaków

znajduje się w Afryce: Algierii, Libii,
Nigerii, Maroko, Tunezji, Etiopii i Gha-
nie. Przeważają wśród nich przedstawi-
ciele zawodów technicznych: architekci
i urbaniści, inżynierowe budownictwa

lądowego, wodnego i melioracyjnego,
mechanicy i elektrycy. Drugą najlicz-
niejszą grupę stanowią lekarze — jest
ich około 200. Wreszcie w Nigerii, Kon-

go Kinszasa i Iraku Polacy wykładają
na wyższych uczelniach. (PAP)

Wielka hala

W 1974 roku zostanie ukończona reali-

zacja największej budowli na świecie.
Jest to hala widowiskowo-sportowa w

Nowym Orleanie w USA. Mieści się ona

w ogromnym okrąglaku, wzniesionym
kosztem 150 min dolarów. Odbywać się
tu będą zawody sportowe, widowiska

cyrkowe, rewie, pokazy mody, koncerty
i wystawy. Hala będzie mogła pomie-
ścić ponad 100 tys. widzów. Ponieważ z

dalszych miejsc gigantycznego amfitea-
tru niewiele będzie widać z akcji de-

monstrowanej publiczności, nad widow-
nią umieszczone będą ogromne monitory
telewizji kolorowej. (AR)

Mięso w próżni
W jednym z duńskich zakładów mięs-

nych zastosowano maszyny typu MPP-31
do pakowania kawałków mięsa w próżni
w folię kurczliwą. Kawałki mięsa
zależnie od wielkości układane są w jed-
no z trzech gniazd i automatycznie
wrzucane do rękawa z folii. Maszyna
zawija je w woreczek, zamyka w próżni,
układa w pudelka kartonowe. Takie
mięso może być w temperaturze +2 st C

przechowywane przez kilka tygodni.
(AB)

Międzynarodowe Centrum

Meteorologiczne
Niedawno w Paryżu 19 krajów euro-

pejskich podpisało porozumienie, na

mocy którego wspólnymi silami, zbudo-
wany zostanie i zorganizowany Europej-
ski Ośrodek Prognoz Sredniotermino-
wych. Najważniejszą rzeczą dla badań

prognostycznych, które w nich będą
prowadzone, jest komputer, którym ma

być jeden z najpotężniejszych, jakie
wejdą do produkcji. Przewidywanie sta-
nu pogody z 10-dniowym wyprzedze-
niem równoznaczne jest z potrzebą
przeprowadzenia ok. 50—100 min operacji
w czasie jednej sekundy i żaden z kra-

jów nie może pozwolić sobie na zakup
tak potężnego komputera, który byłby
w stanie operacje te przeprowadzić.
Zresztą jak dotąd nie skonstruowano

jeszcze komputera zdolnego do tak szyb-
kiej pracy i kraje te liczą się z tym,
że trzeba będzie poczekać rok lub
dwa. (PAP)

Kopalnia miedzi w 4 lata

Umiejętnie wykorzystują swoje do-
doświadczenla budowniczowie zagłębia
miedzowego. Pierwszą kopalnię „Lubin"

. budowali osiem lat, następną „Polkowi-
ce" — sześć lat, a trzecia — „Rudna"
będzie budowana tylko cztery lata. Bę -

dzie ona dostarczać tyle rudy, ile obie
poprzednie łącznie. Wykonawca —

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalni Rud
Miedzi — przy jej budowie wykorzy-
stuje nie tylko. zdobyte w poprzednich
latach doświadczenia organizacyjne kie-
rownictwa i zawodowe załóg, podejmuje
również, traktowane często doświadczal-
nie^ pionierskie technologie i- metody.

(PAP)

Jony i środowisko pracy
Zostało udowodnione, że jony ujemne

korzystnie wpływają na organizm:
wzmagają wydolność człowieka 1 po-
prawiają jego samopoczucie. Muszą być
jednak odpowiednio dozowane, chodzi
więc o stwierdzenie, jaki skład jonów,
pod względem ilościowym i jakościo-
wym może być korzystny dla pomiesz-
czeń roboczych. Staraniem dwóch Insty-
tutów: Fizyki Jądrowej i Górnictwa '

Podziemnego AGH powstała aparatura
do pomiarów koncentracji i ruchliwo--
ścl jonów, przystosowana do badań w

kopalniach. Aparatura ta zdawała egza-
min w kopalni „Wieliczka", gdzie ba-
dano własności jonów w powietrzu. Wy -

niki tych badań mogą mleć znaczenie
dla poprawy warunków środowiska pra-
cy górnika. (WiT—AR)

Kalkomania na sucho

Specjaliści Zakładu Tworzyw Sztucz-

nych Instytutu Chemii i Technologii Or-

ganicznej Politechniki Warszawskiej
oraz Wojskowych Zakładów Kartogra-
ficznych w Warszawie opracowali me-

todę otrzymywania tzw. suchej kalko-
manii, służącej do szybkiego przenosze-
nia na dowolne podłoże różnego rodzaju
znaków graficznych. (AR)
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