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O modernizacji aparatu wytwórczego piszemy w

komentarzu, natomiast jakie sit wyniki „terapii
odmładzającej" pokazujemy na przykładzie Łań-
cuckiej Fabryki grab.
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Substytucja surowców, materiałów, wyrobów 1
detali Istotnie wpływa na oszczędność surowców i
materiałów 1 ma korzystny wpływ na obniżkę koBz-
tów produkcji.

Projekt uchwały Rady Ministrów przewiduje
możliwość wykorzystania środków zaoszczędzonych
w działalności budowlano-montażowej na zwiększe-
nie budownictwa mieszkaniowego.

Autor zastanawia się nad przyczynami niewiel-
kiego zakresu rozwoju spółdzielni produkcyjnych
oraz postuluje rozwinięcie systemu finansowania
przebudowy rolnictwa.
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U
SPRAWNIANIE działalności inwestycyjnej jest w naszej
gospodarce przedmiotem stałej troski. Obecnie zaś, kiedy
z ocen przebiegu planu pięcioletniego wynika, że inwesty-
cje są wybijającym się warunkiem powodzenia wykonania
aktualnych zadań gospodarczych, skracanie czasu realiza-
cji i zwiększanie efektywności inwestycji sq rezerwami,

które jak najpilniej zobowiązani jesteśmy uruchamiać. Jedną z mo-

żliwości działania w tej dziedzinie są tzw. inwestycje moderniza-
cyjne, które polegają na rozbudowie i przebudowie istniejących
obiektów z jednoczesnym instalowaniem tam doskonalszego aparatu
wytwórczego. Przeznacza się na nie pokaźną część nakładów inwes-

tycyjnych, ale pełne możliwości działania w tym kierunku od łat nie

są wykorzystywane.
Inwestycje modernizacyjne charakteryzują się wyższą efektyw-

nością, która wiąże się głównie z oszczędnością nakładów na roboty
budowlano-montażowe; oznacza to jednocześnie oszczędności na

tych materiałach budowlanych, o które inwestycje produkcyjne kon-
kurują a inwestycjami nieprodukcyjnymi — budowę mieszkań, szpi-
tali itp. Inwestycje modernizacyjne pozwalają wykorzystywać istnie-

jące zaplecze, kadry, wszelką infrastrukturę. Nie wymagają też two-

rzenia rozbudowanych służb inwestycyjnych. Dlatego powinna to

być stała metoda postępowania w zakresie inwestycji. Inwestycje
te pozwalają, wreszcie, na skracanie okresu realizacji inwestycji
czyli szybsze oddawanie do użytku nowych mocy produkcyjnych, co

obecnie w przemyśle, zwłaszcza pracującym na potrzeby rynku, ma

ogromne znaczenie.

Wymienione walory inwestycji modernizacyjnych sugerowałyby, że

jest to szansa, którą 'skwapliwie i intensywnie wykorzystujemy. Tak
jednak nie jest. Brak większego zainteresowania czy mało skutecz-
ne działanie datuje się tu nie od dziś. Sygnalizowaliśmy ten problem
w cyklu publicystycznym w 1967 r. Czy i jak zmienia się sytuacja
w tej dziedzinie?

DOSTĘPNA ogólnie statystyka środków trwałych, ich struktury
i stopnia zużycia wskazuje, że typ inwestowania, o którym, mo-

wa, nie wykazuje ekspansji. Można o tym' wnosić pośrednio
obserwując jak kształtuje się stopień zużycia środków trwałych. Sto-
pień zużycia budynków i budowli wykazuje tendencje malejącą
(a zatem, większą w sumie dbałość wykazuje się o budynki), a sto-

pień zużycia maszyn i urządzeń jest ustabilizowany. Ilustrują to na-

stępujące dane z Rocznika Statystycznego 1972< .

Stopień zużycia środków trwałych w przedsiębiorstwach uspołecz-
nionych (ceny bieżące} między 1965 a 1971 r. kształtował 'się nastę-
pująco: i) w grupie budynków i budowli stopień zużycia zmniejszył
się z 31,5 do 28,8 proc.; 2) w grupie maszyn i urządzeń pozostaje na

niezmienionym poziomie — około 50 proc. W tym samym okresie
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V> przemyśle stopień zużycia w pierwszej grupie środków trwałych
(budynki) zmniejszył się z 33,8 proc. do 30,3 proc., w grupie drugiej
(maszyny) poziom stopnia zużycia jest ustabilizowany — wynosi po-
v)yżej 51 proc. Podobne zjawiska obserwujemy w latach wcześniej-
szych

Należy też dodać, że w przemyśle maszynowym, metalowym, pre-
cyzyjnym,, elektrotechnicznym i elektronicznym, środków transportu
stopień zużycia budynków w 1971 r. był niższy niż w całym prze-
myśle: 20 do 24 proc., gdy stopień zużycia maszyn i urządzeń był
na przeciętnym poziomie całego przemysłu. Wskazuje to wyraźnie,
że substancja budowlana (kubaturowa) w tych gałęziach przemysłu
jest stosunkowo świeżej daty i stwarza, ogólnie biorąc, warunki do
modernizacji, tj. zmiany wyposażenia maszynowego. .

: Dane te, aczkolwiek nie dają pełnych podstaw d8 oceny. sytuacji,
pozwalają Chyba wnioskować o dość trwałej i niekorzystnej tenden-
cji: szybszej odnowie środków trwałych w grupie budynków i bu-
dowli niż w grupie maszyn i urządzeń, bowiem stopień zużycia tych
pierwszych maleje. Oznacza to również, że struktura środków trwa-

łych nie. ulega większym zmianom na korzyść maszyn i urządzeń.
Jest to następstwem struktury technicznej inwestycji, tj. zbyt dużego
udziału robót budowlano-montażowych w inwestycjach, a to z kolei

1
świadczy chyba o niewystarczającym jeszcze zakresie inwestycji mo-

dernizacyjnych.
"

s Wprawdzie, jak to wynika ze wstępnych ocen, struktura technicz-
na iiiwestycji poprawia się, ale jest to postęp zbyt wolny. A ponie-
waż chodzi o lepsze zharmonizowanie wzrostu i struktury inwestycji
i ze wzrostem spożycia (czemu służy skracanie cykli inwestycyjnych,
zmniejszenie zużycia materiałów itd.), więc zakres inwestycji moder-
nizacyjnych — umożliwiających to — musi się wydatnie zwiększyć.

rS ROĘLEMY te były przedmiotem ocen i decyzji Prezydium Rzą-
p du. Stwierdzono, że nadał podejmuje się inwestycje przede wszyst-

kim o charakterze kubaturowym, które polegają na budowie
nowych obiektów. Udział inwestycji modernizacyjnych jest ciągle
niski, zwiększają się koszty inwestowania i wydłuża się okres ich
realizacji.

Na brak •skłonności do inwestowania nie możemy narzekać. Co

więc sprawia, że ten rodzaj inwestowania nie cieszy się, uznaniem?
Ważne tu jest oczywiście podejście jednostek gospodarczych, in-

westorów i przyszłych gospodarzy inwestycji modernizacyjnych.
Oferty inwestycyjne tego typu, zwłaszcza jeśli są efektywne, dojrza-
łe są rezerwą, którą można odkładać, gdyż zawsze może ona się
spotkać z aprobatą i niemal w dowolnej chwili umożliwić wejście
do planu. Nie ulega wątpliwości, że inwestycje modernizacyjne przy
znanych niedomaganiach wykonawstwa (potęgowanych koniecznymi
i z reguły nietypowymi rozwiązaniami), bywa uciążliwe dla przed-
siębiorstwa, które jednocześnie kontynuuje działalność eksploatacyj-
ną. Ponadto, przedsiębiorstwa są oceniane nadal za wyniki w skali
rocznej, co — rzecz jasna — nie zachęca do modernizacji, która
z reguły daje efekty po nieco dłuższym okresie.

Z drugiej strony dotychczasowy charakter modernizacji był wadli-
wy. Polegała ona często na instalowaniu przestarzałych pod wzglę-
dem technicznym typów maszyn i urządzeń, tyle że nowych, były
trudności z ich kompletowaniem. Łatwiej było o maszyny do-no-

wych obiektów. Inwestycje modernizacyjne w dostawach wyposaże-
nia (i nie tylko zresztą w tym) spychane były na margines wobec

faktycznego priorytetu, którym cieszyła się budowa nowych obiek-
tów.

Pragnąc zatem osiągnąć postęp w zakresie modernizacji musimy
z dotychczasowych doświadczeń wyciągnąć wnioski. Inwestycje mo-

dernizacyjne nie mogą być traktowane jako inwestycje drugiej ka-
°tegorii. Powinny być traktowane serio, a to musi kosztować. Te

niezbędne nakłady nu środki trwale trzeba rekompensować inaczej
— prze? lepsze wykorzystanie maszyn, zwiększenie produktywności
środków trwałych.

Obecnie zabiegi sprzyjające zwiększeniu zakresu inwestycji mo-

dernizacyjnych napotykają zdecydowanie dogodniejsze warunki.
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Rozmowa z przewodniczącym Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy

„ŻYCIE GOSPODARCZE": Na Konferencji Naukowej, zorganizowanej
przez Centralny Związek Spółdzielczości Pracy w roku 1971 wysunął
Pan słuszną, jak się wydaje, tezę o ewolucji roli drobnej wytwórczości
na różnych etapach uprzemysłowienia kraju. Mamy za sobą obecnie
dyskusje o funkcji drobnej wytwórczości i jej pionu spółdzielczości
pracy w systemie gospodarki narodowej. Odrzucono twierdzenia o rze-

komej niższości spółdzielczej formy gospodarowania. Czy zechce Pan
w tym kontekście zapoznać naszych czytelników z aktualnymi kierun-
kami działalności spółdzielczości pracy w świetle occn i wniosków sfor-

mułowanych na VI Zjeździe Spółdzielczości Pracy, jak również zamie-
rzeniami na tle przewidywanego rozwoju sytuacji gospodarczej kraju
w nadchodzących latach.

BOHDAN TRĄMPCZYŃSKI: Zgadzam się, że odrzucono twierdzenie
o rzekomej niższości spółdzielczej formy gospodarowania, ale mam wątpli-
wości, czy mamy za sobą dyskusję o roli, jaką drobna wytwórczość w no-

woczesnej gospodarce typu socjalistycznego powinna spełniać. Dlatego za-

cząć chciałbym od odpowiedzi na często stawiane pytanie: czy • drobna
wytwórczość jest wyodrębnioną dziedziną życia gospodarczego ze swoimi

ustabilizowanymi zadaniami, czy też uzupełnieniem działalności gałęzi
o wyższym stopniu koncentracji, a w szczególności przemysłu kluczowego?
Gdybyśmy miejsce drobnej wytwórczości w gospodarce i jej zadania trak-
towali niezmiennie, to w konsekwencji doprowadziłoby to w wielu przy-
padkach do pokrywania się sfery działania drobnej wytwórczości ze sferą
działania przemysłu kluczowego. To zaś — ponieważ chodzi tu o dziedziny
przemysłu o różnym stopniu koncentracji — musiałoby stale prowadzić
do przewagi przemysłu kluczowego, wynikającej ze skali jego produkcji;
Dlatego słusznie będzie przyjąć jako punkt wyjścia, że drobna wytwórczość
koncentruje swoją działalność na usługach i rodzajach produkcji, jakiej
nie wykonuje przemysł kluczowy, czyli że jest wzbogaceniem produkcji

przemysłu kluczowego, zarówno jeżeli chodzi o określony typ produkcji,
zatrudnienie tych kategorii osób, których przemysł kluczowy zatrudnić
nie może, czy wreszcie o organizowanie produkcji na terenach pozostają-
cych poza orbitą działania przemysłu kluczowego.

Jeżeli jednak przyjmiemy tę tezę, to musimy również konsekwentnie
przyjąć tezę o ewolucji roli drobnej wytwórczości na różnych etapach
uprzemysłowienia kraju.

W okresie słabo rozwiniętego przemysłu, drobna wytwórczość wypełnia
lukę, która występuje z powodu braku odpowiedniego potencjału prze-
mysłu kluczowego. W miarę rozwoju przemysłu kluczowego drobna wy-
twórczość przestawiać się powinna na wzbogacenie zaopatrzenia rynku,
nie tyle ilościowe, co asortymentowe, i to w tym typie produkcji, której
przemysł kluczowy nie realizuje, lub z której w miarę automatyzacji się
wycofuje.'

Od pewnego stopnia rozwoju przemysłu, szybciej od wzrostu produkcji wzrasta

zapotrzebowanie na wszelkiego rodzaju usługi. Konieczne staje się, aby rozwój
usług wyprzedzał dynamikę produkcji. Narastają też problemy, co robić i katego-
riami ludności (kobiety, inwalidzi), których nie zatrudnia, albo które zwalnia prze-
mysł kluczowy. Oraz co robić ż nadwyżkami siły roboczej w rejonach, które się
znajdują .poza zasięgiem oddziaływania przemysłu kluczowego. W tym okresie rola
drobnej wytwórczości nie może się ograniczać do wzbogacenia zaopatrzenia rynkuj
ale koncentrować się musi w nie mniejszym stopniu na rozwoju usług i na łączeniu
całej swej działalności z funkcjami aktywizacyjnymi zarówno w ujęciu terenowym,
jak i społeczno-zawodowym. Szereg tych aktywizacyjnych funkcji obok istotnego
znaczenia gospodarczego, ma też głęhoki sens społeczny. Zatem, drobna wytwórczość
w okresie tym nie tylko bierze udział w procesie industrializacji, ale 1 rozwiązuje
problemy, które proces ten stwarza.

Przemysł kluczowy coraz bardziej opiera swą produkcję na wyspecjalizo-
wanym parku maszynowym i wprowadza częściową lub pełną automaty-
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W Łańcucie po modernizacji zwiększyło się zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów... - (patrz artykuł poniżej).

Przemysł nasz osiqga przyrosty
produkcji przede wszystkim w

wyniku budowy nowych obiektów.
Obok wykorzystania prostych re-

zerw — najczęściej dqży się do

budowy nowych obiektów, hal

produkcyjnych, budynków fa-

brycznych itp. Jest to wyjście naj-
łatwiejsze, ale nie zawsze spo-
łecznie najbardziej efektywne.

ry produkcyjnej zarówno wewnątrz
zakładu, jak i na zewnątrz. Głównie
transportu zakładowego, węzłów ko-
lejowych, węzłów energetycznych,
ponieważ dobre zmodernizowanie
zakładu to jednoczesne przyśpiesze-
nie obiegu materiałów, surowców i

wyrobów finalnych.

NA PRZYKŁADZIE. ŚRUB

Jednym z najbardziej deficytowych
wyrobów w naszym kraju były i są

przestarzałych metodach produkcji,
starym parku maszynowym, niskiej
wydajności pracy w przemyśle śru-
biarskim.

Łańcucka Fabryka Śrub nie ma

tak ciekawej historii, jak barokowy
pałac Potockich, obecnie muzeum,

niemniej zakład jest największym
producentem śrub i nakrętek w Pol-
sce. Pierwsze projekty lokalizacji
fabryki datują się z lat 1948—19. Na

umiejscowienie zakładu właśnie w

Łańcucie wpłynęły względy poli-

N
ATOMIAST zbyt małą wa-

gę przywiązuje się dotąd
do zwiększenia i unowo-

cześnienia produkcji przez
modernizację aparatu wy-
twórczego. Efekty uzyski-

wane w ten sposób kosztują z re-

guły mniej i są zauważalne o wiele
szybciej. Jednakże hasło moderniza-
cji to nie tylko zmiana starego par-
ku maszynowego . na nowoczesny,
wprowadzanie nowych technologii
lecz także przebudowa infrastruktu-

nadal wyroby śrubowe. Można na-

wet powiedzieć, że śruby i nakręt-
ki są swego rodzaju ,,twardą walu-
tą", za którą można dostać właści-
wie wszystko. Roczny niedobór wy-
nosi mniej więcej kilkanaście tysię-
cy ton. Przemysł ratuje się w dwo-
jaki sposób albo przez import, albo
też w drodze rozwoju własnej bazy
produkcyjnej. Jednakże generalnie
ani jedno, ani drugie postępowanie
sprawy nie załatwia. Przyczyn ta-

kiego stanu rzeczy należy szukać w

tyczne i gospodarcze. Chodziło głów-
nie o aktywizację gospodarczą woj.
rzeszowskiego i zapewnienie miejsc
pracy typowo rolniczym okręgom
cierpiącym na nadwyżkę siły robo-
czej.

W roku "1957 ruszyła pierwsza produk-
cja z ŁFS. Docelowa zdolność produkcyj-
na wynosiła 22,5 tys. ton wyrobów śru-
bowych w asortymencie od M-5 do IVf-2t)
(przekroje śrub). W okresie gdy pow-
stawał zakład i rozpoczynał swą działal-
ność najważniejsze było zapewnienie do-
staw śrub i nakrętek dla przemysłu „za

wszelką cenę'». Nie stawiano wtedy na

pierwszym planie ani jakości wyrobów,
ani ich własności mechanicznych (para-
metry wytrzymałościowe). Mimo to bra-
ki ilościowe rosły. Luka między zapo-
trzebowaniem przemysłu a możliwościa-
mi produkcyjnymi zakładów śrubiarskich
powiększała się.

Już na początku lat 60-tych pow-
stał dylemat, jak zaradzić tym trud-
nościom. Istniały dwie drogi: albo
zbudować od podstaw nowy zakład,
albo też zwiększyć produkcję przez
wymianę starego parku maszynowe-
go. W Łańcucie zastosowano to dru-
gie rozwiązanie. W roku 1967 przy-
stąpiono do wymiany parku ma-

szynowego na wydziale produkują-
cym nakrętki. Wymiana polegała na

zastąpieniu tradycyjnych urządzeń
wytwórczych produkcji szwajcar-
skiej maszynami wielooperacyjnymi
ze Związku Radzieckiego.

Przed* zainstalowaniem nowych
maszyn otrzymanie nakrętki było
procesem bardzo uciążliwym i skom-
plikowanym. Uczestniczyło w nim
wiele maszyn; jedna do cięcia prętu
drucianego, druga do" przebijania
otworów i formowania nakrętek,
wreszcie specjalny piec do wyżarza-
nia. Obecnie maszyna wieloopt.a -

cyjna robi wszystkie te czynności
sama i to bez obróbki cieplnej.

W przypadku starej technologii
produkcji śrub sprawa wyglądała
podobnie. Jedna maszyna zwana

tłocznią formowała śrubę, która na-

stępnie trąfiała do pieca, a stamtąd
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Lepsze są możliwości uzyskania maszyn i urządzeń z importu. Ma-

szyny zaś, ich walory techniczne odgrywają w tym przypadku istot-
ną rolę. Przygotowywane ostatnio decyzje Rady Ministrów zmierzają
do bardziej-intensywnego wykorzystania majątku trwałego, zastępo-
wania budowy nowych obiektów modernizacją istniejących. Stwarza
się preferencje ekonomiczne, które sprzyjają modernizacji. Przyjmu-
je się m. in. zasadę, że oszczędności wygospodarowane w nakładach
na roboty budowlano-montażowe mogą być przeznaczane na zwięk-
szenie programu budownictwa mieszkaniowego i socjalnego.

POWODY,
dla których gruntowniej powinniśmy się zajmować in-

westycjami modernizacyjnymi nie wymagają specjalnego uzasad-
niania, a Obecnie nasilają się. Należy utrzymać przyśpieszenie

w gospodarce. Rozszerzenie zakresu inwestycji modernizacyjnych,

z którym wiąże się zwiększenie efektywności i skrócenie okresu rea-

lizacji inwestycji może poważnie wpływać na wyniki gospodarowa-
nia i tempo rozwoju. Stąd można uzyskać dodatkowe moce produk-

MODERNIZACJA
cyjne i wzrost produkcji niezbędny dla równoważenia zwiększającej
się siły nabywczej ludności.

Inwestycji modernizacyjnych nie należy traktować tylko jako za-

bieg techniczny, ale przede wszystkim jako zabieg ekonomiczny i or-

ganizacyjny. Niezbędne jest dobre zaprogramowanie, przygotowanie

robót i szybkie przestawienie «^"« ^" jf r^o
winno prowadzić do modernizacji produktu, efeUow
kościowych. inaczej, niewątpliwie korzyści
modernizacyjnymi nie będą się uzewnętrzniać, a poczynania w te}
dziedzinie spotykać się będą z trudnościami.

Wynika stąd, że kompleksowe programy modernizacji gałęzi roz-

wiązywanie zagadnień lokalizacji, sprawa wykonawstwa są wręp-
Zm warunkiem powodzenia inwestycji modernizacyjnych. Przedsię-
wZęcZwtej dziedzinie nie mogą wynikać tylkoj
inicjatyw, które wysuwa i o którego realizację

z^ e

ga jgn»'
ogniwo systemu gospodarczego. Potrzebne są w ^TZadań Za-

gramy i konsekwentne działanie obejmujące '«V.}TM?TM!
1

rych realizacja powinna się składać na efekt finalny. zu.«;Ks<.jną,
tańsza, lepszą jakościową produkcję.

Z. M.

W UBIEGŁYM TYGODNIU

Posiedzenie Biura

Politycznego KC

£ Na posiedzeniu Biura Politycznego KĆ
P?P&. 16 stycznia br. rozpatrzono spra-
wozdanie komisji partyjno-rzqdowej ds.

masowej kultury fizycznej i sportu wy-

czynowego w Polsce.

Biuro Polityczne wysłuchało Informacji
Ministra zdrowja. i Opieki Społecznej o

stanie zdrowia ludności miast i w$l ze

szczególnym uwzględnieniem sytuacji
wśród dzieci i młodzież}'.
.

— Biuro Polityczne rozpatrzyło pod-
stawowe4 problemy realizacji inwestycji
w roku 1973, zwracając uwagę na potrze-

"bę terminowego oddawania do użytku
obiektów przewidzianych w planie oraz

skracania okresu osiągania przez nie

projektowych zdolności produkcyjnych
1 usługowych.

Posiedzenie

Prezydium Rzqdu
-, 0 19 bm. Prezydium Rządu rozpatrzy-
" lo projekt nowej uchwały Rządu wpro-

wadzającej większą dyscyplinę w dzia-

łalności inwestycyjnej oraz zwiększenie
odpowiedzialności inwestorów za

oszczędne i efektywne wydatkowanie
środków inwestycyjnych.

— Na wniosek ministra handlu wew-

nętrznego i usług Prezydium Rządu
podjęło decyzję w sprawie dostaw na

rynek w 1973 r. towarów nowych bądź
w istotny sposób unowocześnionych.
Zgodnie z nią ministrowie resortów go-

spodarczych powinni w bież. 'roku za-

, pewnić znaczny wzrost dostaw tego ro-

dzaju artykułów. .W decyzji określono
dla każdego resortu konkretne listy to-

warowe nowości produkcyjnych, a także
wskaźniki udziału wyrobów nowych lub

zmodernizowanych w ogólnym planie
dostaw rynkowych.

— Omówiono także zagadnienia doty-
czące lepszego przystosowania naszej
floty handlowej do transportu ropy dro-

gą morską.
— Prezydium Rządu rozpatrzyło pro-

jekt ustawy o utworzeniu Urzędu Ener-

gii Atomowej. Powstanie on w miejsce
^dotychczasowego urzędu - pełnomocnika
'rżądu do spraw wykorzystania energii
jądrowej. Zmiana ta podyktowana jest
przewidywanym rozwojem wj'korzysta-
nia energii atomowej w naszej gospo-
darce. Nowy urząd będzie mógł lepiej
realizować zadania w tej dziedzinie.

Na apel Sekretariatu KC

i Prezydium Rzqdu
9 Każdy dzieA przynosi nowe odpo-

wiedzi ludzi pracy na apel Sekretariatu
KC i Prezydium Rządu. Górnicy z ko-

palni „Dymjtrow" w Bytomiu, zaofero-
wali 10 min zl w postaci dodatkowo

wydobytegq węgla.
W hucie „Bobrek" nie ma wydziału,

który by nie wykrył szansy zwiększenia
planowanych zadań. Hutnicze zobowiąza-
nia zapowiadają dostarczenie więcej sta-

li i surówki żelaza oraz wielu Innych
cennych wyrobów.

„Befama" w Bielsku dostarczy poza

planem maszyny, których łączna War-

tość wyraża się sumą 17 min zl, z czego
7 min zł dew. przypadnie na eksport.

Zakłady Przemysłu Wełnianego „Ba-
wełna" w Bielsku odpowiedziały na

apel dodatkowymi 50 tys. m bieżących
tkanin wełnianych i elanowełnianych.
Przedstawią one wartość ponad 30 min

zl przy czym połowa tego zobowiązania
ma być wykonana z zaoszczędzonego
surowca. •

Cenny wkład do „banku miliardów"

Wnoszą załogi zakładów pracy na Lu-

ljciszczyżnie Zakłady „Predom-Eda" w

Poniatowej dadzą ponad plan tego roku

10 tys. poszukiwanych sokowirówek, 2

tys. nawilżaczy powietrza, 50 tys. auto-

matycznych bezpieczników do liczników

domowych. W sumie wartość dodatko-

wej produkcji przekroczy 10 min żł.

Lubelska Fabryka Maszyn Rolniczych
przeznaczy na rynek wiejski poza pla-
nem wiele maszyn i narzędzi o łącznej
wartości 13 min gt.

Dwie cenne decyzje podjęli pracowni-
cy Białostockich Zakładów Przemysłu
Wełnianego: pierwsza z nich to zwięk-
szanie zadań planowych o tkaniny war-

tojfi 5 min zl, druga — to zaoszczędze-
nie 3 min zl na poprawieniu gospodar-
ki materiałami i surowcami.

Budowa trzech kopalń
węgla kamiennego

• W bież. roku ekipy przedsiębiorstw
górniczych rozpoczęły realizację trzech

ważnych inwestycji górniczych — bu-

dowę kopalni „Bieruń", tzw. płytkiej
kopalni „Janina n" oraz nowego pozio-
mu wydobywczego w kopalni „wujek".

Już w 1975 r. ze wszystkich tych
obiektów górniczych uzyskany zostanie

pierwszy węgiel. Największa z nich,
kopalnia „Bieruń",- wydobywać będzie w

przyszłości 2 min ton węgla rocznie,
„Janina II" — ok. jednego miliona ton,
a nowy poziom wydobywczy kopalni
„Wujek" dostarczać będzie również mi-

lion ton węgła w ciągu roku.

Kadry dia budownictwa

„ Mister-Warszawy 1972"

9 Po raz czternasty odbył się dorocz-

ny konkurs na najlepszy obiekt roku,
zwany „Misterem Warszawy". To za-

szczytne miano, spośród budowli wznie-

sionych w 1972 roku otrzymał Zespól
Rekreacyjny SKS „Warszawianka" wy-

konany przez załogę „Hydrobudowy G".

Zaprojektowany w biurze Zakładów Do-

świadczalnych Akademii Sztuk Pięk-
nych, przez prof. J . Soitana i Z. Ihna-

towicza, posiada dwa baseny, brodziki,
tarasy, szatnie, kawiarnie.

Dziesięć innych obiektów, przedsta-
wionych do miana „Mistera Warszawy"
zostało wyróżnionych.

Zakładowe domy wypoczynkowe
w administracji FWP

0 Fundusz Wczasów Pracowniczych
przejął już, '

w drodze dobrowolnych
umów obustronnych, w administrację
ok. 50 zakładowych I związkowych
obiektów wypoczynkowych w całym
kraju, obiekty nie zmieniają właścicie-

la, jedynie zarządzającego, zyskują na

tym wypoczywający, ponieważ domy
prowadzone są bardziej fachowo I kom-

petentnie, przez co pobyt wczasowy, sta-

je się atrakcyjniejszy. Administrowanie
domami wypoczynkowymi zakładów pra-

cy ma również znaczenie społeczne; są
one znacznie lepiej wykorzystane.

Polsko-radziecka współpraca
w dziedzinie budownictwa

O Dotychczasowe wyniki współpracy
polsko-radzieckiej w dziedzinie budow-

nictwa i przemysłu materiałów budo-

wlanych były tematem obrad sesji na-

ukowej, zorganizowanej w siedzibie NOT
w Warszawie z okazji 25-Iecia podpisania
odpowiedniej umowy dwustronnej.

Wymiana towarowa z Butgariq
9 Podpisany został protokół o wymia-

nie towarowej i współpracy naukowo-

technicznej w 1973 r. między resortami

handlu wewnętrznego i usług Polski
i Bułgarii. Ogólne obroty w tegorocznej
wymianie wyniosą 44 min zł dew. co sta-

nowi dwukrotny wzrost w porównaniu
z 1972 r.

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

na walcarkę, gdzie była poddawana
gwintowaniu. Obecnie czynności te

wykonuje tylko jedno urządzenie.
Stosując w. zakładzie terapię od-

mładzającą w drodze modernizacji
liczono, przede wszystkim na szyb-
kie efekty, jakie powinien przynieść
teh zabieg. Rzeczywiście, ekspery-
ment spełnił pokładane w nim na-

dzieje. Chodziło głównie o wygra-
nie walki z czasem — jak najszyb-
sze dostarczenie przemysłowi- tak
bardzo poszukiwanej i ciągle defi-
cytowej produkcji. ^Najlepiej widać
to na przykładzie Wydziału Nakrę-
tek.

Modernizację rozpoczęto tam w 19G7 r.

I do końca roku zakończono-ją. Koszto-
wała ona 22,5 min zł. W sumie więc

cji jest intensyfikacja produkcji, co

pociąga za sobą zwiększony prze-
pływ materiałów, surowców, a wre-

szcie wyrobów finalnych.
Przykład Łańcuckiej Fabryki Śrub

jest w tym względzie dość nietypo-
wy. Unowocześnienie parku maszy-
nowego wcale nie wywarło tak du-
żej presji na zaplecze produkcyjne.
Odpadł jeden z największych pro-
blemów w zakładzie — energia elek-
tryczna. Nowe technologie produk-
cyjne nie wymagają obróbki cie-
plnej. Przedtem każdy wyrób mu-

siał przejść proces żarzenia w spe-
cjalnym piecu o mocy 200 kW. Obe-
cnie przy wielooperacyjnej maszy-
nie ta czynność odpada. Pozwoliło
to zmniejszyć zużycie energii elek-
trycznej o 1/3 w stosunku do po-
przedniego reżimu technologicznego.

Zainstalowane maszyny wymaga-
ją surowca odpowiadającego jakoś-
ciowo standardowi światowemu. W

przeciwnym przypadku zmniejsza
się znacznie wydajność urządzeń,
mnożą się awarie i postoje ma-

szyn. Przyczyny takiego sta-
nu tkwią jednak głębiej i zakład
nie ma na tb wpływu. Są. one wy-
nikiem przestarzałych metod pro-
dukcji naszych hut.

Postulaty ŁPS pod adresem pro-
ducentów walcówki zmierzają w

kierunku zwiększenia, ciężaru do-
starczanych zwojów ze 150 kg do
500 kg. Takie załatwienie sprawy
przyczyniłoby się do znacznych o-

szczędności tego surowca, zwłaszcza
przy obcinaniu końcówek zwoju za-

nim trafi on do maszyny. Łatwiej-

sze byłoby również magazynowanie
zwojów większych.

Istotnym zagadnieniem przy zmianie

technologii u producenta wyrobu jest
niechęć do nowego produktu ze strony
odbiorcy. Wynika to z tradycyjnego spo-
sobu myślenia i obawy przed wszelkiego
typu innowacjami i nowoczesnością. Po-

kutuje u nas tradycja, że lepiej prze-
cież mieć do czynienia z czymś co się
już zna, wielokrotnie się tego używało,
niż z zupełnie nowym i nieznanym pro-
duktem.

W tym przypadku, dzięki dużemu
deficytowi wyrobów śrubowych, ich
odbiorcy, chcąc nie chcąc, zostali
zmuszeni do przyjęcia takich wy-

robów jakie one są. A okazały się,
zdecydowanie lepsze od starych.
Odznaczają się o wiele większą wy-
trzymałością i wyższymi parametra-
mi technicznymi przy jednoczesnej
poprawię; estetyki, wyrobu., . Osiąg-
nięto to dzięki zastosowaniu w tech-
nologii procesu galwanizowania,
cynkowania i kadmowania, co chro-
ni produkt przed, korozją. Dorówna-
nie standardowi światowemu, bo to

już praktycznie nastąpiło, przyczy-
n

: ło się do wzrostu zainteresowania
nabwrców zagranicznych produkcja
ŁFS. W ubiegłym roku około 12

proc. produkcji trafiało zarówno do
kraińw socjalistycznych, jak i ka-
pitalistycznych.

TRUDNY PROCES

Modernizacja przy wszystkich
swych zaletach i efektach jakie
przynosi jest procesem trudnym i

trochę ryzykownym w porównaniu
do budowy nowych zakładów. Stwa-
rza ona kłopoty zarówno w samym
zakładzie przeprowadzającym ten

proces, jak i dla przedsiębiorstwa
instalującego nowe maszyny. Trzeba
przede wszystkim dobrać odpowie-

dni park maszynowy nadający się
do istniejących hal produkcyjnych,
a jednocześnie wybrać technologie
najnowocześniejsze i najbardziej o-

płacalne, bo dopiero przy tych za-

łożeniach modernizacja przynosi
należyte rezultaty. Jednocześnie o-

peracja tą przebiega na „żywym or-

ganizmie". przecież w trakcie jej
trwania zakjad nie przerywa pro-
dukcji. Nowoczesność wkracza do
hal fabrycznych sukcesywnie, kie-
dy stare mpszyny jeszcze pracują.

Kryje się więc w tym duży stopień ry-

zyka i dla kierownictwa, i dla pracow-
ników. W dodatku istnieje obawa, czy

eksperyment się uda i spełni pokładane
w nim nadzieje, a jednocześnie jest rze-

czą zrozumiałą, że robotnik niechętnie
patrzy na zmianę metod wytwarzania.
Stare metody ma już opanowane, a no-

we technologie to konieczność podnosze-
nia i zmiany swoich kwalifikacji.

Widać to wyraźnie i w Łańcucie.
Co prawda stara technologia wy-
magała 5 osób do wytworzenia jed-
nostki produktu, a przy nowej dzię-
ki skumulowaniu czynności w ma-

szynie wideooperacyjnej, wystarczy
jeden pracownik, ale musi to być
robotnik wysoko kwalifikowany. Za-

gład stworzył własną szkołę zawo-

dową, gdzie szkolą się pra-
cownicy już czynni zawodowo i ka-
dra młodych fachowców. Na ten cel
przeznaczono sumę 6 min zł. Jed-
nakże rzecz nie w tym, ile pienię-
dzy zakład wydał na szkolenie pra-
cowników. Problem tkwi gdzie in-

dziej i wkracza w sferę całej na-

szej polityki gospodarczej. Dotych-
czas nie ma systemu organizacyjno-
-ekonomicznego, który by skłaniał
do modernizacji.

Powróćmy jeszcze do Łańcuckiej
Fabryki Śrub. Najważniejszym efek-*

tem, który osiągnięto jest oszczęd-
ność czasu. Unowocześnienie parku
maszynowego trwało zaledwie rok,
zabieg był więc właściwie błyska-
wiczny. Ogóiem produkcja śrub i

nakrętek w reku 1975 wzrośnie o 21,5
tys. ton w porównaniu do roku

1972. W ostatnim roku obecnej 5-lat-
ki produkcja osiągnie sumę 55 tys.

. ton wyrpbów. - Obok tego obniżono

koszty produkcji, poprawiając ja-
• keść Wyrobów.

Obok tych wymiernych efektów
modernizacja okazała się lekar-
stwem na tradycjonalizm myślenia,
z jakim mamy jeszcze do czynie-
nia. Istnieje u nas wypaczony, pseu-
doekonomiczny pogląd, że skoro
maszyny są jeszcze „na chodzie" na-

leży je eksploatować do oporu. Na-
tomiast tendencją światową jest co-

raz szybsze moralne zużyc
:
e maszyn,

przez co zmniejszył się wydatnie
okres eksploatacji. Maszyna stara

pod względem rozwiązań technicz-
nych jest maszyną złą, choćby była
nawet jeszcze zupełnie sprawna. X
właśnie modernizacja, dzięki któ-
rej można- wyzwolić się od przesta-
rzałych maszyn i technologii, może
i powinna być nośnikiem nowocze-

sności w naszej gospodarce.

ANDRZEJ CHMIELEWSKI

0 Sprawy związane z dostosowaniem

rozmiaru kształcenia zawodowego d<

potrzeb kadrowych, zabezpieczeniem od'

powiednich, dydaktycznych i technicz-

nych warunków kształcenia, procesami
adaptacji zawodowej absolwentów szkół

wszystkich szczebli były przedmiotem na-

rad międzyresortowego kolegium do

spraw szkolnictwa zawodowego organu

doradczego i opiniodawczego Minister-

stwa Oświaty i Wychowania.

Nominacj'e profesorskie
0 W Belwederze odbyła się uroczy-

stość wręczenia nominacji profesor-
skich grupie pracowników naukowych
wyższych uczelni, instytutów i zakładów

naukowo-badawczych. Akty nominacyj-
ne odebrało 11 nowych profesorów zwy-

czajnych 1 68 profesorów nadzwyczaj-
nych.

Profesorowie nadzwyczajni nauk eko-

nomicznych: Konrad BAJAN — doc. w

Wyższej Szkole Nauk Społecznych przy
KC PZPR w Warszawie, Eugeniusz
Andrzej DR AKOWSKI — doc. w WSNS

przy KC PZPR w Warszawie, Wiesław

Antoni KRENCIK — doc. w Uniwersyte-
cie Warszawskim, doc. Stanisław KU-

ZlftSKI — prezes GUS, Jerzy WIĘC-
KOWSKI — doc. w Uniwersytecie War-

szawskim.

•HHHHIi

SPOTKANIA W OŚRODKU KONSULTACJI EKONOMICZNYCH
PTE W LUTYM 1973 R.*

2 II 1973 r. godz. 10 — „Nowe, ekonomiczne zasady działania Zjed-
noczenia Przemysłu Farmaceutycznego POLFA".

Konsultant: dyr. Zjednoczenia mgr inż. H. TARCHALSItA
9 II 1973 r. godz. 10 — „Problemy rozwoju gospodarczego Polski

w latach 10:0-1980-.
Konsultant: mgr ST. MARKOWSKI
10 II 1973 r. godz. 10 — „Zasatlfc- nagradzania za efektywność eks-

portu w systemie cen transakcyjnych".
Konsultant: dyr. mgr T. SOBCZUK
22 II 1973 r. godz. 13 — „Targi i wystawy międzynarodowe — przy-

gotowania i udział przedsiębiorstw w wystawiennictwie".
Konsultant: mgr Z. RAKOWICZ
2.J II l!J7;i r. godz. 10 — „Nowe mierniki oceny pracy przedsiębiorstw

przemysłowych".
K-ynsultant: m?r RYSZARD PAZURA
Konsultacje odbywają się w Domu Ekonomistów Polskich, War-

szawa, ul. Nowy Świat 49, I piętro.

wygrano czas i pieniądze w porównaniu
do tego, co pochłonęłaby nowa inwesty-
cja. Jednocześnie obniżono koszty pro-
dukcji 1 tony wyrobów o około 200 zł.
Stało się to możliwe dzięki wyelimino-
waniu z procesu technologicznego obrób-
ki cieplnej (wyżarzanie w piecu o mocy
200 kW).

Oszczędności w zużyciu surowców
i materiałów wyniosły około 10—12-

proc., co jest o tyle ważne przy

tej produkcji, że koszty materiałów
i surowców w ogólnych kosztach

wytwarzania kształtują się na po-
ziomie 70 proc.

Zastosowanie maszyn wieloopera-
cyjnych spowodowało znaczą inten-

syfikację produkcji. Stary ciąg pro-

dukcyjny (maszyna do cięcia drutu,
maszyna do przebijania otworów i

formowania nakrętek, piec do wy-

rzażanią) był zdolny w ciągu go-

dziny wytworzyć 85' nakrętek. Na

nowym urządzeniu w tym samym
okresie czasu produkuje się 100 je-
dnostek wyrobów.

TO NIE TYLKO NOWE
MASZYNY

Modernizacja jest zabiegiem, któ-
ry powinien zwiększyć wydajność
produkcji, przynosić oszczędności w

zużyciu surowców i materiałów, po-
prawiać jakość wyrobu i jego para-
metry techniczne, ale pod pewnymi
warunkami. Musi to być bowiem
zabieg kompleksowy. Zainstalowa-
nie nowoczesnych maszyn wywiera
wpływ na całą infrastrukturę pro-
dukcyjną. Z tym wiąże się niero-
zerwalnie rozbudowa i dobre funk-
cjonowanie zaplecza transportowe-
go, 'energetycznego, materiałowego.
Przecież jednym z celów moderniza-

Jednocześnie przez modernizację
uniknięto dodatkowych kosztów
związanych z budową nowych dróg
dojazdowych, węzłów kolejowych i

zwrotnic, co byłoby konieczne przy
nowych halach i budynkach produk-
cyjnych.

Modernizacja nie spowodowała również

konieczności zwiększenia powierzchni
produkcyjnej, a przyczyniła się nawet do

oszczędności w tym względzie. Nowa ma-

szyna wielooperacyjna zajmuje yi po-
wierzchni potrzebnej dla starego ciągu
produkcyjnego. Pozwoljjo to na zlikwi-
dowanie znacznego zagęszczenia urządzeń
wytwórczych w halach, co doprowadziło
do ogólnej poprawy stanu bezpieczeń-
stwa i higieny pracy na poszczególnych
stanowiskach.

Natomiast trudności pojawiły się
gdzie indziej. Do najpoważniejszych

^należy, transport wewnątrzzakłado-
wy — wózki akumulatorowe, wózki
'podnośnikowe, transportery pracu-
jące na poszczególnych wydziałach.
Zwiększenie produkcji oznacza ró-
wnież większe obciążenie pracą
transportową tych środków prze-
nośnikowych. Dyrektor zakładu
stwierdził, że chętnie kupiłby każ-
dą ilość tego typu transporterów,
niestety nie ma gdzie. Nie mówiąc
już nawet o samym sprzęcie, zakup
części zamiennych jest właściwie
„marzeniem ściętej głowy".

Następną przeszkodą, tkwiącą już
poza bramami zakładu, jest jakość
surowca. Obecnie dostarczany z hu-
ty CELDER (60 proc. dostaw) odzna-
cza się znacznymi brakami jakoś-
ciowymi. Są one wynikiem nieod-
powiedniego doboru materiałów do
produkcji prętów drucianych. Właś-
ciwie tylko jeden producent wywią-
zuje się bez zarzutu ze swych zo-

bowiązań. Jest to Huta Warszawa.

0

»

. .A zdynamizowanie tempa wzrostu ogól-
f[\Jnych rozmiarów produkcji w 1972 r.

wpłynęło podjęcie przez przemysł, na apel
Partii, dodatkowych zadań wyprodukowania po-
nad plan wyrobów o łącznej wartości 20 mi-

liardów złotych.

Wstępna wartość zadań zadeklarowanych
przez 26 resortów wynosiła 20170 min zł. Do

końca czerwca ub. r. łączna wartość podję-
tych zobowiązań wzrosła do 23 961 min zł, co

oznaczało automatyczne podwyższenie zadań

rocznych przyjętych w narodowym planie gos-

podarczym o około 1,7 proc. W dalszych mie-

siącach roku załogi zakładów przemysłowych
w wyniku uruchomienia rezerw produkcyjnych
podwyższały pierwotne deklaracje. Na koniec

roku zamknęły się one kwotą 26 565 min zł

(wzrost o 6 375 min zł). Ostatecznie więc za-

dania produkcyjne podwyższone zostały o 2

proci, co pozwoliło założyć wzrost sprzedaży
własnej produkcji i usług z 107,6 proc. do 109,6
proc. w stosunku do roku poprzedniego.

W łącznej wartości zobowiązań około 40 proc.

produkcji przypadało na •wyroby tzw. rynkowe,
a 24,5 proc. na eksport. Odpowiadało to w

pełni zarówno wzrastającym potrzebom w za-

kresie zaopatrzenia rynku wewnętrznego, jak
też założeniom polityki eksportowej.

Zadeklarowane przez przemysł dodatkowe zo-

bowiązania produkcyjne — rozpatrywane na

tle poziomu, z którego startowała nasza gos-

podarka w roku ubiegłym — wydają się dziś

ambitne nie tylko w aspekcie istniejących trud-

ności gospodarczych, w jakich je podejmowano,
ale także z punktu widzenia założeń ich reali-

zacji. Przyjęto bowiem, że znaczna część do-

datkowych zadań produkcyjnych powinna być
wykonana w ramach środków przewidzianych
w planie (bez dodatkowego funduszu plac). Pa-

miętać także należy, że ustalone w odpowied-
nim trybie listy wyrobów objętych zadaniami

dodatkowymi odpowiadać musiały ścisłym ry-

gorom w zakresie ich rodzaju i jakości. Były
to przecież często wyroby eksportowe o okre-

ślonych parametrach techniczno-technologicz-
nych i wysokim standardzie jakościowym.

Wstępne rozliczenie podstawowych wskaźni-

ków techniczno-ekonomicznych roku ubiegłego
wykazało, że zadania produkcyjne realizowane

w ramach akcji „20 miliardów" wykonane zo-

stały w 150 proc. (kwota około 39,8 młd zł).
Zatem łączna wartość uzyskanej w ten sposób
dodatkowej sprzedaży własnej produkcji i us-

ług stanowi około 3,1 proc. całej wartości sprze-

daży w przemyśle uspołecznionym.
Czy wzmożony wysiłek załóg pracowniczych,

jaki musiał być podjęty dla realizacji tych zo-

bowiązań — nie naruszył określonych relacji
ekonomicznych?

Z szacunków wynika, że udział wydajności
pracy we wzroście produkcji (zarówno global-
nej, jak też sprzedanej) osiągnął poziom zbli-

żona do 60 proc., podczas gdy w narodowym
planie gospodarczym zakładano 52,9 proc.

Przyrost przeciętnej płacy na 1 proc. wzrostu

wydajności pracy wynosi 0,90 proc., co przy
założeniach planowych — 0,92 proc. oznacza

również pewną poprawę. Wskaźniki te są oczy-
wiście znacznie zróżnicowane w poszczególnych
gałęziach przemysłu. Wyższy od średniego
wskaźnika udział wydajności pracy we wzroście

produkcji wykazuje — dla przykładu — prze-

mysł chemiczny i przemysł lekki.

Oceniając realizację zadań dodatkowych w

ośmiu podstawowych resortach przemysłowych
— odnotować należy, że resorty produkujące
na cele rynkowe wykonały dodatkowe zadania

produkcyjne w stopniu najwyższym.
Szczególnie interesująco przedstawia się re-

alizacja produkcji dodatkowej przez przemysł
spożywczy. Zadania dodatkowe zrealizowane

zostały przez ten przemysł w 218,9 proc. Na

rynku jest więcej tłuszczy zwierzęcych topio-
nych (wzrost o 13 tys ton), wędlin i wyrobów
wędliniarskich (wzrost o 19 tys. t), kenserw

mięsnych i szynki (więcej o 4,5 tys. t), czeko-

lady i' wyrobów czekoladowych (więcej o 3,1
tys. t), konserw drobiowych, koncentratów obia-

dowych i deserowych oraz wyrobów kulinarnych
mrożonych.

Podobnie przedstawia się realizacja dodat-

kowej produkcji w przemyśle lekkim, który wy-
konał zadania w tym zakresie w 145,1 proc.

Otrzymamy zatem więcej tkanin jedwabnych
i jedwabnopodobnych o 2 910 tys. m oraz tka-

nin bawełnianych i bawełnopodobnych wykoń-
czonych około 4 000 tys. m. Nastąpił też znacz-

ny wzrost wykonania wyrobów pończoszniczych
i obuwia.

Z pozostałych gałęzi przemysłu, do resortów

przodujących w realizacji produkcji dodatko-

wej należy górnictwo i energetyka (149 proc.),
a także przemysł materiałów budowlanych
(149,2 proc.). W tym ostatnim na uwagę zasłu-

guje wzrost produkcji kruszywa budowlanego
mineralnego o około 130 tys. m kw. i produkcji
szkła gospodarczego o 40 min zł.

Nawet te przemysły, które nie wykazują się
tak wysokim stopniem realizacji produkcji do-

datkowej legitymują się stosunkowo wysokim
wykonaniem niektórych jej asortymentów. Dla

przykładu wymienić można wzrost produkcji
domowych maszyn do szycia o ok. 1 650 sztuk,
podczas gdy pierwotnie przemysł maszynowy
deklarował 1000 sztuk. Produkcja odbiorników

radiowych wzrosła o 20 tys. sztuk (pierwotnie
zakładano wzrost o 12 tys. szt.). Samochodów

osobowych marki „Warszawa" będziemy mieli

więcej o około 680 sztuk (pierwotnie deklaro-
wano jedynie 300 sztuk). Produkcja mebli
wzrosła o 204,5 min (co oznacza realizację za-

dań dodatkowych w 133 proc.) . Papieru i tek-

tury będziemy mieli więcej o 5.5 tys. t (tzn.
o 1,1 tys. ton więcej od pierwotnych deklaracji).

DANUTA DĄBROWSKA
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Zwiększenie produktywności zasobów gospodarki
narodowej zależy głównie od właściwego i osz-

czędnego stosowania surowców i materiałów.

Wigże się z tym zagadnienie takiego ukształtowa-
nia struktury zużycia materiałów, aby w miejsce

aotychcżas stosowanych tradycyjnie surowców
i materiałów wprowadzać materiały nowe, bar-

dziej efektywne tak pod względem technicznym
jak i ekonomicznyrti.

ELOWI temu powinna między innymi słu-

żyć szeroko pojęta substytucja surowców,
materiałów, wyrobów i detali, która poza

.oddziaływaniem na strukturę zużycia mate-

riałowego wpływa także w bardzo istotny
sposób na oszczędność surowców i materiałów

(co ma . ogromne znaczenie dla gospodarki z uwagi na

znaczny deficyt wielu z nich). Substytucja materiałów
wywiera także na ogół korzystny wpływ na poziom
kosztów własnych produkcji.

Substytucja może być realizowana w fazie projek-
towania i konstruowania oraz w fazie produkcji
i użytkowania. W zależności od fazy jest to substytu-
cja bardziej lub mniej dostrzegalna oraz powodująca
węższe lub szersze skutki techniczno-ekonomiczne.

Substytucja w fazie produkcji powoduje na ogól skutki

w kdsztacb materiałowych produkcji, np.
1

substytucja w od-

niesieniu do części wyrobu. Natomiast w fazie projektowania
I konstruowania, tzn. tam, gdzie, występuje zamiana pod-
stawowych surowców do produkcji wyrobów, jest wpraw-

dzie mniej dostrzegalna, ale za to powodująca bardzo

wszechstronne skutki. Następstwa tej fazy substytucji uwi-

docznią się bowiem w zmienionym procesie technologicznym
wyrobu, a co za tym idzie — w zmianie środków produk-
cji, innej dokumentacji projektowej, przekwalifikowaniu za-

łogi itp., - a także w zmienionych wartościach użytkowych
wyrobu.

Tak więc w wyniku wszechstronnego oddziaływa-
nia substytucji mogą wystąpić zmiany powodujące do-
datnie bądź ujemne określone skutki — w ostatecz-

nym rachunku dla całej gospodarki narodowej, o czym
należy pamiętać przy podejmowaniu decyzji doty-
czącej zamiany materiałów bądź wyrobów.

Wydaje się, żę znaczenie substytucji (jego ranga
w gospodarce narodowej), mimo że poświęca się jej
ostatnio nieco więcej niż dotychczas uwagi, nie jest
jeszcze dostatecznie doceniane.

WPŁYW TWORZYW SZTUCZNYCH^ NA> STKUKTU»
RĘ BAZY SUROWCOWEJ

Jak wykazała dotychczas praktyka, ^najbardziej
opłacalnymi substytutami są tworzywa sztuczneTwo-

rzywa sztucźne przewyższają bowiem znacznie pod
względem technicznym materiały tradycyjne, a także
są z reguły tańsze oraz mniej kapitałochłonne i praco-
chłonne zarówno w wytwórstwie, jak i przetwórstwie.
Ponadto tworzywa sztuczne produkuje się głównie
na bazie surowców krajowych, podczas gdy np,. meta-
le głównie na rudach z importu. Nakłady inwestycyj-
ne na uruchomienie produkcji tworzyw są ziiacznie
niższe, chociażby z uwagi na czas inwestowania; ńp.
budowa huty trwa kilka lub. kilkanaście lat, budowa

fabryki tworzyw sztucznych 1—2 lata.

- Przetwórstwo tworzyw sztucznych Jest również: mniej ka-

pitałochłonne. i pracochłonne .w porównaniu z przetwórstwem
materiałów tradycyjnych. Tworzywa bowiem! są łatwiejsze
W obróbce, a ponadto dają znikomą w porównaniu np.
z metalami ilość odpadów (3 proc.),. Dodatkową zaletą two-

rzyw sztucznych i wyrobów z nich są ich wyższe często

walory techniczne i użytkowe w - porównaniu z materiałami

i, wyrobami tradycyjnymi.

O opłacalności stosowania tworzyw sztucznych jako
substytutów świadczy bardzo szybki rozwój ich pro-
dukcji i przetwórstwa -w skali światowej. W ciągu
ostatnich 10-ciu lat światowa produkcja tworzyw
wzrosła o ok. 600 proc. Z obserwacji przyszłościowych
prognoz światowej produkcji tworzyw sztutznyćh w

porównaniu z takimi prognozami produkcji metali
również wynika, że tworzywa sztuczne w niedalekiej
już przyszłości będą miały dominujący wpływ na

zmianę struktury bazy materiałowej w świecie.

Ponieważ analiza produkcji ilościowej nie daje
obiektywnego obrazu właściwych rozmiarów zużycia
(nie bardzo bowiem można porównywać tonę żelaza
z toną .tworzyw sztucznych w sensie ich wykorzys-
tania w przetwórstwie), celem uzyskania bardziej
właściwego obrazu w tym względzie przedstawiono
porównanie produkcji w. jednostkach objętości, co

ilustruje tablica nr 1 (źródła NRD).

Tablica Nr 1

PROGNOZY ŚWIATOWEJ PRODUKCJI TWORZYW SZTUCZ-
NYCH I NIEKTÓRYCH METALI DO ROKU 2000 W PRZELI-
CZENIU NA JEDNOSTKI OBJĘTOŚCI (W MIL M3)

Lata Tworzywa
sztuczne

Stal Aluminium Miedź Cynk

1966 14,2 60,0 2,9 0.6 0,6
1970 27.8 72,0 4,2 0,7 0,7
1980 87,0 115,0 11,9 1,0 1,0
1985 205,0 145,0 20,0 2,1 1.2
1990 3G5.0 179,0 33,0 1,5 1.5
2000 1480,0 287,0 93,0 2,2 2.1

Jak wykazują dane tablicy produkcja tworzyw
sztucznych już w latach 1980—85 przekroczy w bar-
dzo znacznym stopniu produkcję stali, wobec czegc
tworzywa sztuczne, począwszy prawdopodobnie gdzieś
od roku 1983, będą dominowały w światowej bazie
surowcowej zmieniając w zasadniczy sposób jej struk-

,turę.
Największy rozwój w stosowaniu osiągną, jak się

przewiduje, poliolefiny (a szczególnie polipropylen),
w 1980 r. będą one stanowić 25—30 proc. ogólnego
zużycia tworzyw sztucznych. Są to bowiem tworzy-
wa o najbardziej wszechstronnym zastosowaniu, prze-
wyższające pod wieloma względami zalety szeregu
metali.

Jeśli chodzi o prognozy przyszłościowe krajowej
produkcji tworzyw sztucznych, to wydaje się, że
w obecnej pięciolatce mimo znacznego wzrostu pro-
dukcji tworzyw «(ok. 90 proc. w stosunku do roku

1970) definitywnego przełomu w rozwoju tej gałęzi
produkcji nie należy się spodziewać. Prawdopodobnie
obecny dystans w stosunku do krajów przodujących
nie ulegnie większej zmianie. Na bardziej widoczną
poprawę należy liczyć dopiero w następnej pięciolatce^
która w przemyśle chemicznym ma się charakteryzo-
wać bardziej intensywnym rozwojem produkcji two-

rzyw sztucznych.

Krajową produkcje tworzyw sztucznych w porównaniu
i produkcją niektórych metali oraz dynamikę produkcji two-

rzyw na tle niektórych krajów Uustrują tablice nr nr 2 i 3.

Tablica Nr Z

KRAJOWA PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH I NIE-
KTÓRYCH METALI W LATACH 1960-75 (WG ROCZNIKÓW
GUS I NPG 1970—1975)

Rok Tworzywa Stal Aluminium Miedź
sztuczne surowa

w tys. ton

Cynk Ołów

1960 40,1 6681,0 26,0 21,7 176,0 39,7
1965 91,1 9088,0 47,3 37,4 190,0 41,4
197Ó 222,7 11795,0 98,8 72,2 209,0 54,3
1975 431,0 14700,0 100,3 182,0 234,0 67,0
•/o wzrostu

14700,0 100,3 182,0 234,0 67,0

1975:1960 1070 220 384 827 132 176
w tys. m3

1960 35,2 851,1 9,6 2,5 24,6 3,5
1965 79,8 1157,7 17,5 4,2 26,5 3,7
1970 195,5 1502,5 39,6 8,1 29,3

32,8
4,8

1975 377,6 1872,6 37,1 20,4
29,3
32,8 5,9

Jak wykazuje tablica, mimo bardzo szybkiego tem-

pa wzrostu produkcji tworzyw w porównaniu z me-

talami (poza miedzią) w roku 1975 tworzywa sztuczne

zastąpią nieznaczne jeszcze ilości metali.

Jeśli np. — biorąc pod uwagę produkcję światową w ro-

' ku 1975 tworzywa sztuczne będą stanowiły ok. G5 proc. pro-

dukcji stall, to' W Polsce analogicznie tylko 20 proc. (Ucząc
w Jednostkach objętości). Jeżeli nawet założymy, że produk-
cja tworzyw w Polsce będzie się podwajać w każdej na-

stępnej S-latce, a tempo produkcji stall zostanie niezmie-

nione, to wyrównanie może nastąpić dopiero około 1995 ro-

ku, podczas gdy w produkcji światowej już w 1985 r. pro-

dukcja tworzyw sztucznych przewyższy produkcję stali o po-
nad 10 proc. (tabl. nr 1).

Na podstawie powyższego można wnioskować, że

tworzywa sztuczne w Polsce, przy najbardziej nawet

sprzyjających warunkach produkcji, będą dominowa-

ły w krajowej bazie surowcowej dopiero w latach

dziewięćdziesiątych. Tak więc należy się liczyć z fak-

tem, że postęp w rozwoju substytucji jeszcze długo
będzie hamowany niedostateczną produkcją tworzyw
sztucznych, co nie pozostanie bez wpływu na krajową
strukturę bazy surowcowej.

PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH
KRAJÓW OGÓŁEM I NA 1 MIESZKAŃCA*)

Tablica Nr 8

NIEKTÓRYCH

S

m2

Kraj Produkcja ogółem
w tys. ton

Produkcja na 1

mieszk. -w kg. Udziałprod.<roku1971'wjświatowej(%)Udziałprod.<roku1971'wjświatowej(%)
1960 1965 1971

Świat 6770 14425 37150 100,0
USA 2850 5300 8186 15,8 25,0 39,5 22.0

Japonia 556 1609 5125 6,0 21,0 49,0 13,8
Francja 347 695 1860 7,6 15,0 36,3 5,0
ZSRR 312 803 1860 1,4 3,8 7,6 5,0
Włochy 346 931 1704 7,0 16,0 31,5 4,6
W.. Brytania 566 957 1440 10,8 18,0 25,9 3,9
NRD 115 219 370 6,7 13,0 21,7 1,0
Polska 40,1 91,1 257 1,9 • 3,7 10,1 0,7
Rumunia 12,4 75,5 251 0,7 4,0 12,-3 0,7
CSRS 63,6 126,0 245 4,7 7,2 16,9 0,7
Jugosławia 9,2 55,6 100. 0,5 2,9 4,9 0,3
Węgry . 9,9 27,2 82,3 1,0 2,6 7,9 0,2

•) Według roczników statystycznych GUS

Z tablicy nr 3 wynika, że zarówno pod względem
produkcji jak i zużycia na 1-go mieszkańca Polska

zajmuje jedno z dalszych miejsc. Wg danych 1971 r.

nasz udział w produkcji światowej tworzyw sztucz-

nych stanowi zaledwie 0,7 proc., a produkcja na jed-
nego mieszkańca wynosi 10,1 kg. Wśród krajów socja-
listycznych jesteśmy pod względem udziału w pro-
dukcji światowej na równorzędnym miejscu z Ru-

munią i Czechosłowacją, a wyprzedza nas ZSP.R
i NRD. Natomiast w produkcji na 1-go mieszkańca

jesteśmy na czwartym miejscu. Miejsca przed na'mi
zajmują NRD, Czechosłowacja i Rumunia.

WPŁYW SUBSTYTUCJI NA KOSZTY WŁASNE
PRODUKCJI ORAZ OSZCZĘBNOSC SUROWCÓW
I MATERIAŁÓW

Najszersze i najbardziej widoczne skutki substy-
tucji w jednostkowych kosztach produkcji dają się
zauważyć w przypadkach zastępowania materiałów
jednej grupy rodzajowej materiałami innej grupy
rodzajowej, np. metali tworzywami sztucznymi. Na-
tomiast w przypadkach zastępowalności materiałów
w jednej grupie -rodzajowej skutki substytucji mają
mniejszy zasięg i dotyczą przeważnie zmian w kosz-
tach materiałowych.

Ogólnie można przyjąć, że wskaźnik kosztów włas-

nych w wytwórstwie dla tworzyw sztucznych stano-

wiących źródło substytutów jest 2—30 razy niższy
w porównaniu z metalami, a w przetwórstwie, w nie-
których przypadkach nawet jeszcze bardziej korzystny
(np. rury z pcw i stali jakościowej).

Tablica Nr 4

PORÓWNANIE KOSZTÓW PRODUKCJI NIEKTÓRYCH TWO-
RZYW SZTUCZNYCH I WYROBÓW Z NICH Z KOSZTAMI
PRODUKCJI MATERIAŁÓW I WYROBÓW TRADYCYJNYCH

(W WIELKOŚCIACH WZGLĘDNYCH PRZYJMUJĄC WYRO-
BY Z TWORZYW ZA 100) WEDŁUG DANYCH INSTYTUTU
TWORZYW SZTUCZNYCH.

•Tedn. koszt własny
Wyroby Nazwa materiału Jedn. miary w % w odniesieniu

do tworzyw

Komory polistyren szt. 100

lodówek blacha aluminiowa „
" 222

blacha stalowa emal. „ 300

Fiolki szklane 1000 szt. 580—236

Wodomierze metale kolorowe szt. 530

Blachy stal jakościowa m" 944

polichlorek winylu 100

ołów 1mi 491

miedź „ 3103

Kable ołów mb 170

Skóra skóra cielęca m« 870

Rury stal Jakościowa mb 2075—8063

Blachy—płyty stal jakościowa m" 1290

ołów m* 697

Dane powyższe dotyczą lat 1965—67, wobec czego
obecnie po reformie cen, wskaźniki te kształtują się
jeszcze korzystniej dla tworzyw i wyrobów z nich,
gdyż ceny na tworzywa zostały obniżone, a ceny na

materiały tradycyjne wzrosły.
Wydaje się, że z uwagi na rosnący udział surow-

ców i materiałów w kosztach własnych produkcji
przemysłowej, szerokie stosowanie substytucji stano-
wić może jeden z ważnych środków działań zmierza-
jących do zmniejszenia tego udziału, gdyż substytu-
cja wywiera'niewątpliwie bardzo znaczny wpływ na

rozmiary zużycia materiałowego, co ma z kolei wpływ
na poziom kosztów produkcji. Oszczędność surowców
i materiałów wynika głównie z różnicy ciężarów
właściwych tworzyw sztucznych (jako podstawowych
substytutów) i materiałów tradycyjnych, jak stal, że-
lazo, miedź, cynk itd. oraz różnicy współczynników
ich wykorzystania. Tworzywa sztuczne są lekkie. W

porównaniu z wyrobami żelaznymi są przeciętnie ok.
6 razy lżejsze, z metalami nieżelaznymi 8—10 razy
i w porównaniu z aluminium 2 razy.

Także współczynniki wykorzystania materiału są
bez porównania korzystniejsze dla tworzyw niż dla
metali; np. gdy dla części maszyn wykonanych ż me-

tali wynoszą one 0,5—0,6, to dla tych samych części
wykonanych z tworzyw sztucznych 0,9—0,95. Według
danych radzieckich, przeciętne współczynniki zamien-
ności jednej tony tworzyw sztucznych wynoszą: dla

wyrobów hutniczych żelaza 3—5, dla metali nieżelaz-
nych 5—7 i dla aluminium 2—3 . Według danych NRD,
o ile zużycie masy do wykonania określonej części ze

stali wynosi 100 proc., to zużycie masy do wykona-
nia tej samej części z tworzyw wynosi zaledwie 32
proc. Wagowo natomiast część ze stali wynosi 70

proc. a część z tworzywa 30 proc.

Przykładów oszczędności materiałowych wynikają-
cych z zastosowania substytucji można by przytoczyć
Wiele. Kilka podaję poniżej:

.
— Przy zastępowaniu rur Kanalizacyjnych żeliwnych rura-

mi z pcw (biorąc pod uwagę rury o 0 100 mm) oszczędność
żeliwa na 1 mb rury wynosi 11,3 kg.

— Przy zastępowaniu panewek łożyskowych z brązu w ko-

lejnictwie panewkami z tekstolitu oszczędność brązu na Jed-

nej sztuce wynosi 17 kg.
— Przy zastępowaniu talerzy żeliwnych w siewkach na-

wozowych talerzami z tworzyw, oszczędność żeliwa wynosi
ok. 50 kg na I siewnik.

Przypadki tego rodzaju można mnożyć w setki. Nie
pozostaje to oczywiście bez znaczenia dla krajowej
bazy surowcowej.

Jeśli chodzi o zmiany w pracochłonności będące
wynikiem substytucji, to z reguły przynoszą one duże
korzyści w nakładach pracy żywej. Według danych
NRD przy przestawieniu produkcji ze stali na two-

rzywa sztuczne korzyści obróbki tworzyw sztucznych
w porównaniu z obróbką metali przedstawiają Się
jak niżej.

Nakłady pracy żywej przy obróbce wiórowej me-

tali 100 proc.
Nakłady pracy żywej przy wtryskiwaniu tworzy-

wa 30 proc.

Z porównania pracochłonności — wg danych krajowych —

produkcji niektórych metali i tworzyw wynika, że wskaź-
nik dla tworzyw jest kilkanaście razy korzystniejszy; np.
w stosunku do metali kolorowych ok. 3—12 rzzy. Bównie

korzystnie wypadają te porównania w przetwórstwie; np.
pracochłonność 1 m

!
blachy ze staU, ołowiu lub aluminium

w porównaniu z pracochłonnością 1 m= płyty z pcw jest
3—12 razy większa, 1 mb rury ze stali 1 ołowiu w porów-
naniu z rurą z pcw 2—20 razy większa, 1 m* blachy ze stali

jakościowej w porównaniu z płytą polistyrenową 10 razy itd.

Tak duże różnice wynikają głównie z możliwości
stosowania innej niż dla wyrobów z materiałów tra-

dycyjnych technologii obróbki. Wyroby z tworzyw
sztucznych nie wymagają bowiem obróbki wiórowej,
tak jak wyroby z materiałów tradycyjnych są for-
mowane przez wtrysk, dmuchanie, wtłaczanie, pra-
sowanie. formowanie próżniowe itp., co w sposób za-

sadniczy wpływa na skrócenie przebiegu procesu
technologicznego, oszczędność pracy żywej, zwiększe-
nie wydajności pracy i oszczędność materiału.

CZYNNIKI WARUNKUJĄCE POSTĘP W ROZWOJU
SUBSTYTUCJI

Wdrażanie substytucji stwarza, jak wiadomo, dla

wytwórcy, przetwórcy i użytkownika szereg powią-
zanych ze sobą problemów, których prawidłowe roz-

wiązanie warunkuje wyniki substytucji, a więc
w konsekwencji także i wyniki gospodarki narodowej.
Aby więc substytucja mogła spełnić właściwą dla go-
spodarki narodowej rolę (o czym była mowa na po-
czątku artykułu) powinny być zapewnione określone
warunki, które w procesie substytucji z jednej strony
działałyby w sposób bezkonfliktowy dla interesów
wytwórcy, przetwórcy i użytkownika, a z drugiej sta-

nowiły bodźce zainteresowania w jak najszerszym
wprowadzeniu i stosowaniu substytucji wszędzie tam,
gdzie istnieje jej możliwość i celowość.

Wydaje się, że do warunków tych można zaliczyć:

O zapewnienie produkcji pod względem Ilościowym 1 Ja-

kościowym substytutów, szczególnie tworzyw sztucznych;
0 ustalenie właściwych proporcji cen między substytutami

a materiałami tradycyjnymi oraz proporcji cen wyrobów
z tychże;

0 rozszerzenie informacji techniczno-ekonomicznej i hand-

lowej o substytutach;
9 właściwy dobór materiału wyjściowego do produkcji

(także stworzenie warunków umożliwiających ten dobór);
9 wprowadzenie na szeroką skalę normaUzacJI i typizacji

części i detali, które można by wykonywać z materiałów

substytucyjnych;
0 rozszerzenie badań w zakresie wyników eksploatacyjnych

użytkowania materiałów i wyrobów substytucyjnych w róż-

nych zastosowaniach;
0 zwiększenie dorobku naukowo-badawczego w zakresie

produkcji nowych materiałów substytucyjnych;
0 właściwe warunki organizacyjne, m.ln. potrzeba skoor-

dynowanej działalności w zakresie przetwórstwa tworzyw.

Niektóre z wyżej wymienionych problemów zosta-

ły już wcześniej omówione na łamach prasy, a także
były przedmiotem prac jednostek naukowo-badaw-

czych, np. problemy cen, kosztów, właściwego doboru
materiału informacji techniczno-ekonomicznej.' Pozos-
tałe wymagają szerszego przeanalizowania oraz od-
rębnego omówienia.

Materiały z KONKURSU-ANKIETY pt. „Szukamy
oszczędności materiałowych" zamieścimy w na-

stępnym numerze.

INFORMACJA jest sucha, zawiera się w

dwóch zdaniach i niczym na pozór nie wy-
różnia się. Brzmi następująco: „W PROJEK-

CIE NOWEJ UCHWAŁY RADY MINISTRÓW
(dotyczącej dalszego usprawnienia działalności
inwestycyjnej w roku bieżącym z 19 bm. —

przyp. J. D.) ZNAJDZIE SIĘ RÓWNIEŻ ZASA-
DA, KTÓRA PRZEWIDUJE MOŻLIWOŚĆ WY-
KORZYSTANIA ŚRODKÓW ZAOSZCZĘDZO-
NYCH W DZIAŁALNOŚCI BUDOWLANO-
MONTAŻOWEJ NA ZWIĘKSZENIE BUDOW-
NICTWA MIESZKANIOWEGO I SOCJALNE-
GO".

Oznacza to, upraszczając nieco sprawę, że

nrzedsiębiorstwo otrzymałoby przywilej budo-
wania mieszkań z nakładów na inwestycje
irzemysłowe. Warunek jest jeden: że środki na

mieszkania z tego źródła uzyskane zostaną dro-
gą OBNIŻENIA KOSZTÓW wykonania określor
nego programu inwestycji przemysłowych. In-
tencją ustawodawcy jest zwłaszcza skłonienie
organizacji gospodarczych do modernizacji po-
siadanego potencjału wytwórczego (o czym pi-
szemy szerzej w „Naszym komentarzu"), za-

miast angażowania się — co aktualnie przy-
chodzi przedsiębiorstwom z dużą łatwością —

w znacznie bardziej kapitałochłonne inwestycje
od podstaw. Krótko mówiąc: więcej w maszy-
ny, mniej w mury, a różnice będzie można
przeznaczyć na mieszkania dla pracowników.

Dla ludzi, którzy mają na co dzień do czynienia
2 działalnością inwestycyjną i którzy dobrze
poznali na własnej skórze, co to znaczy mieć
środki inwestycyjne i nie móc ich wykorzystać
w sposób racjonalny (właśnie np. budując z

tych środków mieszkania, żeby przyśpieszyć od-
danie inwestycji do użytku), ta sucha i pozornie
nie wyróżniająca się informacja o projekcie
nowych zasad działalności inwestycyjnej, stano-
wić musi prawdziwe wydarzenie.

W istocie bowiem jest to jeden z ważniej-
szych wyłomów w operoujaniu środkami, zwią-
zanymi dotychczas rygorystycznie, często wręcz
w niezgodzie ze zdrowym rozsądkiem, z takim
i broń Boże żadnym innym tytułem inwestycyj-
nym.

Sugestie, by operować środkami przeznaczo-
nymi na inwestycje przemysłowe elastyczniej,
nie urodziły się w ostatnich dniach. Tego typu
propozycje wysunięte zostały m. in. podczas
dyskusji przed VI Zjazdem. Projekt nowej
uchwały Rady Ministrów nadaje tym postula-
tom charakter normy będącej wykładnią (po
zatwierdzeniu projektu) dla praktycznego dzia-
łania. Fakt ten jest i dla nas nie bez znacze-

nia. Sygnalizowaliśmy możliwość takiego roz-

wiązania i z satysfakcją odnotowujemy, że i na-

sze pismo ma swój skromny, udział w postępie
na tak ważnym odcinku gospodarowania, jakim
są inwestycje. W roku 1971 w artykule „DE-
BATA OTWARTA" (Z. G. nr 37) pisaliśmy:

„Przy rozpatrywaniu zadań produkcyjnych
spotykamy się na ogól z postulatami zwiększe-
nia nakładów inwestycyjnych, z twierdzeniami,
że są one niewystarczające Tendencja do roz-

wiązywania problemów produkcyjnych przede

WIĘCEJ
W MASZYNY

W MURY

A RÓŻNICA...
wszystkim przez budowę nowych obiektów nie
została jeszcze przełamana — a mieszkań bra-
kuje. Uwzględniając więc szczególną ostrość
problemu, warto by rozważyć w dyskusji mo-

żliwość zaoszczędzenia na inwestycjach produk-
cyjnych na rzecz inwestycji mieszkaniowych.

Chodziłoby w szczególności o ograniczenie ta-
kich - inwestycji, które zwolniłyby pewną ilość
materiałów budowlanych, a więc inwestycji po-
legających na wznoszeniu nowych murów i hal

produkcyjnych. Być może należałoby rozważyć
ewentualność przeznaczenia całości lub części
środków zaoszczędzonych na inwestycjach pro-
dukcyjnych (w fazie ich projektowania i reali-
zacji) na zakładowe budownictwo mieszkanio-
we, naturalnie bez zmniejszania zadań w dzie-
dzinie produkcji."

Zaoszczędzimy na inwestycjach, to łatwiej
nam będzie realizować poszczególne cele pro-
gramu społecznego — taka jest podstawowa
idea, na której oparta została omawiana zasada
projektu nowej uchwały Rady Ministrów i na

taki związek wskazuje przytoczony wyżej frag-
ment propozycji, które wysunęliśmy swojego
czasu.

Ale, moim zdaniem, nie tylko racje ogólne
się tu liczą, chociaż ich zasadność jest oczy-
wista. Dla dyrekcji przedsiębiorstwa nie mniej-
sze z pewnością znaczenie będzie miało to. że

dostaną do ręki instrument, który pozwoli im

skuteczniej wpływać na stabilizację załóg. Mia-
łem okazję ostatnio zapoznać się ze statystyką
„ruchu załogi" w jednym z większych zakła-
dów przemysłowych w kraju. W ubiegłym ro-

ku przyjęto i zwolniono w tym zakładzie w

sumie 5 400 .(tak — pięć tysięcy czterysta) osób.
Są to dane wręcz niewiarygodne. Powiedziano
mi tam wprost: ,,Dziś nie tylko płace decydują
o tym, jaką przedsiębiorstwo ma fluktuację. W
równym stopniu ważą, marka, jaką firma ma

w kraju i zagranicą, atmosfera w jakiej się tam

pracuje, a przede wszystkim to, czy będzie mo-

gła zapewnić pracownikom mieszkania".

Byłoby zwykłym naciąganiem twierdzenie, że
wraz z rozszerzeniem możliwości dysponowania
środkami na inwestycje przemysłowe zacznie

się w kraju boom mieszkaniowy. Z doświad-
czeń PAFAWAGU (Z. G. nr 24 z 13.VI.1971 r.)
wynika, że nawet posiadając środki, przedsię-
biorstwom nie jest łatwo samodzielnie budować
mieszkania. Byłoby jednakże również błędem
niedocenianie możliwości, jakie otwiera projekt
nowej uchwały. Resort budownictwa i przemy-
słu materiałów budowlanych, a także producen-
ci uzbrojenia i wyposażenia mieszkań mogą sta-

nąć przed zupełnie nowymi żądaniami. Ałe to

już osobny temat.

J. D.
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TRYBUNA CZYTELNIKÓW

ZMIENNE
GODZINY PRACY

ZMIENNE
godziny pracy to sy-

stem, który zastępuje dyscyp-
linę formalną, określoną cza-

Sem pracy — dyscyplinę rzeczową.
Stosuje się go w krajach rozwinię-
tych, w których dyscyplina i kul-
tura pracy jest bardzo wysoka.

Wydaje się, że byłoby rzeczą in-

teresującą zapoznanie się z zale-
tami i wadami tego systemu, a w

szczególności zbadanie, w jakich
warunkach i w jakich zakładach
mógłby (na początku eksperymen-
talnie) znaleźć zastosowanie i u nas.

Przynosi on bowiem wiele korzyści
gospodarce jak i pracownikom, a w

naszej praktyce ułatwiłby znacznie
sytuację kobiet pracujących.

System ten bowiem umożliwia
•pracownikom wybór — w pewnych
granicach — czasu rozpoczynania i
kończenia godzin pracy.
• Stosowane są trzy zasadnicze me-

tpdy zmiennych godzin pracy:
Każdy pracownik może na ograni-

czony okres ustalić początek i koniec
swoich godzin pracy, przy czym godzi-
ny -te ustala się tydzień wcześniej. Pra-
cownicy przychodzą i wychodził stop-
niowo, tak, że miejsce pracy jest zaw-

sze obsadzone; z tego względu prze-
sunięcia wybranych godzin pracy są
wykluczone.

A Pracownik może każdego dnia usta-
lać początek i koniec swoich godzin
pracy; rozrachunek następuje codzien-
nie (metoda dziennego niestałego roz-

kładu godzin).
0 Dzienna (ustawowa) norma godzin

może być przekroczona lub niewypeł-
niona. Rozrachunek godzin odbywa się
okresowo — co tydzień, miesiąc lub w

innym umownym okresie. Dodajmy od
razu, że najczęściej stosowany jest sy-
stem trzeci.

W ramach trzech wymienionych
metod może istnieć tzw. „blok obo-
wiązkowego czasu pracy". Blok ten

obejmuje godziny dnia, w których
wszyscy pracownicy muszą być
obecni, a więc okres między naj-
późniejszym rozpoczęciem i naj-
wcześniejszym zakończeniem dnia
pracy. Blok obowiązkowego czasu

pracy jest stosowany znacznie częś-
ciej, niż sj

r
stem bezblokowy.

Okres między najwcześniejszą i

najpóźniejszą godziną rozpoczyna-
nia zajęć 'jest ruchomym czasem

pracy. Zastosowanie systemu zmien-
nych godzin pracy jest najbardziej
interesujące oczywiście w przypad-
ku istnienia dostatecznie długiego
ruchomego czasu pracy, wynoszące-
go 1—2 godzin. Nawet jednak pół-
godzinny okres swobody przynosi
wymierne korzyści.

System ;miennych godzin pracy cieszy
się największym powodzeniem w ŃRF.
Od czasu wprowadzenia, tj. od 19G7 r.,
a. więc w ciągu S lat, system ten objął
już okoio 1 500 zakładów, zatrudniają-
cych łącznie 450 000 osób.

Również Austria interesuje się tym
problemem, o czym świadczy wprowa-
dzenie go w ok. lfio zakładach pracy

:flla" oki 4 000 - pracowników, głównie
'" handlowych i technicznych. Inaczej

przedstawia się sytuacja w Wielkiej
Brytanii, gdzie system ten stosowany
jest, na zasadzie eksperymentu, tylko
w kj]ku największych 1 raczej między-
narodowych firmach.

We wszystkich trzech krajach sy-
stem zmiennych godzin pracy na

Ogół nie dotyczy pracowników fi-

zycznych, nawet zatrudnionych w

biurach (np. telefonistek, szoferów,
bufetowych). Jednak Lufthansa roz-

waża już możliwość zastosowania
tego systemu w pracy personelu
konserwującego, a zastosowano go
już w odniesieniu do pracowników
fizycznych zatrudnionych w labo-
ratoriach jednej z firm brytyjskich.

Dla niektórych gałęzi przemysłu
wprowadzenie „flextime" jest w

każdym razie przy obecnej organi-
zacji pracy, niemożliwe. Dotyczy to
w szczególności tych gałęzi, w któ-
rych do wykonania określonych za-

dań potrzebny jest zespół. Możliwe
jest natomiast w niektórych fabry-
kach elektronicznych, zakładach
obróbki metali w serwisie klientów
i wszędzie tam, gdzie pracownik
wykonuje pracę samodzielną. Jed-
nak nie można pominąć istniejących
już przypadków zastosowania „flex-
time" do pracy w systemie taśmo-
wym.

Do pomiaru czasu przebywania pra-
cownika w mifjscu pracy stosuje się
trzy rodzaje przyrządów: zegary kon-
trolne, przyrządy, które na podstawie
Indywidualnych informacji same oblicza-
ją czas łącznie przepracowany w umow-

nym okresie. Wreszcie trzecią grupę
stanowią przyrządy indywidualne dla

każdego pracownika, które obliczają
czas przez niego przepracowany. Stosu-
je się też metodę „bezprzyrządową",
opartą na wzajemnym zaufaniu.

System zmiennych godzin pracy
ma wielu zwolenników. Lekarze —

specjaliści medycyny pracy stwier-
dzili, że system ten jest jednym ze

sposobów rozładowywania napięć
nerwowych, występujących w związ.
ku z porannym pośpiechem do pra-
cy i tłumnym opuszczaniem miejsc
pracy o jednakowej godzinie. Bada-
nia fizjologiczne wykazały, że sy-
stem zmiennych godzin pozwala na

osiągnięcie optymalnej wydajności
pracy, bez dodatkowego zwiększa-
nia ludzkiego wysiłku. Nowy sy-
stem daje poczucie większej swo-

body wraz ... z większą odpowie-
dzialnością, co wpływa korzystnie
na wydajność pracy. Również sto-
sunki międzyludzkie stają się bar-
dziej przyjacielskie ze względu na

konieczność wzajemnego zastępo-
wania się. Znikają choroby „dyplo-
matyczne", zmniejsza się absencja.
System ten popierają organizacje
bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Mimo bowiem ciągłego usprawnia-
nia dojazdów do pracy, problem
ten staje się coraz trudniejszy.
Zmienne godziny pracy nie tylko
rozładowują korki w godzinach
szczytu, ale także zwiększają bez-
pieczeństwo ruchu.

Praktycy, a w szczególności pra-
cownicy i kierownictwa zakładów,
w których system ten jest stosowa-

ny, wymieniają jeszcze inne czyn-
niki, jak np.:

— ELASTYCZNE DOSTOSOWANIE
GODZIN PRACOWNIKA DO ZADAŃ. Są
np. w księgowości czy w innych dzia-
łach okresy spiętrzenia zadań — pra-
cownik może wtedy pracować dłużej, od-
bierając sobie czas w tych dniach w

których pracy jest mniej. Stosuje się
zasadę udzielania w zamian także dni
wolnych, zmniejsza się równocześnie
ilość godzin nadliczbowych;

— LEPSZĄ SYTUACJĘ PRZEDSIĘ-
BIORSTWA NA RYNKU PRACY. Szcze-
gólnie chętnie korzystają z tego syste-
mu kobiety obciążone obowiązkami ro-

dzinnymi, które mogą lepiej rozłożyć
sobie dzień, zajać się dziećmi itp.

— INDYWIDUALNE DOPASOWANIE
CZASU PRACY do okresów największej
sprawności (jak wiadomo jedni pracują
najlepiej rano, inni wieczorem);

— ZMNIEJSZENIE ILOŚCI TOLERO-
WANYCH DOTĄD NIEOBECNOŚCI w

pracy (odprowadzanie rodziny na dwo-
rzec, oddanie samochodu do przeglądu
itp.);

— UŁATWIENIA DLA DOJEŻDŻAJĄ-
CYCH, którzy w wielu przypadkach,
przy niekorzystnych rozkładach jazdy
tracili dużo czasu.

Zdaniem specjalistów, niestały
rozkład godzin można jednak wpro-
wadzać dopiero po rzeczowym i

wnikliwym przebadaniu sprawy •

przez kierownictwo, i załogę. Każde ;
przedsiębiorstwo musi rozważyć'
możllWbści stosowania nowego sy-,
stemu, przy czym w różnych dzia- .

łach przedsiębiorstwa mogą obo-'
wiązywać inne zasady. Konieczne
jest dokładne przygotowanie orga-
nizacyjne i odpowiednia informa-
cja dla pracowników, aby uniknąć
zakłóceń w początkowym okresie
stosowania systemu i spowodowanie
współpracy ze strony zainteresowa-
nych.

Wydaje się, że system zmiennych
godzin pracy może wzbudzić zain-
teresowanie także i w Polsce. Poza

wymienionymi już argumentami na

korzyść tego systemu w naszych
warunkach przemawiają jeszcze
trudności w zaopatrzeniu. Rozłado-
wałoby to w pewnym stopniu tłok
w sklepach, zakładach, usługowych,
ośrodkach zdrowia itp. Skończyłby
się bieg do listy obecności, po któ-
rej podpisaniu pracownicy... idą na

zakupy. Czy są kontrargumenty.
Oczywiście, są. Korzyści tego syste-
mu osiągają przede wszystkim pra-
cownicy umysłowi, a Więc znów
występują sytuacje różnicujące za-

trudnionych. Warto tu jednak do-
dać od razu, że jest to tylko część
prawdy. System ten oczywiście łat-
wiej wprowadzić w biurach i skle-
pach niż w fabrykach. Natomiast
korzyści pośrednie — łatwiejszy do-
jazd do pracy i ułatwienia w za-

kuoach, odnieśliby wszyscy.
Wydaje się więc, że wprowadze-

nie eksperymentalne tej zasady by-
łoby celowe.

ZYGMUNT SCHELLENBERG

KAŻDA gałąź gospodarki naro-

dowej poszukuje coraz skutecz-
niejszych metod gospodarowa-

nia. Dość powszechna jest opinia, że
jedną ze skutecznych metod efek-
tywnego działania w odniesieniu do
produkcji jest tzw. analiza wartości
— inaczej zwana Inżynierią wartoś-
ci. Celem tej metody jest znalezie-
nie takiego produktu, który najle-
piej spełniać może wymagane funk-
cje, przy czym główną uwagę zwra-

ca się tu na możliwie największą
poprawę parametrów użytkowych
wyrobu przy najniższych kosztach
wytwarzania i eksploatacji.

W wyniku zastosowania tej meto-

dy w odniesieniu do produkcji, ule-
ga najczęściej, jak podaje Adolf
Podgórski (Życie Gospodarcze nr 51
z 17.12.72 r.) „uproszczeniu kształt
wyrobu, obniża się jego ciężar, eli-
minowane są zbędne funkcje i de-
tale, które warunkują ich spełnie-
nie, a przede wszystkim ma miej-
sce substytucja materiałów..." .

Rodzi się pytanie: czy i w jakiej
mierze można wykorzystać metodę
inżynierii wartości, traktowaną nie
tylko jako sposób postępowania, ale
także jako sposób myślenia katego-
riami ekonomicznymi, w odniesieniu
do działalności handlowej?

Ma to szczególne znaczenie w wa-

runkach daleko posuniętej, w .wy-
niku wprowadzanego .obecnie nowe-

go systemu finansowo-ekonomiczne-

wszystlkŁm zastosować analizę war-

tości do tego, co stanowi specyfikę
handlu, a mianowicie do procesów
wytwarzania i świadczenia usługi
handlowej, a następnie do procesów
realizacji towarów. Nie oznacza to

umniejszania roli realizacji ani
stwierdzenia, iż możliwe do osiąg-
nięcia efekty w tym zakresie badań
mogą być mniejsze. Idzie po prostu
o zajęcie się tą działalnością, która
jest dla handlu przede wszystkim
właściwa i stanowi jego specyfikę.

Jak stwierdziliśmy, usługa handlowa
stanowi specyficzny „wyrób" handlu,
jest produktem finalnym działalności
handlu. Tę usługę nazywa się często —

usługą powszechnej spiżarni. Syntetycz-
ną usługę powszechnej spiżarni trudno
jest dostępnymi miarami precyzyjnie
określić. Stąd w celu zastosowania do
niej analizy wartości należy ową synte-
tyczną usługę podzielić na wyodrębnia-
jące się usługi cząstkowe.

Zwykle wyodrębnia się cztery pod-
stawowe podgrupy usługi handlowej
tj. usługi związane z miejscem
sprzedaży towarów, asortyment
towarowy, usługi związane z bez-
pośrednią obsługą konsumenta i

usługi związane z ochroną interesów
konsumenta. Większość z wymie-
nionych usług w pełni odpowiada
warunkom zastosowania metody a-

nalizy wartości, to znaczy da się
zmierzyć i precyzyjnie określić.*

Wybraliśmy przykładowo trzy
z wyliczonych podgrup, tj. usługę

W przypadku usługi miejsca
sprzedaży do funkcji podstawowych
należy zaliczyć przykładowo gęstość
sieci detalicznej, jej specjalizację
i lokalizację, godziny otwarcia skle-
pów, wyposażenie techniczne, • Wiel-
kość sali sprzedażowej. Do funkcji
podrzędnych zaliczymy takie jak:
estetyka wnętrza, funkcjonalność i

estetyka mebli sklepowych, światło
or&z inne cechy wpływające na a-

trakcyjność punktu sprzedaży. Do
funkcji zbędnych, pozornie koniecz-
nych, należą np. wystrój i obudowa
sklepu, nie mające cech reklamy
lub cech estetycznych, zachęcających
nabywcę do zakupu w tym sklepie.

Druga podgrupa stanowi o ASOR-
TYMENCIE TOWAROWYM. Jest to
ważna część świadczonej przez han-
del usługi. Analiza wartości zasto-
sowana do asortymentu towarowego
koncentrować powinna się na zba-
daniu jego głębokości, szerokości i

kompletności. Są to bowiem pod-
stawowe funkcje tej usługi. Oczy-
wiste jest, że owe podstawowe
funkcje muszą być badane z jed-
nej strony w zależności -od grupy
towarowej a nawet od określonego
towaru, a z drugiej od stopnia spe-
cjalizacji sieci sklepowej i od jej
rozmieszczenia.

Funkcje podrzędne tej usługi to prze-
de wszystkim daleko posunięta głębo-
kość i szerokość asortymentowa. Do

funkcji zbędnych, jak się wydaje, na-

leży organizowanie w każdym miejscu,

załatwianiu innych, wyczekując. _h
na dokonanie zakupu, nabywców.

Analna funkcji wg tych układów
powinna doprowadzić do określenia
wartości każdej z wymienionych

./funkcji, co pozwoli na określenie jnj
* kosztu i znalezien e w rezultacie

najbardz-lcj optymalnego rozwiąza-
ni Określając funkcje podstawowe,
podrzędne i zbędne w analizowa-
nych rodzajach usług stwarzamy
pewien model dla każdej z tych
usług.

Analiza porównawcza funkcji
niezbędnych, koniecznych do wyko-
nania^ funkcjami spełnianymi, po-
zwoli na opracowanie takiego typu
usługi miejsca sprzedaży, asorty-
mentu towarowego i obsługi konsu-
menta, który zachowa tylko to

wszystko, czego użytkownik oczeku-
je. W praktyce sprowadzi się to w

przypadku usługi miejsca sprzeda-
ży, do sprawdzenia obecnie obo-
wiązujących zasad lokalizacji, go-
dzin otwierania sklepów itp.; w

przypadku asortymentu towarowego
do sprawdzenia specjalizacji siec:
handlowej i ewentualnie do jej no-

wej asortymentacji, a w zakresie
usługi obsługi nabywcy do określe-
nia nowego zakresu obowiązków
sprzedawcy wobec kupującego.

Warto przy tym jeszcze raz podkreś-
lić, ŻE zgodnie z poprzednio podanymi
regułami, analiza wartości pozwala ni>'

tyle na obniżenie kosztu usługi handlo-

go, samodzielności przedsiębiorstw,
handlowych. Nie idzie tu oczywiście
o zastosowanie tej metody do orga-
nizacji administracji handlowej i
do prac biurowych, gdyż w tych
zakresach wykorzystywanie analizy
wartości jest sprawdzone, ale do

podstawowych funkcji i zadań
handlu.

Odpowiedź na postawione pytanie
jest pozytywna. Analiza wartości
może okazać się bardzo pożyteczną
metodą badania i usprawnienia
funkcji i procesów w handlu.

Jak wiadomo, podstawowymi
funkcjami handlu jest zarówno
wytwarzanie i świadczenie usług,
jak i realizacja towarów. W tej
sytuacji cel zastosowania metody
analizy wartości w handlu upatru-
jemy, w korzystnej zmianięjtftlacji,
pomiędzy stopniem spelnienra pod-
stawowych funkcji handlu, tj.
świadczeń usług konsumentom i
sprzedażą, a kosztem ich osiąga-
nia. Zmiany relacji, o których mo-

wa, powinny być wynikiem działań
organizacyjnych i technologicznych
w analizowanych procesach.

*

Rozpatrzmy bardziej szczegółowo
zakres i kierunki zastosowania a-

nalizy wartości w działalności han-
dlu. Wydaje się, że dla uzyskania
właściwych wyników należy przede

miejsca sprzedaży, asortyment to-

warowy i usługę obsługi nabywcy.

USŁUGA MIEJSCA SPRZEDAŻY
obejmuje wiele elementów do zba-
dania, a przede wszystkim: sieć
handlową, jej rozmieszczenie, wy-
posażenie i czas pracy. Wszystkie
te elementy są mierzalne. Wysiłek
analityka powinien być skierowany
na dokładne określenie funkcji, któ-
re ia usługa powinna spełniać, i

następnie na porównanie tych mode-
lowo sformułowanych funkcji z rze-

czywiście wykonanymi. Analiza
funkcji spełnianych z modelowymi
pozwoli na określenie zbioru funk-
cji koniecznych i tym samym po-
zwoli z jednej strony wyeliminować
funkcje zbędne, a z drugiej strony
uzupełnić ważne funkcje funkcjami,
które muszą być spełnione, a dotąd
je się pomija.

Metoda analizy wartości dla określenia
funkcji najczęściej używa czasownika,
który charakteryzuje spełnianie czyn-
ności, i rzeczownika, który charaktery-
zuje działanie. W przypadku usługi
miejsca sprzedaży może być to czasow-

nik: — powiększa, usprawnia, — ogra-
nicza, zmniejsza, a rzeczownik: — sieć
handlową, —zaopatrzenie, —sprzedaż.

Drugim ważnym elementem meto-

dy analizy wartości jest określenie,
które z badanych funkcji są funk-
cjami podstawowymi, które pod-
rzędnymi, a które zbędnymi.

tj. bez uwzględnienia podstawowych
zasad lokalizacji, wąsko specjalizowanej
asortymentowo sieci sklepowej niektó-
rych branż towarowych, szczególnie z

tzw. artykułami wybieralnymi.

Ważną częścią syntetycznej usługi
handlowej jest BEZPOŚREDNIA
OBSŁUGA NABYWCY. Wydaje się,
że i w tym zakresie może być u-

żyteczna metoda analizy wartości.
Obsługa nabywcy ma wiele elemen-
tów wymiernych, jak np. czas ob-
sługi, pakowanie. Obok tego są "w
tej usłudze i elementy niewymier-
ne, które jednak w ostatecznym ra-

chunku nie ważą na jej jakości.
W przypadku obsługi konsumenta,

do funkcji podstawowych należy jak
się wydaje, czas potrzebny do za-

poznania konsumenta z informacją
o właściwościach użytkowych towa-

ru, sprawne ważenie, czynności ra-

chunkowe, odliczanie pieniędzy,
przygotowywanie towaru do odbioru
przez nabywcę.

Do funkcji podrzędnych, ale ważnych,
" należy atmosfera w trakcie obsługi,
uprzejmość sprzedawców, schludność
ubioru personelu sklepowego, czystość
pomieszczenia.

Pozornie konieczne funkcje, na

których czele stoi funkcja zbędna,
to rozmowy towarzyskie sprzedawcy
z klientem, które mogą nawet

sprzyjać dobrej atmosferze zaku-
pów, ale w wielu przypadkach po-
wodują zahamowanie w sprawnym

Fot. M. Stankiewicz

wej w. ogóle, ale do eliminacji kosztu
tych funkcji, których nabywca w ogóle
nie oczekuje i które dla podniesienia
jakości i poziomu usługi handlowej są
zbędne.

ifc

Przytoczyliśmy dotąd przykłady
wykorzystania metody analizy war-

tości w zakresie usługi handlowej.
Jak już na początku stwierdzono,

analizę wartości można również za-

stosować do procesu realizacji to-
warów. W tym przypadku idzie
głównie o określenie podstawowych,
podrzędnych i zbędnych funkcji w

procesie przesuwania masy towa-

rowej pomiędzy wytwórcami i kon-
sumentami. Proces ów zwany inaczej
obrotem towarowym, ma miejsce po-
między produkcją i handlem, w ra-

mach handlu, jak też i pomiędzy
handlem i konsumentem. Wydaje
się, że w zakresie obrotu towarami
można wykorzystać doświadczenia

wystosowaniu metod} analizy war-

tości w odniesieniu do szeroko ro-

zumianych procesów organizacji.

W ten sposób doszliśmy do
stwierdzenia, że nowatorskie podej-
ście badawcze zawarte w metodzie
zwanej analizą wartości można za-

stosować nie tylko w produkcji, ale
i do usprawnienia procesów takiej
gałęzi gospodarki narodowej, jaką
jest handel.

r+ROBLEMATYCE plac poświęca
rr się w naszej literaturze ekono-
:- micznej niewspółmiernie mało

opracowań to stosunku do roli, ja-
,.k<f odgrywają one w życiu gospo-

darczym. Szczególnie staje się to
".dotkliwie odczuwalne io aspekcie
Uchwały VI Zjazdu PZPR, która —

w przeciwieństwie do poprzednich
uchwal zjazdowych — wysuwa po-
litykę płac na czoło programu roz-

woju społeczno-ekonomicznego kra-
ju.

Dlatego też każda publikacja z

dziedziny płac witana jest z dużym
zainteresowaniem, szczególnie wów-
czas, kiedy autorem jej jest ekono-
mista znany ze swoich zaintereso-
wań tą problematyką.

WIESŁAW KRENCIK ostatnią
swoją książkę pośiciecił podstawom
i kierunkom polityki plac xc Pol-
ce

1
). Sklcda się ona z siedmiu roz-

działów. Traktują one iv kolejności
o zagadvier.iach: podstaw polityki
płac, roli bodźców ekonomicznych
w ogólnym systemie bodźców, or-

ganizacji plac, problemach tary-
fikacji pracy, eu)ohtcji systemu
•bodźców ekonomicznych rc przemy-
śle, polityce wzrostu płac o raz za-

daniach organizacji związkowych i
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samorządu robotniczego w dziedzi-
nie płac.

Książka ukazała się nakładem
Instytutu Wydawniczego CRZZ.
Fakt ten rzutuje na określenie w

sposób formalny z jednej strony
adresatów publikacji, a z drugiej
— jej charakteru dostosowanego do
odbiorców.

Biorąc więc pod uwagę adresa-
tów, którymi z racji wydawnictwa
powinny być członkowie rad zakła-
dowych i samorządów robotniczych,
jak też ci, którzy wespół z nim

zajmują się polityką płac głównie
w przedsiębiorstwie, musi mieć ona

charakter popularny. Tak też istot-
nie jest. W dużym stopniu w ksią-
żce znajdujemy popularny wykład
kategorii ekonomicznych związa-
nych z płacą i bodźcami ekonomicz-
nymi przedstawionych w aspekcie
historycznym, najczęściej w latach
1045—1970 (niekiedy na tle okresu
przedwojennego) z punktu widzenia
roli, jaką odegrały na poszczegól-
nych etapach rozwoju gospodarcze-
go kraju — głównie przemysłu.

Na marginesie tego wykładu ro-

dzi się istotna uwaga o niezbędnej
konieczności posługiwania się w na-

szej literaturze ekonomicznej jed-
noznacznymi pojęciami z zakresu
płac. Wielu bowiem autorów pod
zakresem, zdawać by się mogło, jed-
noznacznych pojęć rozumie, inne
treści.

Przykładowo w omawianej pracy
W. Krencik (s. 33) przez system

płac rozumie jeden z instrumentów
— obok siatki taryfowej, taryfika-
torów kwalifikacyjnych i taryfika-
torów robót — „ustalania płac po-
szczególnych pracowników". Ina-
czej mówiąc, w ramach dwu pod-
stawowych form. płacy czasowej i
akordowej — system plac to szcze-

gólny sposób obliczania poziomów
płacy poszczególnego robotnika Na-
tomiast J. Kordaszewski w ostatnio

wydanej pracy przez formę płac
rozumie „sposoby wyznaczania wiel-
kości wynagrodzenia całkowitego i

jego składników", a przez system
płac ,wszystkie składniki mechaniz-
mu, a więc instrumenty oceny wkła-
du pracy i regulatory pioporcji
wynagrodzenia częściowego i całko-
witego"

J
). Odmiennie A. Melich,

który uważa, że system plac obej-
muje nie tylko same metody i in-
strumenty płacowe „ale i instytucje

działające w zakresie plac" 3). Z.
Morecka przez system płac rozu-

mie „wiązanie wysokości zarobków
z pracą albo na podstawie czasu

pracy, albo też na podstawie osią-
gniętych wyników pracy"'').

Nie chodzi w tym miejscu o oce-

nę poprawności stosowanej termi-

nologii — wymaga to odrębnego po-
traktowania — lecz o podkreślenie
wielkiej szkodliwości tego stanu

rzeczy. Wieloznaczność kategorii
płacowych wśród autorów powodu-
je wiele nieporozumień i nie po-
zwala na jasne rozeznanie w przed-
miocie, szczególnie u czytelników
mało obeznanych z problematyką
płac.

Zresztą nawet w książce W.
Krencika można znaleźć przykłady
braku konsekwencji w stosowaniu

przyjętej terminologii. I tak raz

czytamy (s. 34), że „akord — to

jedna z dwu form płacy", a dalej
(s. 35) natrafiamy na stwierdzenie
„akordowe formy płacy". Podobnie
spotykamy się z pojęciem (s. 36)
„czasowe formy prac", innym ra-

zem jest mowa (s. 37) o wadach

„czasowych systemów płac". A po-
winno być, zgodne z przyjętą ter-

minologią: czasowa i akordowa for-
ma płacy i czasowe oraz akordowe
systemy płac. Ten brak konsekwen-
cji w cytowanym przykładzie jest
nie tyle winą Autora, co -edaktora
•książki. Autor bowiem sam zwra-

cał uwagę, „iż można i trzeba dla
ścisłości uwzględnić różnice mie-

dzy pojęciem formy i pojęciem
systemu płac, by uniknąć nieporo-
zumień" s

).
Omawiana książka, wbrew temu

czego można by pozornie oczekiwać
z racji wydawnictwa, które ją opu-
blikowało, nie ma tylko charakteru
popularnego. Wprost przeciwnie,
posiada w nie mniejszym stopniu
charakter naukowy. Fakt ten jest
przyjemnym rozczarowaniem dla
czytelnika interesującego się pro-
blematyką płac. Naukowy charak-
ter książki wynika z faktu, że Autor
prezentuje w niej bardzo interesu-

jące wyniki własnych badań sta-

nowiących podstawę do pogłębio-
nych ocen.

I tak prz• '-fadowo znajdujemy w

rozdziale IV i: tresującą krytycz-
nę ocenę stosowant h aktualnie (w
1970 r.) siatek taryfowych dokona-
ną na tle ewolucji systemu taryfo-

wego w Polsce w latach 1945—1Ś70.
Szczególnie interesująca z punktu
widzenia prezentowanych wyników
badań' jest dokonana na podstawie
materiału faktograficznego analiza
wzrostu polityki płac przedstawio-
na w rozdziale VI.

Tak więc książka W. Krencika
jest godna polecenia tym wszyst-
kim, którzy interesują' się proble-
matyką płac, a szczególnie tym,
którzy realizują ją na co dzień. Za-
warte w niej badania organizacji
płac, polityki wzrostu płac oraz

kontroli jej prawidłowości, przed-
stawiając istniejący stan i zmiany,
jakie dokonały się w długim okre-
sie, przyczynią się do wykorzysta-
nia historycznych doświadczeń dla
takiego — jak pisze Autor — uspra -

wnienia systemu wynagrodzeń, aby
mogły one spełniać nowe zadania
i cele polityki płac, uchwalone na

VI Zjeździe PZPR.
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METODOLOGICZNE

PROBLEMY

NAUK

EKONOMICZNYCH

STARANIEM Instytutu Nauk Ekonomicznych
Uniwersytetu Warszawskiego (Zakład Hi-
storii Myśli Ekonomicznej) odbyło się w

dniu 16. I br. sympozjum poświęcone metodolo-

gicznym problemom nauk ekonomicznych. Sym-
pozjum miało charakter, co zresztą narzucał

jego temat, interdyscyplinarny, bardziej ze

względu na różnorodność ujęć niż z powodu
profesjonalnej przynależności referentów i ucze-

stników, wśród których przeważali ekonomiści
z różnych placówek naukowych.

Referaty wygłosili: prof. dr Klemens SZA-

NIAWSKI — „Logiczne aspekty optymalizacji";
doc-. dr hab. Tadeusz KASPRZAK — „Rola ma-

tematyki w naukach ekonomicznych"; dr Jaro-

sław SEMKOW — „Rola modeli w dociekaniach

ekonomicznych"; dr Józel LEONARSKI —

„Strukturalizm a dialektyka"; doc. dr hab. Ja-

nusz SZTUMSKI — „Metody nauk społecznych'';
prof. dr Seweryn 2URAWICKI — „Filozoficzne
aspekty dociekań ekonomicznych".

Inicjatywa i temat tego spotkania naukowego,
są jak najbardziej na czasie i trzeba je trakto-
wać jako fragment (oby jeden z licznych) dzia-
łania, które zaspokaja istotną potrzebę w roz-

woju nauk ekonomicznych, czynnik przyczynia-
jący się w efekcie do pogłębionego myślenia na

tematy społeczne i ekonomiczne. Jest to jedno-
cześnie próba sprzyjająca krytycznej syntezie
różnych wątków poczynań badawczych. Celo-
wość pogłębionej refleksji metodologicznej jest,
jak się wydaje, dostrzegalna gołym okiem, ale
zbyt pochopny byłby wniosek, że jest to równo-
znaczne z powszechnością odczucia tej potrzeby,
czy gotowością do prowadzenia rozwiniętych
sporów o metodę, których stawką jest zresztą
coś więcej niż doskonałość metody, chodzi bo-
wiem o wydatniejszy postęp w rozwoju nauk

ekonomicznych.
Problem tó skomplikowany I trudno w tym miej-

scu kusić się o Jego rozwinięcie. Pobieżny rzut oka

na rozwój nauk ekonomicznych u nas, na poszczegól-
ne prace, koncepcje — czasem mówi się o szkołach —

sugerowałby wniosek, że większym uznaniem cieszą
się pojedyncze rajdy poznawcze z odniesieniami do

praktyki, niż wzajemne konfrontacje i wspólny, wza-

jemnie weryfikowany ruch naprzód. Można naw^t

znaleźć przykłady, kiedy różne dociekania nie do-

strzegają się, nie mówiąc już o konfrontacji.

Wyraża się w tym może swoisty paradoks
w pojmowaniu powinności nauki wobec prakty-
ki społecznej, pospiechu w służeniu jej. Nie pod-
nosi to rangi ani przydatności tjńeh dociekań
w zestawieniu z rzeczywistością, która jest zbyt-
bogata i skomplikowana, aby się w taki sposób
dawała pełniej objaśniać i przekształcać. Tkwi
w tym inny jeszcze paradoks; ten mianowicie,
że chodzi o nauki ekonomiczne rozwijane w kra-

ju i ustroju socjalistycznym, którego koncepcja
wyrasta z marksowskiej teorii społecznej,
a ta — jak wiadomo — ma syntetyzująco-kryty-
czny charakter i cechuje ją godna naśladowni-
ctwa samowiedza metodologiczna.

Tymczasem, to m. in. stanowiło wyjściową
konstatację omawianej konferencji, mamy do

czynienia z zaniedbaniem problematyki metodo-

logicznej w naukach ekonomicznych. Stwierdza-
jąc to i nawiązując do marksowskich tradycji,
trzeba dostrzegać rozwój nauk, zmianę warun-

ków historycznych, „wiek", socjalizm itd. Jed-
nakże trudno byłoby przyjąć, że w zakresie do-
ciekań społeczno-ekonomicznych znajdujemy się
na pustym polu.

Zgromadzony i gromadzony dorobek, potrzeba pro-

gramowania działań współzależnych, prognozowania
wymaga znajdowania probierza pewności wiedzy eko-

nomicznej, tym więcej, że wyniki dociekań bywają
różne i zależne od tego, czy inspiruje je orientacja
fenomenologiczna, neopozytywistyczna, egzystencja-
listyczna. To uzasadnia rozwijanie pogłębionej reflek-

sji metodologicznej. Potoczna, a może i w nauce wy-

stępująca tendencja do otrząsania się z różnych epl-
stemologicznych i innych „Izmów", przy pomocy któ-

rych opisywana jest współczesna rzeczywistość społe-
czna, nie ma uzasadnienia.

Tendencja ta być może jest reakcją na upro-
szczone dociekania i wnioski metodologiczne.
Jeśli tak, to w takim razie mielibyśmy do czy-
nienia z uznaniem skutku za przyczynę, gdyż to
właśnie brak jasności co do statusu, konsekwen-

cji różnych postaw, procedur badawczych itd.,
czyli gruntownych ustaleń metodologicznych,
prowadzi do uproszczeń. Dowodzą one też m. in.,
że bez oceny tego „co i jak" się bada nie spo-
sób się obyć.

Nasuwa się pytanie o warunki sprzyjające po-

głębionej, ale i żywotnej, tzn. przenikającej
wszędzie refleksji metodologicznej. Wydaje się,
że powinna ona wychodzić od prezentacji i być
zarazem krytyką w marksowskim znaczeniu sło-

wa, konkretnych dokonań naukowych dobiera-

nych i uszeregowywanych w wymaganym po-

rządku. Powinna zatem opierać się na analizie

spełnień rygorów danej metody, na okazywa-
niu jej walorów nie tylko w stanie potencjal-
nym.

Taki m. in. ogólny wniosek nasuwa omawia-
na konferencja. Siłą rzeczy przy dzisiejszym za-

awansowaniu i zainteresowaniu problematyką,
przedmiotem rozważań konferencji były prze-
ważnie nie tyle dokonania naukowe osiągnięte
przy pomocy danych metod, co ich możliwości
lub ograniczenia. Sympozjum było interesują-
cym przeglądem zagadnień, ilustratywnym dla
stanu problematyki, której było poświęcone. Nie
brakło kontrowersji, ale rzadko dochodziło do

rozwiniętej wymiany poglądów, która prowadzi-
łaby do pełniejszych ustaleń.

Wydaje się, że prace i dorobek konferencji zyskały-
by, gdyby analizy metodologiczne opierały się o zna-

ne prace autorów polskich. Byłby to solidniejszy
grunt rlo rozważań o pozycji marksistowskiej metodo-

logii, Integralności i otwartości Jej założeń oraz po-
trzebie twórczej ekspansji tej metodologii, którym
poświęcono sporo uwagi.

Organizatorzy sympozjum zamierzają opubli-
kować pełne teksty referatów i wystąpień
V dyskusji w Biuletynie Naukowym INE.

Z.BŁ

Nigdy chyba jeszcze zagospodarowanie
ubocznych produktów mięsnych nie spra-
wiało zakładom utylizacyjnym tyle kłopotów,
nie wymagało od nich takich wysiłków jak
dziś.

N
IE ma się czemu dziwić: dwa, trzy
laita temu ubijało stię — mówię o klu-
czowym przemyśle mięsnym — rocznie
ok. miliona tan żywca (w wadze bitej
ciepłej). W zeszłym roku natomiast
uboje przekroczyły 1,2 min ton i, co

istotniejsze, krzywa pnie się szybko w górę.
Proporcjonalnie rosną toiny odpadów: krwi, pod-
robów, racic, szczeciny, rozmaitych gruczołów.
Znów może dla porównania: przed dwoma laty
w kluczowym przemyśle mięsnym gromadziło
się zwykle ok. 40 tys. ton odpadów stałych i
nieco ponad 50 tys. ton krwi, dziś odpowiednio
— 61 tys. ton i 68 tys. ton.

Sporą pozycję (średnio ok. is tys. ton) stanowią
również produkty uboczne w terenowym przemyś-
le mięsnym, w rzeźniach 1 masarniach GS. Ko-
lejnym źródłem odpadów (10—15 tys. ton rocznie)
jest przemysł drobiarski. Douczany padlinę (zbiera
się jej przeciętnie 60 tys. tom w wadze brutto),
wspomnijmy o odpadach rybnych. Dla „Bacutilu"
ta ostatnia pozycja Jest Jednak mniej istotna, po-
nieważ odpadami zajmuje się sam przemysł rybny,
produkując wy^ rybne i tzw. siloryb.

Z tego' bardzo skróconego i, siłą rzeczy,
uproszczonego rachunku widać, że ilości surow-

ca, o którym mówimy, są nie do pogardzenia,
liczą się w ogólnym bilansie. Stąd waga ich
zagospodarowania, najpełniejszego wykorzysta-
nia. Dlatego chyba zbędne wydaje się uzasad-
nienie potrzeby istnienia odpowiednio zorgani-
zowanego przemysłu utylizacyjnego. Odpada też
potrzeba argumentowania, czym są wysoko-
białkowe mączki zwierzęce w czasie, kiedy ho-
dowla wykazuje niespotykaną dynamikę rozwo-

jową. Warto może jedynie dorzucić, że bacuti-
lowskie zakłady nie poprzestają bynajmniej na

przekształcaniu odpadów mięsnych i krwi w

mączki. Wytwarzają z nich także żelatynę, sto-
sowane w wielu gałęziach przemysłu kleje skór-
ne, tłuszcze techniczne. Odpady rzeźnicze są
ponadto źródłem różnych surowców dla prze-
mysłu farmaceutycznego i bioweterynaryj nego
(min. gruczoły).

Jak więc to wszystko wykorzystujemy? Czy
należycie? Około 17 tys. ton krwi przetwarza na

kaszanki, salcesony i irane artykuły spożywcze
sam przemysł mięsny. Dość dużo również, bo
ok. 18 tys. ton odpadów stałych też bezpośred-
nio w zakładach mięsnych zamienia się na mącz-
ki pastewne. A co się dzieje z odpadami w prze-
myśle terenowym i .w zakładach spółdzielczych,
w przemyśle drobiarskim? Nie dzieje się, nie-
stety, najlepiej. Tam bowiem zbiera się nie-
wielką jedynie część. Reszta — jak się łatwo
domyślić — zasila kanały ściekowe, bądź też
idzie do spalenia w piecach.

INWESTYCJE LEKKIM

A WAŻĄCE

KWESTIA
9"SJj. '

ANDRZEJ WIELOPOLSKI

Toteż biegli w tej materii szacują, że gospo-
darczo wykorzystujemy nie więcej niż 80—85
proc. wszystkich odpadów, wliczając w to pad-
linę oraz mięso konfiskowane przez Weteryna-
ryjną Inspekcję Sanitarną. Jakie wobec tego
tarapaty — spytajmy — przeżywałby przemysł
utylizacyjny, gdyby do jego kotłów trafiały
wszystkie produkty uiboozne, cała padlina?

TECHNOLOGIA NIEMAL RZEMIEŚLNICZA

Lecz i to, co przemysłowi utylizacyjnemu się
przekazuje, co sam uzbiera, stanowi dlań już
i tak diabelnie twardy orzech do zgryzienia.
Trochę to w pierwszej chwili dziwi, zaskakuje.
No, bo jakże to? Przecież „Bacutil" dorobił się
66 zakładów, z nich zaś 30 legitymuje się po-
wojennymi metrykami urodzenia.

Trzeba jednak zobaczyć, jakie to zakłady. Toć
to jednodestrukturowe lub najwyżej dwudestruk-
turowe zakładziki, przetwórenki o niewielkich
zdolnościach produkcyjnych, pracujące dziewięt-
nastowieczną metodą Hartmana! Co gorsza, owe

destruktory ładuje się ręcznie! Także ręcznie,
zwykłym toporem, ćwiartuje się dowożone do
zakładów sztuki. A prasy do wyciskania tłusz-
czów? Też bardzo stare. I też ręcznie ładowane
i rozładowywane. O ślimakowych prasach, bar-
dzo już rozpowszechnionych min. w Czecho-
słowacji, na razie ani słychu. Czy w takich wa-

runkach można mówić o racjonalnym wykorzys-
taniu dnia pracy, o wydajności pracy?

Skoro jesteśmy przy owej technologii, to mo-

że jeszcze dwa tylko fakty, ilustrujące potencjał
przetwórczy. Fakt pierwszy: popyt na tłuszcze
techniczne — oczywiście z tendencją rosnącą —

dochodzi dziś do 28 tys. ton rocznie. Tymczasem
istniejące w „Bacutilu" zdolności produkcyjne
pozwalają na przetwarzanie jedynie 22,2 tys. ton.

Wyraźny zatem deficyt mocy. Przykre to, po-
nieważ sporo tychże samych tłuszczów ciągle
i ciągle importujemy. Wniosek stąd oczywisty.

I fakt drugi: popyt na surowce kollagenowe (uzys-
kuje się z nich żelatynę j kleje) oscyluje na razie
— mówimy na razie, ponieważ 1 tu taka sama ten-

dencja — w granicach 25 tys. ton. Zdolności prze-
twórcze zamykają się 24 tys. ton. Cóż za kwestia!
— 'zauważyłby ktoś. Istotnie. Sęk wszak polega na

tym, że nadzór sanitarny nakazał zamknięcie ucią-
żliwego dla otoczenia zakładu w Nowej Soli, naj-
większej wytwórni kleju skórnego o zdolności prze-
twórczej 14 tys. ton. Ten sam los spotkał jut bądź
spotka Wkrótce klika innych jednostek.

Jakie wobec tego możliwości wyrównania
obecnych i spodziewanych w przyszłości ubyt-
ków? Co przynoszą nowe inwestycje?

10 ZAKŁADZIKÓW W PLANIE

To prawda, że w większym stopniu niż kie-
dyś uwzględnia się dzisiaj potrzeby inwestycyj-
ne „Bacutilu". Najlepiej świadczy o tym choć-
by zeszłoroczna uchwala nr 198 Prezydium Rzą-
du o dodatkowych środkach na rozwój tej ga-
łęzi przemysłu. Świadczy o tym także przyzna-

nie „Bacutllowi" 400 min zł (tak dużej sumy
nigdy on jeszcze nie otrzymał) na potrzeby in-

westycyjne w bieżącym pięcioleciu. Dzięki owym
środkom służbę podjąć ma 10 nowych prze-
twórni.

I bardzo dobrze, że zlokalizowano je głównie
w rejonach najbardziej upośledzonych m.in. w

Białostockiem (Wyłam), południowej Lubel-

sczyźnie (Tyszowce), wschodniej części woj. po-
znańskiego- (Tuliszków). Szkoda tylko, że bar-
dzo skromnie prezentują się zdolności wytwór-
cze owych 10 obiektów, zamykające się łącziną
wielkością 4,5 tys. ton. To mało. Nawet bardzo
mało. Szczególnie, gdy' już wiadomo, że nieba-
wem zakończy swój żywot wspomniany już za-

kład w Nowej Soli, że przestały istnieć wybudo-
wany przed 20 laty zakład na Żeraniu i su-

szarnia krwi w Kędzierzynie. Przy okazji inny
nieco, ale też z tej samej beczki fakt: jedynej
wytwórni maszyn dla „Bacutilu", mianowicie
zakładom w Oliwie grozi „wysiedlenie" i w

sprawie tej klamka już ponoć zapadła.
Jeśli teraz zbierzemy razem pozycje z listy

zakładów już skreślone, dodamy do nich te, któ-
rym to grozi, i rzucimy okiem na wykaz no-

wych inwestycji, to widzimy aż nadto wyraźnie,
że niedostatek mocy wytwórczych wcale nic
maleje. Na pewierr przyrost liczyć można co

prawda w wyiniku modernizacji, ale nie są to
wcale wielkości, które działałyby uspokajają-
co. Chyba, że podejmie się poważniejszy szturm

modernizacyjny.
A gdyby tak wziąć pod uwagę zdolności od-

działów przetwórczych powstających przy wzno-

szonych w. tym pięcioleciu kombinatach mięs-
nych? Na to pytanie odpowiedzmy pytaniem:
Kto się zgodzi na dowożenie do owych oddzia-
łów jakichkolwiek odpadów z zewnątrz?

Aid dyrekcje kombinatów, ani nadzorujący zakła-
dy mięsne Weterynaryjny Inspektorat Sanitarny.
Któż bowiem chce ryzykować, spowodować zawle-
czenie jakichś zarazków? I „Bacutil", który swą
działalnością zapobiega przecież rozprzestrzenianiu się
różnych nieczystości, doskonale o tym wie. Nie bę-
dzie wobec tego na silę się pchał. Boć i .w krajach,
w których wszystkie odpady przerabia się na miej-
scu, bezpośrednio po uboju, też spoza bramy zakła-
dów żadnych nadwyżek się nie przyjmuje. -

Zresztą, patrzmy realistycznie: wspomniane
oddziały stanowić mają dla kombinatów coś w

rodzaju klapy bezpieczeństwa, tak że ich moce

przetwórcze nie będą — bo nie mogą być —

duże. Z tej strony nie ma zatem mowy o ja-
kiejś odczuwalnej odsieczy.

W świetle powyższego słuszne przeto wydają
się sugestie, żeby — obok nowych 10 obiektów,
które już „zakiepano" — pomyśleć o kilku do-

datkowych zakładach. Mówi się przede wszyst-
kim o potrzebie wybudowania dwu nowoczes-

nych, wielodestrukturowych zakładów, które by-
łyby wyposażone w sprawne, wydajniejsze ma-

szyny i urządzenia zagraniczne. Chodzi ponadto
0 dodatkową wytwórnię kleju skórnego, topial-
nię tłuszczów technicznych oraz o suszarnię
krwi. To wszystko.

Jakie w związku z tym wydatki przyszłoby
ponieść? Biegli w tej materii są zgodni, iż były-
by one stosunkowo niewielkie. Solidniej tylko
trzeba by się szarpnąć tam, gdzie w grę wcho-

dzą maszyny i urządzenia zagraniczne, a to dla-

tego, że płaci się za nie brzęczącą dewizową
monetę. Ale ... Dewizami płacimy przecież tak-
że za importowane mączki zwierzęce. A że ku-
pujemy ich średnio 200 tys. ton rocznie, tona
zaś kosztuje od 200 do 400 dolarów, więc chyba
ograniczylibyśmy trochę ów import.

Na inwestycje już zaplanowane i realizowane,
Jak i te dodatkowe, należałoby spojrzeć i od

innej jeszcze strony — od strony specyfiki prze-
mysłu utylizacyjnego. Nie mamy zapewne wąt-
pliwości, że utylizacja to nie to samo, oo wy-
twarzanie tekturowych pudełek czy gwoździ. W

tych ostatnich przypadkach zawsze — i odpo-
wiednio wcześnie — wie się, ile surowca się
dostanie i ile gotowych wyrobów trzeba będzie
zeń wykonać. A tu? Czy można wobec tego pla-
nować zaopatrywanie „Bacutilu" w surowce?

Do czego zmierzam? Gdy mówimy o inwesty-
cjach, to powinniśmy nastawiać się w nich na

górny, a nie na dolny pułap zdolności produk-
cyjnych. Właśnie ze względów, o których była
mowa. Także dlatego, że nigdy przecież nie wie-
my — choć mamy nieżłą służbę weterynaryjną
1 zootechniczną — jaką niespodziankę w ho-
dowli zwierząt zgotować nam mogą wirusy.

TRANSPORTOWA ZADYSZKA

Ci, którzy choć trochę znają utylizacyjną
branżę, wiedzą dobrze, że niczego się właści-
wie nie zwojuje, jeśli nie ma się wystarczają-
cych ilości środków transportowych, przystoso-
wanych do bardzo zróżnicowanych zadań i funk-
cji. Wiadomo: mięsne resztki, padlina czekać nie
mogą. Trzeba je niezwłocznie zabierać i szybko
dowozić do, zakładów. Inaczej straty, groźba epi-
demii.

Na pierwszy rzut oka park samochodowy „Ba-
cutilu" najgorzej nie wygląda: do dyspozycji bez
mała 400 ciężarówek. Tylko — jakie to wozy?
Czy są przystosowane do bardzo zróżnicowanych
bacutilowskich potrzeb?

Większość -owych wozów to trzytonowe lub
czterotonowe „Stary", „Lubliny", „Gazy". Nie-
obudowane tak, jak wymagałby tego charakter
pracy i, co równie przykro, w ogromnej części
tak sfatygowane, że powinny przejść na zasłużo-
ną emeryturę.

Wyobraźmy sobie teraz taką sytuację: gdzieś na

szosie zabity został koń. Wysyła się po niego czteroto-

mową ciężarówkę. Inny wypadek: tymże wozem je-
chać trzeba po dwa zdechle warchlaki. Jakaż wobec
powyższego ekonomika transportu? Daleki jestem od
tego, by domagać się — jak chcę jeden z moich roz-

mówców w Bydgoskiem — radiotelefonów dla bacu-
tilowskiego taboru samochodowego. To za duży chy-
ba luksus...

Wydaje mi się wszak, że przydałoby się za-

kładom więcej lekkich wozów dostawowych,
dajmy na to typu „Żuk" lub „Nysa", c'toć ze

100 lekkich dwu i dwu i pół-tonowych cięża-
rówek, no i ze 200 nowych wozów, które mogły-
by zastąpić nadające się już na dom gruchoty.

Gdy napomknąłem o tym w jednym z urzę-
dów, usłyszałem jako kontrargument, że „Ba-
cutil" ma za- dużo punktów zbiorczych. Że
gdyby miał ich o połowę mniej, to i nie po-
trzebowałby tyle samochodów.

Czy naprawdę nie potrzebowałby? Zastanów-
my się. Niewątpliwie 400 punktów zbiorczych to

trochę za dużib. Gdyby było ich mniej, to i mniej
smrodliwych zapaszków zatruwałoby powietrze.
Ale jeśli mielibyśmy nie 400 punktów, lecz po-
wiedzmy 200 czy 100, to tabor samochodowy
musiałby być jeszcze liczniejszy. Z prostej przy-
czyny: Każdy punkt musiałby przecież obsłu-

giwać znacznie większy rejon.

ROBOTNICY W PODESZŁYM WIEKU

I wreszcie ostatnia, najdrażliwsza kwestia:
ludzie, ich sprawy, potrzeby. Może po kolei. „Nie
mamy robotników — słyszy się we wszystkich
niemal zakładach. — Nie chcą u nas pracować..."

Prawda, nie chcą. Do pracy w „Bacutilu" nie
kwapią się ludzie nawet w najmniej uprzemys-
łowionych regionach.

Dlatego też nie zaskakują stare w lwiej części twa-

rze, spotykane w zakładach. To cl. którzy osiągnąw-
szy wiek przedemerytalny, nie myślą już o żadnej
zmianie miejsca pracy. Zostają.

Budzi to zrozumiały niepokój, rodzi pytania. Gdzie
jak gdzde, ale właśnie tu stawki placowe powinny
zachęcać, przyciągać, a nie odstręczać!

Jest zrozumienie dla problemów przemysłu
utylizacyjnego, ale dobre chęci to trochę za ma-

ło. Powinny one być wspierane pomocą, więk-
szym zrozumieniem z zewnątrz. „Bacutil" wie,
że wokół jego zakładów — jak się to potocznie
mawia — w zasięgu ręki widnieją niemałe re-

zerwy. A wiadomo, że dziś krajowe, coraz wyż-
sze potrzeby w dziedzinie zwierzęcych mączek
pastewnych pokrywamy ze źródeł własnych tyl-
ko w czwartej części.

AWSTĘPNYSZACUNEK
DOCHODU NARODOWEGO
I PRODUKCJI

WSTĘPNY SZACUNEK wytworzo-
nego dochodu narodowego wskazuje,
że iw 1912 r. miało miejsce dalsze
przyśpieszenie tempa jego wzrostu

(do ok. 9 proc. wobec 8 proc. w

1971 r. i 5 proc. w 1970 r.) . Jeszcze
szybsze było w 1972 r. temipo wzro-

stu dochodu narodowego podzielone-
go (ok. 11 proc. wobec 10 proc. w

1971 r. i 5 proc. w 1970 r.).

Wyższe tempo wzrostu dochodu na-

rodowego podzielonego od dochodu
narodowego wytworzonego zWiązane
jest z wyższym tempem wzrostu Im-

portu niż eksportu.

O przyśpieszeniu tempa wzrostu
dochodu narodowego zadecydowały
przede wszsytkim wyniki pracy prze-
mysłu uspołecznionego w 1972 r.

(wzrost produkcji globalnej 10,8 proc.
wobec 8,3 proc. i 8.5 proc. w 1970 r.),
a zarazem najwyższy od 19G1 r.

Czynnikiem dynamizującym wzrost
: dochodu narodowego stało, się . rów-

nież rolnictwo. ". którego produkcja
globalna w 1972 r. także wykazała
wysoką dynamikę (ponad 8 proc., w

tym produkcja roślinna 7 proc. i

zwierzęca 9,5 proc.) . (Śb)

WYKORZYSTANIE
MOŻLIWOŚCI
IMPORTOWYCH Z KRAJÓW
SOCJALISTYCZNYCH

PRZY OGÓLNYM wysokim tempie
wzrostu importu w 1972 r. (o ok. 19
proc.) import z krajów socjalistycz-
nych wzrósł stosunkowo nieznacznie
(poniżej 8 proc.) . Inaczej ukształto-
wała się sytuacja w dżied-zinie eks-
portu. Tempo wzrostu ek«oortu d->
krajów socjalistycznych (16,5 proc )
było wyższe od ogólnego tempa'wzro-
stu eksportu (ok. 16 proc.) .

Nada! więc . aktualna jest. sprawa
bardziej aktywnego penetrowania
rynków niektórych krajów socjali-
stycznych w celu- lepsze?» -wykoczy-.
stania "ich 'możliwości" eksportowych.

(Sb)

KADRY W HANDLU

BEZPOŚREDNIO W HANDLU za-

trudnionych jest 750 tys. pracowni-
ków. Są to w większości kobiety (79
proc. zatrudnionych). Wśród pracow-
ników handlu zatrudniona . jest . po-
nad 300-tysięczna rzesza młodzieży.

Do . jednych . z najpoważniejszych
problemów ludzi handlu należy kwe-
stia kwalifikacji zawodowych. Pro-
wadzone w resorcie oceny pracowni-
ków 'wykazywały nie zawsze jeszcze
zadowalający poziom przygotowania
zawodowego. 50 proc. zatrudnionych
posiada wykształcenie powyżej nod-
stawowego, wśród pozostałych, szcze-

gólni" w. gastronomii, wielii- nra-

cowników posiada tytuły. k\i[alifika-
«ivijie — mistrza..! robotnika wy-
kwalifikowanego. Stały wzrost liczbv

pracowników z wykształceniem Wyż-
szym, .średnim 1 zasadniczymi wyni-
ka z dopływu do handlu młodych
absolwentów szkół wielu - tynńw,, a

także z • podnoszenia' kwalifikacji
osób już zatrudnionych. . ...

W centralach I zjednoczeniach'.wy-
kształcenie wyższe posiada -80 proc.
dyrektorów; w . przedsiębiorstwach
handlowych ok. 50 proc. Kdbiety sta-

nowią ok. 20 próc. ogółu zatrudnio-
nych dyrektorów, zastępców'i głów-
nych księgowych. Kobiety • zajmują
10 proc. stanowisk kierowników

sekcji, 48 proc. — kierowników dzia-
łów, 79 proc. — kierowników skle-
pów, 70 proc. — kierowników za-

kładów gastronomicznych Itd. Sponad
90-tysięcznej grupy sprzedawców za-

trudnionych w handlu państwowym
— 95 proc. to kobiety, z tego w ga-
stronomii 99 proc. bufetowych oraz

76 proc. kelnerek | kucharzy.
(msk)

EKSPORT WYROBÓW
SPÓŁDZIELCZYCH
I LUDOWYCH

PRZEDSIĘBIORSTWO handlu za-

granicznego Coopexim-Cepelia, któ-
re Jest aktualnie wyłącznym'ekspoit.
terem wyrobów kałetniczych, wikli-
nlarskich, szczotkarskich, ludowo-ar-
tystycznych, zabawek, lalek, ozdób
choinkowych Itd. przekroczyło plan
eksportu do krajów wolno dewizo-

wych w ub. roku o przeszło 10
proc.

Ważną pozycją był eksport mod-

nych na świecie wyrobów -koszykar-
sko-wiklipiarsklch wartości blisko 30
min. zł dew. Głównym odbiorcą są
Stany Zjednoczone / (ok. 9 min zł

dew.), NRF, Holandia, Szwecja, Fran-
cja i Kanada.

Poważną pozycją są też wyroby
kaletnicze. Wyrobów z zakresu ga-
lanterii skórzanej wyeksportowano do
krajów zachodnich za 10 min zł

dew., zabawek I lalek za 21 min zł
dew.

Ogółem w ub. roku wyeksporto-
wano wyrobów produkcji drobnej
wytwórczości za przeszło 300 min zł
dew.

Plan eksportu na rok 1973 jest zna-

cznie wyższy. Niestety, na znaczne

zwiększenie eksportu nie pozwala
wydajność bazy surowcowej — plan-
tacji wikliny.

Coopexim-Cepella importuje su-

rowce przeznaczone na potrzeby sta-
le rozwijającego się eksportu, jak
np. włosie, niektóre rodzaje tkanin
powlekanych, słomę sorgho, szczeci-

nę itd., jak również gotowe wyro-
by dla wzbogacenia rynku wewnętrz-
nego, m. in. zabawki i galanterię
skórzaną, (msk)

OBROTY „SPOŁEM"
PONAD 100 MLD ZŁOTYCH

REKORDOWE, 100 miliardowe obro-

ty uzyskało „Społem" w 1972 r..Ale
na bież. rok sieć handlowa spół-
dzielczości spożywców, licząca- ponad
23 tys. placówek sprzedaży, ma wy-
znaczne obroty o prawie 10 proc.
wyższe. Wykonanie I pożądane prze-
kroczenie tych zadań wymaga więc
większej operatywności zarówno w

zamawianiu towarów, jak i w sprze-
daży.

Bozwojowl sprzedaży, artykułów
przemysłowych I spożywczych towa-

rzyszyć powinny ułatwienia dla
klientów. Spółdzielcze placówki będą
więc upowszechniały sprzedaż' na za-

mówienie. W dalszym ciągu sklepy
położone w pobliżu dużych zakładów
pracy będą przyjmowały zamówie-
nia przed rozpoczęciem pracy w za-

kładach i • wydawały przygotowane
paczki z zakupami —• po ptaey.

Jeśli chodzi o gastronomię, zawie-
rane będą m. in. umowy z zakła-
dami o tworzenie nowych stołówek

pracowniczych, a także stołówek stu-
denckich w domach akademickich.
Dąży się do organizowania komite-
tów członkowskich przy stołówkach,
bo jak wykazuje praktyka, współ-
praca z przedstawicielstwem konsu-
mentów przynosi korzyści. Kuchnie
stołówkowe wydatnie rozwiną pro-
dukcję wyrobów garmażeryjnych 1

wypiek ciast. Produkty te będą
sprzedawane na wynos. -

Na terenie fabryk organizowane
będą filie ośrodków ,praktyczna
pani" świadczące różnego typu usłu-
gi i prowadzące w szerokim zakre-
sie poradnictwo: kursy na temat ra-

cjonalnego odżywiania, prowadzenia
domu itp., większość „społemow-
skich" punktów usługowych rozpocz-
nie w tfr. pracę na dwie zmiany.

(msk)

ZWIĘKSZONE ZADANIA

BUDOWNICTWA

W ROKU 1372 wybudowano 5.800
mieszkań więcej niż przewidywały
zadania (plan — 120 tys. mieszkań).
Wyprodukowano dodatkowe materia-

ły dla budownictwa o wartości po-
nad 2 mld.

Zadania tego roku są trudniejsze.
Przedsiębiorstwa resortu budowni-
ctwa nie tylko mają zwiększyć za-

kres robót budowlano-montażowych
0 10 mld zł w porównaniu z ub. ro-

kiem, lccz również szybciej wybu-
dować ok. 140 tys. mieszkań. Mają
one być wznoszone w czasie krót-
szym o około 17 proc. Będą to mie-
szkania większe, lepiej wykończone
1 wyposażone, a osiedla oddawane
do użytku z kompletem urządzeń to-

warzyszących. Za takimi rozmiara-
mi budownictwa, musi nadążyć prze-
mysł materiałów budowlanych, a za-

razem inne gałęzie przemysłu produ-
kujące dla biftlownictwa.

Przewiduje się np. trzykrotnie
większe niż w 1971 r. dostawy ma-

szyn, urządzeń i narzędzi, z których
wiele sprowadzamy z zagranicy. Ru-

szy produkcja w kilku nowych fa-

brykach domów, co pozwala na bu-
dowanie szybciej — większej liczby
mieszkań. Przemysł zapowiada uru-

chomienie produkcji wyrobów, ma-

jących wpływ zarówno na jakość
budownictwa, jak i na zmniejszenie
nracochłonności robót. Bedzie to m.

in. szybko twardniejący cement,
ściany osłonowe na bazie poliureta-
nu, wiele materiałów dekarskich
i izolacyjnych.

Nowością będą również nowe w

formie i kolorach wyroby sanitar- '

ne, nowocześniejsza stolarka, zespo-
lone drzwi i okna balkonowe o pod-
wyższonej izolacji akustycznej, róż-

nego rodzaju płyty wykładzinowe.
(msk)

POPRAWA
NA „ZIELONYM RYNKU"

W UBIEGŁYM BOKU spółdzielnie o.

grodnicze kupiły 1178 tys. ton wa-

rzyw i owoców. Jest to Uość więk-
sza o 182 tys. ton od wyników sku-

pu w 1971 r. Przyczynił się do tego
przede wszystkim dobry skup. wa-

rzyw (o 20 proc. wyższy) wszyst-
kich gatunków z wyjątkiem cebuli.
Warzywom wyraźnie sprzyjała w

tym roku pogoda. Natomiast owoce

nie miały korzystnych warunków

rozwoju. Zaszkodziły lm wiosenne
przymrozki — obniżyło to plony ma-

lin, czereśni i gdzieniegdzie jabłek.
Plan skupu jabłek nie został wyko-
nany, mimo iż kupiono ich więcej
niż przed rokiem o około 21 tys. ton.
Nie najgorzej obrodziły natomiast po-
rzeczki, agrest 1 wiśnie.

Część produktów ogrodniczych tra-
fia bezpośrednio na rynek, a część
kierowana jest do przetwórni. Wy-
konały one swoje planowane zada-
nia w stopniu wyższym niż przed
rokiem. Dzięki temu dostawy ryn-
kowe przetworów owocowych 1 wa-

rzywnych są także wyższe niż przed
rokiem o prawie 19 proc., z wyjąt-
kiem soków słodzonych i kompotów.
Wzrosły również dostawy mrożonek,
kapusty kiszonej, ogórków kwaszo-
nych i konserwowych.

Wyniki te pozwalają oczekiwać
dalszego postępu w nadchodzącym
roku. Spółdzielczość zapowiada
zwiększenie skupu do 1 300 tys. ton

(10 proc. wzrostu), w tym warzyw
— 700 tys. ton (4 proc. wzrostu)
i owoców — 380 tys. ton (34 proc.
wzrostu). Wybór warzyw I owoców

będą uzupełniać wyższe o 20 proc.
dostawy produktów Importowanych
z krajów socjalistycznych, a także

świeżych warzyw I owoców z Grecji
i Egiptu.

W dziedzinie przetworów zapowia-
da się wiele nowości — a więc no-

we rodzaje soków, farsz- z kapusty,
frytki mrożone, wyroby z buraków
— razem 14 nowych produktów. Po-
nadto o 11 proc. wzrosną dostawy
mrożonek. (M. Mak.)

25 TYSIĘCY WIĘCEJ FIATÓW

OBOWIĄZUJĄCY PLAN produkcji
samochodów osobowych zakłada, że
FSO dostarczy w bież.' roku 82 tys.
pojazdów, w tjran 10 tys. tzw. stan-

dardów, czyli samochodów w częś-
ciach, przeznaczonych do montażu
przez odbiorcę zagranicznego. W sto-
sunku do ub. roku przewiduje się
zwiększenie produkcji Polskiego Fia-
ta o 26 tyis.. a więc o pomad 40 proc.
Wchodzą tu w grę rozmaite odmiany
i wersje samochodu Polski Fiat 125p
oraz zupełnie nowe modele.

Nie jest to sprawa łatwa, tym bar-

dziej, że trzeba adaptować i zrekon-

struować w tym celu obiekt, w któ-

rym do niedawna produkowana była
Syrena, a w tym roku kończy się
produkcję Warszaw. Trzeba tu zain-

stalować 500 nowych maszyn I urzą-
dzeń. Oprócz tego należy całkowicie

przebudować lakiernie, zainstalować

nową sieć energetyczną I oświetlenio-

wą, wykonać i zainstalować prawie
kilometr podwieszonych czterech taśm

produkcyjnych przenośnika montażo-

wego.

Na rekonstrukcję przeznaczono za-

ledwie 6 miesięcy. Koszt robót bu-
dowlano-montażowych, nie licząc prac
podejmowanych przy innych obiek-
tach (drogi, instalacle energetyczne
i inneł wyniesie w bież. roku 90 min

złotych, (msk)
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WOINY LOKALNE

> ARTYKULE zamieszczonym niedawna 10 „SŁOWIE POWSZECH-
NYM" (nr 10/1973, str. 3) p. ALEKSANDER BOCHEŃSKI wy-

jaśniał między innymi teoretyczne problemy równowagi rynko-
wej, w tym również rozważył sytuację, w której na tynku /na-
stępuje więcej pieniądza niż towaru. Przy tej okazji stwierdził:
„Ekonomiści swą ten objaw „zaburzeniami na rynku" i p. PI-

SARSKI w „Życiu Gospodarczym" całymi latami straszył, przy najlżej-
tzym wzroście płac, możliwością takich „zaburzeń".

' Jeżeli dobrze zrozumieliśmy p. Bocheńskiego, sugeruje on, że Pisarsfci
•prsćz wiele lat lansował na łamach „Życia Gospodarczego" politykę hamo-
ibbhia wzrostu płac (ponieważ Pisarski jest ekonomistą, a ekonomiści
najbardziej boją się zaburzeń na rynku), redakcja zaś pozwalała mu tak
tatami na swoich łamach hasać i straszyć.

Dzwonią, dzwonią, tylko nie wiadomo w którym kościele. •

Gdyby ktoś inny, a nie właśnie p. Bocheński, urozmaicił sobie artykuł
wskazywaniem palcem na ekonomistów, uznalibyśmy to za normalny, wy-
pracowany latami odruch warunkowy.

Wiadomo przędeż, że ekonomiści tylko na pozór zaliczani być mogą do
iych nudziarzy, którzy latami nawołują do lepszej organizacji pracy,
zwiększania wydajności pracy, produktywności majątku trwałego, oszczęd-
naści materiałów, skracania cykli inwestycyjnych. Faktycznie jest to zna-

cznie bardziej podejrzana kategoria zawodowa, która prawdopodobnie
spełnienie swoich funkcji .społecznych upatruje w tym, jakby ludziom
ijiOcniej dopiec. No bo cóż innego może oznaczać równowaga rynkowa?
lvi mniej pieniędzy w kieszeni, tym lepiej, no nie? Oj, nieładnie, p. Alek-
sandrze, oj nieładnie. Bo to przecież Pan, co dopiero, nie na ekonomistów
wskazywał palcem, lecz na księgowych... '

, -r Wyliczy nam zapewne p. Aleksander Bocheński poufałość, ale jest Pan
WYTRWAŁYM naszym Czytelnikiem i jedynym publicystą, który całymi la-
tami i niezliczoną ilość razy na nasze publikacje się powołuje. Jest Pan

po prostu przykładem Czytelnika bez precedensu i do historii naszej re-

dakcji (i do Pańskiej) przejdzie wypowiedź dyrektora jednego z przedsię-
biorstw, w sprawie zniesienia limitów zatrudnienia i średniej płacy.
, Do historii dlatego,. że jest to jedyny fragment naszej działalności, któ-
ry w ciągu wielu lat przytaczany był tak wiele razy. Sprawdzaliśmy
ve wycinkach. Zresztą niech nam p. Bocheński świadkiem będzie: „...Cy-
towałem nieraz z dyskusji w „Życiu Gospodarczym" zdanie pewnego dy-
rektora fabryki, który zapewniał, że gdyby zniesiono limity zatrudnienia
i średniej płacy, zmniejszyłby załogę o 25 proc., pozostałym podwyższył-

BEZ DOWODU
NIE MA ZAPISU
bym płacę o 15 proc., a 10 proc. funduszu płac odprowadziłby do skarbu
państwa". (KIERUNKI nr 7/1971).

Pi Pisarski rzeczywiście od lat pisywał na naszych łamach o hand'-u
wewnętrznym i rynku, a w dodatku był organizatorem cykli publicystycz-
nych ,ABY KLIENT MIAŁ RACJĘ", „ UWAGA CZŁOWIEK", „BARIERY
WZROSTU SPOŻYCIA", „CZEGO SZUKA KLIENT"... Od paru lat pisuje
mało, a jeśli — to już o zdrowiu, oświacie lub innych sprawach socjal-
nych, zamienił bowiem gęsie pióro na solidne biurko, co do dzisiaj mu

wypominamy, stwierdzając, że zurzędniczał.
• Kiedy jednak Pisarski był tylko publicystą i pisywał dużo, mogły' się

zapewne zdarzyć w tej produkcji globalnej rzeczy nie najprzedniejsze ja-
kościowo, w tym i ostrzeżenia przed zaburzeniami rynku. P. Bocheński
pisywać zaczął wcześniej, pisał zawsze więcej i dlatego trudno uwierzyć,
aby tego nie rozumiał. Nie widzimy jednakże żadnych powodów, aby tak
zacneśfnu Czytelnikowi cokolwiek wypominać, jako i nie robiliśmy tego
dotychczas. Wzięliśmy tedy na spowiedź Pisarskiego, żeby sprawdzić, czym
to ludzi straszył całymi latami.

Przejrzeliśmy pisarstwo Pisarskiego, z którego wynika, że główną linią
jśgo publicystyki było domaganie się zwiększenia dostaw rynkowych, a nie

ograniczania płac i dochodów, czyli akurat odwrotnie, niżby to wynikało
z artykułu p. Bocheńskiego. Skoro zaś operujemy latami, prosimy zerknąć
m,in. do „Ż.G" nr 6/1962, 7'62, 44/62, 3911967, 52-53/1967, 15/1968, 32/1968.

W razie potrzeby zapraszamy do redakcji i służymy kompletami roczni*
koto. '„

Na powyższej podstawce moglibyśmy dać p. Pisarskiemu rozgrzeszenie
w sprawach straszenia, tudzież dążenia do zachowania róiiytiowagi rynko-
wej za wszelką ceftę, 'Przy wszystkich bomem zastxzeżenig,ęh, które jnoż- .

na zgłosić do księgowyefi, óbówiązuje w księgowości• pewna nienaruszalna-
żasada, którą prawdopodobnie lesięgowi zaczerpnęli z Dekalogu. A brzmi?
oho: „BEZ DOWODUNIE MA ZAPISU".

1
Cóż jednak z tego, ze my odpuścimy grzechy p. Pisarskiemu na na•

szych lamach, 'jeśli ich nie odpuści na łamach „Słowa Powszechnego"
p." Bocheński? (jako i,my odpuszczamy naszym winowajcom).

Na koniec nie pozostaje nam nic innego, jak zatroszczenie się a to,
aby p. Aleksander Bocheński otrzymywał wszystkie numery „Życia Gos-
podarczego". Nie tak dawno skarżył się bowiem, że o „Życie" y> kioskach
trudno, co powoduje, że w razie potrzeby musi biegać do Biblioteki na

Koszykową. Ani chybi, przepuścić musiał w ten sposób wspomniane przez
nas artykuły Pisarskiego i w ten sposób stracił miarę proporcji. Bo ina-
czej na pewno by o tym straszeniu nie pisał, bo i po co? Zapewnimy więc
p. Bocheńskiemu regularną dostawę naszego pisma (co jest w pełni uza-

sadnione wieloletnią popularyzacją „Życia") — ma razie do końca roku,
a potem jak Bóg da. J.p,G.

Rozwiązania pozornie bezbłędne,
z punktu widzenia szczebla cen-

tralnego logiczne, mogą kryć w

sobie nieprzewidziane trudności
i komplikacje, załamynfbć się w

toku realizacji, wywoływać wiele

zjawisk negatywnych stwierdził
minister Wincenty Kawalec. I ta

myśl oddaje najpełniej treść i

atmosferę dyskusji, jaka toczyła
się na naradzie, zorganizowanej
w ubiegłym tygodniu w Minister-
stwie Pracy, Płac i Spraw Socjal-
nych.

R
ESORT postanowił podstawo-
we zadania i kierunki prac
w 1973 roku i w latach na-

stępnych przedyskutować w

szerszym gronie. Do tej po
raz pierwszy zorganizowa-

nej konsultacji zaproszono kierow-
ników poszczególnych branż, kilku
zjednoczeń i wielkich zakładów,
przedstawicieli rad narodowych i
społecznych organizacji. Dyskusja
nad programem była wnikliwa.

Główne kierunki prac resortu

mieszczą się w sześciu grupach te-

matycznych. Są to: polityka zatrud-
nienia, polityka płac, prawo pracy,
ubezpieczenia społeczne, sprawy soc-

jalne i warunki pracy. W każdej z

tych dziedzin odnotować można
znaczne osiągnięcia.

Na przykład obserwujemy wysoki w

ostatnich latach przyrost zatrudnienia

przy wyższym tempie wzrostu wydajnoś-
ci pracy. Liczba kobiet poszukująęych
pracy zmniejszyła się w stosunku do ro-

ku ubiegłego o 33,4 proc. przy wzroście

miejsc pracy o 73,9 proc.' Ząjedwię 10

proc. kobiet z tych. kitóre są jeszcze
zarejestrowane w urzędach zatrudnienia,
moana zaliczyć do Kategorii pilnie po-

szukujących pracy. Przytłaczająca więk-
szość absolwemtów szkól ząwodowych i

liceów ogólnokształcących zostalą w II'

biegłymi roku zatrudniona, Oi co są na-

dal zarejestrowani w więfezości odrzucili

już kilkakrotnie propozycje pracy, ocze-

kując posady w administracji. Mo&na

więc powiedzieć. że dwa najbardziej na-

brzmlałe problemy ^zatrijjjjiienifl,.. wystę;
pujące % tokąelłą zwłaszcza w Utłacl

1969--70, zostały w zasadole Maczane.

Wystąpiły jednak - zjawiska nega-
tywne, o których mówiono szeroko
w dyskusji. W dużych ośrodkach
mamy do czynienia z niepokojącym
wzrostem fluktuacji, Np. w samej
Warszawie w ubiegłym roku zmieni-
ło pracę 200 tys. ludjęi, Występuje
stały deficyt. wykwalifikowanej
męskiej siły roboczej. W tej sytu-
acji trudno prowadzić zalecone U-
chwałą z grudnia 1971 roku porząd-
kowanie problemów zatrudniania i

płac w wielkich zakładach, W nie-
których przedsiębiorstwach, ęhcąc
prowadzić właściwą politykę kadro-

wą, należałoby wymienić ok. 20
proc. zatrudnionych, a tymczasem
nabiegać trzeba nieustannie o utrzy-
manie .i nabór pracowników.

Problemem dominującym w dy-
skusji i najbardziej niepokojącym są

nieprawidłowości w zakresie wyko-
rzystania czasu pracy, w tym
znaczny wzrost absencji nieuspra-
wiedliwionej i chorobowej.

Jak najbardziej celowa i społecz-
nie uzasadniona likwidacja różnic w

sytuacji pracowników umysłowych
i fizycznych w okresie choroby i

opieki nad chorym dzieckiem, spo-
wodowała znaczny wzrost godzin
nleprzapracowanych z tego tytułu.
W załogach zatrudniających więk-
szość kobiet liczba godzin nieprze-
pracowanych tylko z konieczności
opieki nad chorym dzieckiem wzro-

sła o 200 proc. Zjawisko to nasila
się i występuje wszędzie. Trudno

więc mówić tu o lokalnych niepra-
widłowościach, czy zbytnim libera-
lizmie lekarzy. Przyczyny tkwią o

wiele głębiej i środki przeciwdziała-
nia nie mogą być w tym przypadku
wyłączinie administracyjne — takie
było stanowisko wszystkich dysku-
tujących.

Poza najpilniejszą więc troską o

poprawę zdrowotności całego społe-
czeństwa szukać należy źródeł tych
zjawisk i form przeciwdziałania im

w sferze ekonomią Przedstawiciele

zjednoczeń inicjujących podkreślali,
że chodzi przede wszystkim o stwo-

rzenie warunków, w których ekono-

micznie i moralnie nie opłaciłoby
się łamać dyscypliny, lekceważyć
przepisów o czasie pracy, symulować
choroby.

gJważąją omi, te trzeba, wewnątrz przed-
siębiorstw «tworzyć taki system plac,
który uzależni w większymi stopniu do-

chody poszczególnych pracowników od

wyników pracy danej grupy zatrudnio-

nych, brygady, zespołu. Nagrody i pre-
mie powinny być uzależnione od kuły-
Widwalnej intensywności i jakości pracy.

Wtedy nu»gą następować procesy samo-

oczyszczania się załogi z elementów ła-
..TOiących dyscyplinę i. dezorgamizującycb ^

działalność zakładu.''

jysitawa o stopniowym wyrówny-
waniu świadczeń" z tytułu zasiłków

chorobowych dla pracowników fi-

zycznych i umysłowych, wyprzedzi-
ła niejako wprowadzenie nowych
rozwiązań w metodach planowania
i zarządzania. Nie można o to mieć

pretensji do polityki socjalnej. Zrów.

nanie uprawnień pracowników fi-

zycznych i umysłowych usuwa krzy-
wdzący nonsens z naszego życia,
jest realizacją ważnego postulatu VI

Zjasdu PZPR. Uboczne ujemne skut-

ki wynikają nie ze słusznej zasady,
lecz z tego, że inne ogniwa zmian,
tkwiące w metodach ekonomicznych,
organizacji pracy, pozostały w tym
przypadku w tyle. Wyrównywanie
frontu powinno więc — zgodnie z

zasadami pogrudniowej polityki
1
—

polegać nie na hamowaniu tak po-

trzebnych zmian w polityce socjal-
nej, lecz na regulacji dziedzin, w

których postęp nie jest jeszcze do-

stateczny.
Działania administracyjne — niekiedy

możę nawet doraźnie kooieeaie — są

tytko pallatywem i trzeba mieć Świado-
mość ich bardzo ograniczonej skutecz-

ności. I tak np. zalecenie, żeby pracow-
ników łamiących dyscyplinę „przetrzy-
mywać" w urzędach zatrudnienia, musi

pozostać na papierze. Po pierwsze •

tego względu, że zakłady nie infoirmują
urzędu o przyczynach zwolnień, po dru-

gie w warunkach nieustannego deficytu
siły roboczej jest to po prostu niewy-
konalne.

Blokowanie funduszu plac w. przy-

padku przekroczenia |tmdt6w wypłat za-

siłków chorobowych ma również ograni-
czone działanie. Wpływa bowiem na ob-

niżkę średnie) Płacy i. co gorsze, unie-

możliwia nagrodzenie większego trudu

tych, którzy zastępują nieobecnych. Jak

podkreślono na naradzie, w bamdlv np.

powoduje to niedopuszczalne ze spo-

łecznego punktu widzenia zamykanie
sklepów i wywieszanie, kartek ,jł powo-
du choroby personelu..."

Warto sobie uświadomić, że w

branżach zatrudniających w .więk-
szości kobiety, absencja chorobowa

będzie wykazywać tendencję. wzro-

stową. Należy więc znaleźć sposoby
przeciwdziałania negatywnym skut-

kom tego zjawiska. Wysunięto na

przykład projekt szkolenia i zatrud-

nienia na etade w wielkich zakła-

dach pracy, czy też w handlu opie-
kunek domowych, których wykwali-
fikowana opieka nad chorymi dzieć-
mi pracownic w domu byłaby mniej
kosztowna od zwolnień pracownic i

nie wpływały ^ezprgaąjzjuąpty pa

rytm w pracy w ząkładafe Gapi Jto-

biety* zatni&niońe ni' t^śmadi^ wyso-
ko kwalifikowane, e^r*teź mdteiridl-

nie odpowiedzialne za powierzone
im mienie).

Dyskutując więc wnikliwie nad

wieloma sprawami zaaprobowano na

naradzie przedstawiony program
działania w dziedzinie zatrudnienia

i płac na 1973 rok zmierzający do

optymalizacji zatrudnienia i wydaj-
ności pracy oraz maksymalnego wy-

1 korzystania czasu pracy przez roz-

wiązania ekonomiczne, zmieniające

przydziałowy, przestarzały «ystem
rozdziału środków płacowych, w ślad

za siedmiomilowym krokiem, którym
była niewątpliwie likwidacja limito-

wania zatrudnienia.

Program prac socjalnych resortu

wzbudził natomiast wiele zasadni-

czych zastrzeżeń. Zespół ludzi zgro-

madzonych na naradzie niewątpli-
wie zdaje śóbie sprawę z występu-
jących w tej dziedzinie ogromnych
trudności. Zmiany w działalności

socjalnej dokonują się pc' nieustan-

nym naporem tysiąca narosłych pro-

blemów, które regulować trzeba nie-

jako od ręki. Działanie to przypo-
mina swoim charakterem i skom-

plikowaniem prace modernizacyjne
w starym i bardzo zaniedbanym za-

wadzie. Występuje tu bowiem wiele

nieprawidłowości, dysproporcji 1 dla.

tego chyba w programie dominują
głową: uporządkować, badać, współ-
działać, ustalić normatywy. Temu

celowi służą omawiane już przez

pas szeroko plany socjalne przedsię-
biorstw i rad narodowych.

Poza tym działaniem „ód pod-
staw" rysuje się . również program

pomocy rodzinie wielodzietnej, pra-

cuje się nad koncepcją zagospodaro-
wania czasu wolnego, nowym mode-

lem oszczędzania, modelem życia lu-

dzi starych, rozwojem aktywnych
£<?rm zabezpieczenia społecznego.

A Jednak te niewątpliwie potrzebne 1

długofalowe zada"*» — w odczuciu ze-

brąayęh — nj« powinny bynajmniej wy-

czerpywać treści programu socjalnego
resortu. Wydają «1« bowiem przyczyn-

kiem do perspektywicznych rozważań,

ile niedostatecznie korespondują z n*J-

. pi lniejszymi problemami dnia dzislej-

tzego.

Wielu dyskutantów zwracało uwa-

gę na konieczność określenia, jakie
cele 4 wfjakięj hierarchii spełniać ma

jfc&tyka. „socjalna. różnych szczebli:

państwa) resortów, zakładów pra-

cy. władzy terenowej i organizacji
społecznych. Mówiono o koordynacji.
Nie tej najczęściej, niestety, ' staso-

wanej, a polegającej na wzajemnym
spychaniu, pracy, i odpowiedzialności
na partnera, lecz prawdziwej koor-

dynacji, zakładającej właściwy, uza-

sadniony ekonomicznie podział ról.

Tylko bowiem w ten sposób można

uniknąć wciąż jeszcze trwającego
marnotrawstwa sił 1 środków spo-

łecznych,

ZYTAJĄC artykuł „Po-
trzeba integracji" B. Dostat-

niego, (Życie Gospodarcze
nr 47 z dnia 19.11.1972)
nasuwa się nieodparte py-
tanie: q co właściwie W

nim chodzi — czy o rzeczowe na-

świetlenie poglądów osobistych au-

tora na temat sytuacji w lotnic-
twie cywilnym i jego takie czy in-
ne ustawienie w kraju — czy o

analizę prjicy Zakładu Usług Agro-
lotniczych Wytwórni Sprzętu Kó-
munikacyj nego-Okęcie, gdyż co

najmniej 30 proc swego artykułu
autor poświęca temu zagadnieniu.

Jeżeli chodzi o wygłaszanie włas-

nych poglądów na. temat integracji
wszystkich gałęzi lotnictwa cywil-
nego, to artykuł bardzo pobieżnie
i bez głębszej znajomości rzeczy
dotyka jedynie pewnych proble-
mów, ale to już osobiste podejście
do sprawy samego autora. Nato-
miast próba analizy ZUA WSK-
Okęcie i wyciąganie wniosków na

bliżej nieznanych zasadach, wyka-
zuje całkowity brak znajomości
zagadnień agrolotniczych i tym sa-

mym wprowadzanie w błąd opinii
publicznej.

Pracuję jut w lotnictwie 22 lata, od
15 lat jestem bardzo blisko związany
z lotnictwem rolniczym, aod5lat
bezpośrednio zaangażowany w te prace
1 kile spotkałem w tym czasie p. Do-
statniego, ani w przedsiębiorstwie, ani
na lądowiskach, ani przy żadnej innej
akcji wykonywanych prac agrolotni-
czych, mimo że krąg ludzi zaangażo-
wanych w te prace jest ogólnie znany.
Dziwi mnie przeto wypowiedź p. Do-
statniego o rzeczywiście bardzo skom-
plikowanych zagadnieniach związanych z

lotnictwem rolniczym oraz dowolnym
- jego organizacyjnym podporządkowaniu,
-bez pełnej znajomości jego specyfiki i
problemów, z jakimi się spotyka.

Nie wnikając bliżej w inne dzie-
dziny lotnictwa cywilnego i nie
stawiając wniosków generalnych,
uważam osobiście, jeżeli można na

.ten temat wygłosić swoje osobiste
zdanie, że każda instytucja, w któ-
rej można zastosować lotnictwo, nie
musi zaraz podlegać jakiejś Dy-
rekcji Generalnej i zabiegać o jej
zgodę na użycie lub nie sprzętu
lotniczego.

Tak jest na całym świecie, tam

gdzie lotnictwo nie jest w powija-
kach. Trudno wyobrazić sobie zin-
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tegrowanie przykładowo pogotowia
lotniczego z lotnictwem rolniczym.
Pomijając fakt podstawowy, że po-
gotowie lotnicze, tak jak każde po-
gotowie, nie jest i nie może być
dochodową jednostką gospodarczą
— a jednostką budżetową, tak jak
cała służba zdrowia, również nie
ma technicznych możliwości wyko-
rzystania w luzach (tylko jakich?)
samolotów rolniczych w lotni.czym
pogotowiu sanitarnym i odwrotnie.
Nikomu chyha nie przychodzi do

głowy myśl równie błyskotliwa zin-
tegrowania transportu pogotowia
ratunkowego na przykład z Pań-
stwową Komunikacją Samochodów
wą.

Chcę natomiast poświęcić trochę
więcej czasu na bliższe zapoznanie
opinii publicznej z faktami związa-

WŚK-Okęcie, jako producent'
sprzętu lotniczego, była żywotnie
zainteresowana w rozwoju Przed-

siębiorstwa Usług Lotniczych APRL

(jak i innych odbiorców korzysta-
jących z samolotów produkowanych
przez Zakład) i szła na wszelkie
formy współpracy ze swymi klien-
tami, Na bazie tej współpracy zro-

dziły się przed 7 laty pierwsze kon-

trakty z odbiorcami zaągranicznymi,
na charter polskich samolotów.

Ten typ eksportu resursu samo-

lotowego zaczął coraz bardziej się
rozwijać, a dalsza penetracja ryn-
ków zagranicznych i szczegółowe
badania możliwości ulokowania
sprzętu lotniczego za granicą po-
twierdziły konieczność oferowania
do sprzedaży nie tylko samych sa-

molotów, ale i ich charteru wraz

ża dynamiczny rozwój eksportu
usług przez WSK-Okęcie jako czyn-
nik „nonsensu organizacyjnego" to

życzę, żeby takich „nonsensów gos-
podarczych" było w kraju jak naj-
więcej.

Trzeba dodać, te wykonywanie prac
agrolotniczych za gganlcą przez WSK-
Okęcle zwiększyło ilości tzw. godzin na-

lotu rocznego na samolot, zaktywizowa-
ło prowadzenie prac doświadczalnych
sprzętu, rozszerzając Zakładowy poligon
doświadczalny na kraje w odmiennych
warunkach klimatycznych. Rezultatem
takiej połączonej działalności wytwórczo-
eksploatacyjnej było polepszenie jakoś-
ci produkowanego sprzętu, że wymienię
tylko niektóre najistotniejsze, jak zwięk-
szenie okresów mlędżyremontowych sil-
ników lotniczych z 600 godzin pracy do
1000 godzin z Jednoczesnym dostosowa-
niem ich do paliwa etylizowanego, wpro-
wadzanie pustynnych filtrów powietrz-
nych, zwiększenie o 50 proc. mlędzyna-
prawczego okresu remontowego płatow-
ca PZL-101 „Gawron" itp.

POLEMIKI - DYSKUSJE

DRUGA STRONA MEDALU
ROMUALD GUDEL

nymi z działalnością agrolotniczą
Zakładu Usług Agrolotniczych
WSK-Okęcie.

Może na początek trochę historii.
Zorganizowanie Zakładu Usług Agro-

lotniczych przy WSK-Okęcie nie jesl
dziełem przypadku. Usługi Agrolotnicze
w Polsce nie miały szczęścia od począt-
ku swego powstania. Kolejno w latach
1947—1956 jak piłkę przerzucało je po-
między sobą MINISTERSTWO KOMUNI-
KACJI, Liga Lotnicza, Aeroklub PRL,
tak że wreszcie zmarły śmiercią natu-

ralną, gdyż MINISTERSTWO KOMUNI-
KACJI NIE CZUŁO SIĘ KOMPETENTNE
BY PROWADZIĆ TAKIE PRZEDSIĘBIO-
STWÓ — MIMO 2E INNEGO LOTNIC-
TWA CYWILNEGO W POLSCE POZA
AEROKLUBEM NIE BYLQ.

Jeszcze raz próbę zorganizowania ta-
kiego przedsiębiorstwa podjęły: począt-
kowo wsoólnie Ministerstwo Rolnictwo
(inwestycje) i Aeroklub PRL (eksplo-
atacja), a następnie już tylko Aeroklub,
Jednak była to również działalność nie
rokująca nadziel wielkiego rozwoju z

uwagi na ciągle reorganizacje, zmiany
koncepcji, zaloźeA, brak perspektyw dłu-
goletnich porozumień z odbiorcami, brali
pieniędzy na inwestycje, deficyty w bi-
lansach. Wszystko to powodowało we-

getację przedsiębiorstwa, pomimo ofiar-
nej 1 ogromnej pracy wielu pracowni-
ków PUL.

z obsługą, a więc pilotami, mecha-
nikami, sprzętem naziemnym,
rozszerzonym serwisem technicz-
nym, itp.

Ponieważ ten typ. kompleksowych do-
staw nię byl dla WSK-Okęcie obcy, gdyż
Już przedtem Wytwórnia jako Generalny
Dostawca prowadziła podobny typ eks-
portu, również, i kompleksowe wykony-
wanie prac agrolotniczych za grani-
cą nie stanowiło przeszkody w rozwi-
janiu nowego . typu eksportu. Podobnie
postępują inne firmy, jak na przykład
szwajcarska firma Pilatus, która rów-
nież prowadzi obok sprzedaży samolo-
tów także prace agrolotnicze.

Rozszerzenie eksportu usług agro-
lotniczych zaktywizowało eksport
w ogóle, co na przykład w przeli-
czeniu na sprzedane samoloty
PZL-101 „Gawron" równałoby się
wyeksportowaniu w tym okresie ok.
450 samolotów (z czego w 1972 r.

ok. 145 szt.). Sądzę, że te fakty po-
zwolą zrozumieć p. Dostatniemu,
że WSK-Okęcie była, jest i będzie
żywotnie zainteresowana w roz-

woju usług agrolotniczych. Jeżeli
jednak pomimo to p. Dostatni uwa-

Ponieważ prace agrolotnicze pro-
wadzone w kraju stanowiły nieca-
łe 20 proc wykonywanych za gra-
nicą nic więc dziwnego, że takie
uciążliwe i nietypowe dla Aeroklu-
bu PRL przedsiębiorstwo zostało
słusznie połączone w jedną całość
z istniejącą organizają w WSK-
Okęcie wykopującą na zasadach

przemysłowych podobne pracę za

granicą, gdyż jedynie takie połącze-
nie gwarantowało dalszy rozwój
usług agrolotniczych i niezaprzepa-
szczenie zdobytego dorobku, co

zresztą znalazło swoje potwierdze-
nie w pierwszym samodzielnym ro-

ku działalności ZUA w 1972 r.,
który wykazał wbrew opiniom róż-
nych „proroków", że również i w

kraju można dynamicznie rozwijać
usługi agrolotnicze.

Nie wiem z jakich źródeł czerpał
autor materiały do swego artykułu,
nie wiem też na jakiej podstawie
publikuje wybrane przez siebie wy-
rywki mylnych informacji zawar-

tych w jednym piśmie (które zresz-

tą nie było do niego kierowane, a

które zostało dawno wyjaśnione i

sprostowane — nawiasem mówiąc
w Koszalinie wykonano 130 proc,
zaplanowanego areału) wprowadza-
jąc w błąd opinię publiczną. Dla-
czego wykorzystuje jedno pismo, a

nie dostrzega całego szeręgu pism
z PGR-ów, Ministerstwa Rolnictwa
i Leśnictwa, które bardzo pochleb-
nie wyrażają się o współpracy z

ZUA i uzyskiwaniu dobrych re-

zultatów?

Dla zdezorientowanych mylnymi
wywodami p. Dostatniego Czytelni-
ków podaję, że „nikłe zainteresowa-
nie się WSK-Okęcie marginesowym
dla siebie kierunkiem działalności

przejawiło się m.in.:

— Przeznaczeniem dla potrzeb ZUA na

1972 r. środków Inwestycyjnych w

wysokości 30 min zł, tj. więcej niż
kiedykolwiek dotychczas;

— powierzchnia poddana . zabiegom
agrolotniczym w kraju wzrosła ze

197 tys. ha w 1971 r. do 330 tys.
ha W 1978 r., tj. wzrost ok. lęs proc.;

— średni roczny nalot na samoloty
wzrósł dla samolotów PZL-101 „Ga-
wron" latających w kraju 123 b
1971 r. do 269 li w 1972;

— przeszkolono w 1972 r. ns kunach
teoretycznych 63 i praktycznych 80
pilotów rolniczych (w 1971' i',' 58
teoret. i 42 prakto, 31 mechaników
pokładowych AN-2 i 71 mech.
ziemnych (w łatach ubiegłych nie
organizowano takich kursów -w ogó-
le)!

— przez działanie WSK w dziedzinie
podnoszenia kwalifikacji personelu
lotniczego, wprowadzenie okresowych
badan toksykologicznych i poprawę
warunków BHPiL zmniejszyła się
ilość wypadków lotniczymi tak w

ilpśęiaęh bezwzględnych jak i prze-
liczając na wylatane godziny lotu
(przykładowo w

' 1971 r. łącznie 23
wypadki lotnicze i 1 ^vypądek na ca

830 godzin lotu, natomiast w Wiz r.

ogółem 15 wypadków a i wypadek
na 1690 godzin lotu).

O jakie to więc wypadki i roz-

luźnienie dyscypliny chodzi p. Do-
statniemu?

Chciałbym również zapytać w

imieniu jakich specjalistów p, Do-
statni woła o integrację wszystkich
rodzajów lotnictwa cywiljięgo, cźy
w imieniu specjalistów lotniczych?
Ostatnio obradowała, w Warszawie
II Konferencji naukowo-technicz-
na sekcji lotnicz?5 SIMP i sekcji
Głównej Komunikacji Lotniczej
SIT Kom. Zebrajo się tam dosyć
sporo specjalistów lotniczych, któ-

rzy dyskutowali nad przyszłością
lotnictwa cywilnego w kraju, W
czasie Konferencji działała. również
Komisja Wniosków ( w której pra-
cy miałem zaszczyt również, brać
udział) i muszę stwierdzić, że w

dyskusji nie wypowiedziała Się ani
jędna osoba na temat zintegrowa-
nia wszystkich gałęzi lotnictwa w

jedną scentralizowaną machinę.
Prawdą Jest, te lotnictwo cywilne dys-

ponuje majątkiem o wspólnej wartości
5 mld zł, ale prawdą jest również i to,
że.lotnictwo rolnicze ma swój w tym
udział niewiele większy niż 3 proc.
Czyżby więc od raktu ezy lotnictwo rol-
nicze będzie włączone do Generalne] Dy-
rekcji czy nie, zależeć miały : lpsy roz-

woju lotnictwa cywilnego w Polsce I cźy
rzeczywiście' taka organizacja stworzy
gwarancję lepszego rozwoju agrolotqlc-
twa niż w istniejącej organizacji? Sądzę,
cę właśnie ścisła Więź z przemysłem, a

więc własnym sprzętem, remontami, częś-
ciami zamiennymi, inwestycjami itp.
stwarza przede wszystkim gwarancję
rozwoju lotnictwa rolniczego.

Jest na pewno potrzebny organ
lotniczy — lub reorganizacji wyma-
ga Centralny Zarząd Lotnictwa Cy-
wilnego, który spełniałby, funkcję
koordynatora rozwoju całego lot-
nictwa W Polsce, ale nie centrali-
zacja eksploatacji samego sprzętu.

Lotnictwo tylko wtedy wykorzy-
stuje swąją przewagę szybkości, je-
żeli eliminuje się w jego (działaniu
wszelkie pośrednie szczeble koordy-
nacji, dystrybucji, nadmiernego pla-
nowania, dyspozytorstwa itp. we

wszystkich rodzajach lotnictwa cy-
wilnego. Brak na przykład lotnic-
twa dyspozycyjnego w kraju jest
faktem znanym ód dawna i jakoś
nikt nie chce podjąć się jegp or-

ganizacji. Łatwiej bowiem przej-
mować przedsiębiorstwo zorganizo-
wane — niż go organizować.

Co się tyczy eksportu sprzętu- i

usług lotniczych, to o ile mi Wia-
domo, powołane zostało Przedsię-
biorstwo Handlu Zagranicznego
Przemysłu Lotniczego „PEZETEL",
Które sobie nieźle radzi z zagadnie-
niami handlowymi, dobierając od-
powiednich fachowców, szkoląc ich
w specyfice akwizycji rolniczej.
Wfasnię z tym przedsiębiorstwem
ścisłe jest związąne WSK-Okęcie
i na obecnym etapie lepszego roz-

wiązania nie potrzeba.
Kończąc chciałbym postulować,

zeby nię uleps?ać tego co dobre,
a wziąć się ostro za to wszystko,
co w lotnictwie cywilnym j«t X
dobre 1 wymaga —

^^
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dy „22 Lipca" poszukując skutecz-

niejszych sposobów gospodarowania
przyjęły eksperymentalny model zarzą-
dzania 1 organizacji. Ten system obowią-
zywał do końca ubiegłego roku. Obec-

nie szybko postępują prace nad przyję-
ciem nowych zasad przez cale Zjedno-
czenie Przemysłu Cukierniczego.

Asortyment wyrobów wytwarzanych w

przedsiębiorstwach zgrupowanych w Z.P,
Cukierniczego jest szeroki. Możn» tu wy-

odrębni 6 cztery zasadnicze grupy, mia-

nowicie: cukierki, czekolada, wyroby
czekoladowe oraz pieczywo cukiernicze,
Z wyjątkiem pierników Zakłady „22
Lipca" produkują pełny zestaw wy

mienionych wyrobów, irdział przedsię
biorstwa w produkcji zjednoczenia wy-
nosi ok. 25 proc. Do ogólnej sumy eks-

portu zjednoczenia wnosi ono najwię-
cej (40—50 proc.).

W poprzednim modelu. „Wedla" obo

wiązywało ponad 30 wskaźników. Po 19C1

r. wskaźniki te zredukowano do trzech,
co znacznie uprościło zarządzanie przed
siębiorstwem. Jako podstawę oceny wy-
ników przedsiębiorstwa przyjęto ceny

normatywne, zamiast dotychczasowych
— porównywalnych. Jednym > głównych

" mierników sta] się zysk. Dalsza inno

wacja — to zniesienie limitu zatruci

nienia. Pozostało w mocy jedynie llml'

towanie funduszu plac i to obliczane

przy pomocy specjalnego '
wzoru pozo

stawiającego duży stopień swobody
przedsiębiorstwa. „Wedel" uzyskał ogra-

niczoną samodzielność w zakresie usta-

lania cen.

Eksperyment trwał do końca ubiegłego
roltu. przyjęty z początkiem stycznia 1973

r. przez Zjednoczenie Przemyślu Cukier-

niczego system niewiele różni się od

„wedlowskiego". Ponieważ szczegółowe
informacje na temat projektu nowego

systemu v przemyśle cukierniczym do-

starczył artykuł dyrektora ekonomiczne-

go ZPC, Tadeusza Karpińskiego (patrz
2.ę . nr' 41/1972), nie będziemy do tego
powracać. Dodajmy tylko, łe projekt zy-

skaj już akceptację. -

w grudniu ubiegłego rpku zorganizo-
wano w Ryni szkolenie dla kadry kie-

rowniczej pilotujących przedsiębiorstw
Zgrupowanych w Zjednoczeniu Przemy-
słu Cukierniczego. Z „Wedla" wzięli W

nim udział członkowie ścisłego kierow-

nictwa, a Więc flyrektorzjft Werownlcy
zakładów, kierownicy działów, - przedsta-
wiciele organizacji partyjnej, Odbyły się
trzy tury spotkań praktyków gospodar-
czych (dyrektorów, kierowników wyższe-
go szczebla) z grupą ekspertów I teore-

tyków. W programie zaprezentowano sa-

mą ideę nowych zmian. Natomiast szcze-

góły miały być opracowane i przedsta-
wione w terminie późniejszym, po «for?

mulowaniu aktów normatywnych. Kadra

kierowniczą zapoznała się więc, przy-

najmniej ogólnie, t nowym systemem.
Ale załoga o zasadach zmian wie nie-

wiele.
— Dlaczego? — pytam dyrektora na-

czelnego Zakładów „22 Llpęa".
— przedsiębiorstwo nie otrzymało do

tej pory oficjalnego dokumentu — mó-

wi dyrektor naczelny Andrzej Karbswnl-

czek — który zawierałby ostateczną
wersję zasad. Nie można w tej ęhwfll
rozpocząć szkolenia załógl, ponieważ sa-

ma teoretyczna znajomość modelu Jul

nie wystarcza. Ludzie domagaliby się
konkretnych odpowiedzi na konkretne

pytapią. Chcieliby wiedzieć, co i jak się
zmieni ha Jćh wydziale, w ich zespole,
na ich stanowisku pracy. W chwili obe-

cnej dyskusja tego typu nie Jest moż-

liwa. Odpowiednie uściślone dane znaj-
dziemy dopiero w obiecanych dokumen-

tach, których jak nie było tak nie ma..,
— Kiedy pan dyrektor sppdzlewa się je

zobaczyć?
— Poinformowano mnie, łe mają być

gotowe pod koniec stycznia.
— Czy „Wedel" jest przygotowany na

szybkie przeszkolenie pracowników?
— Z chwilą otrzymania kompletnej do-

kumentacji jesteśmy w stanie od razu

Rozpocząć szkolenie we wszystkich gru-

pach pracowniczych. Początkowo In-

struktaż obejmie dwie grupy, Pierwsza
— to personel komórek funkcyjnych, a

więc pracownicy działów: płac, planowa-
nia, ekonomicznego, a także kierownicy
produkcji, Drugą grupę liczącą mniej
więcej 340 osób stanowią pracownicy,
którzy obecnie już są szkoleni. Są to

przeważnie członkowie średniego dozoru

technicznego, głównie majstrowie. Ody
tylko będziemy w posiadaniu wspomnia-
nego dokumentu zaczną oni studiowanie

nowych zasad. W dalszej kolejności prze-

szkolimy całą załogę.

Szybkie zaznajomienie się ą nowyTM
mpdelem ma dla przedsiębiorstwa zna-

czenie ogromne. Przedsiębiorstwo pracu-

je więc według nowego 1 według stare-

go systemu; ciągle trwa w stanie nie-

pewności. Niepewność nie dotyczy spraw

błahych, lecz o zasadniczym znaczeniu

dla gospodarki zakładu. We wiadomo

na przykład, czy bilans będgie W p(We-
dlu" poddawany korekcie czy nie, ą je-
żeli tak, to np jakich zasadach. Nie ma

ostatecznego porozumienia co do cen.

Słowem, nie wszystkie wątpliwości zo-

stały rozstrzygnięte, w sprawach szcze-

gółowych istnieją Jeszcze różnice &dań

między ekspertami, trwają konsultacje
między przedsiębiprstwem a zjednocze-
niem.

Datę wejścia w życie nowych zasad w

organizacjach inicjujących ustalono na 1

•tycznia 1973 r. A „Wedel" ciągle cze-

ka*
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zację. Wielkość zakładów przemysłu kluczowego 1 charakter ich wyposa-
żenia powodują, żę powstaje poważna różnica w kosztach produkcji długiej,*
i krótkiej serii. Wielkość zaś i typ wyposażenia zakładu drobnej wytwór-

9

czości sprawiają, że różnice w kosztach produkcji długiej i krót-
kiej sćrii są znacznie mniejsze. Umożliwia to drobnej wytwórczości
ekonomicznie opłacalną produkcję tych wyrobów, których wytwarzania «te

podejmuje przemysł kluczowy. Typ bardziej uniwersalnego wyposażenia,
uzupełniony specjalistycznymi maszynami wykończeniowymi, charakterys-
tyczny dla drobnej wytwórczości, na pewno nie pozwala na konkurowanie
z przemysłem kluczowym w długoseryjnej produkcji, ale pozwala na więk-
szą elastyczność, wyrażającą się w częstych zmianach modeli i konstrukcji
wyrobów. •

Stwarza to sytuację, w której sfery działalności gospodarczej przemysłu
kluczowego i drobnej wytwórczości są różne. A typ produkcji drobnej
wytwórczości stanowi w zasadzie bardziej charakterystyczne kryterium
dla jej wyodrębnienia, niż kryteriom liczby zatrudnionych.

Ale jest jeszcze inna cecha drobnej wytwórczości, różniąca ją od prze-
mysłu kluczowego. Jest nią ścisłe powiązanie w zakładach drobnej wy-
twórczości produkcji z usługami oraz chałupnikami. Czyli, linią demarka-

cyjną między drobną wytwórczością a przemysłem kluczowym przebiega
nie tylko w zakresie koncentracji, ale w nie mniejszym stopniu wyraża
się w charakterze produkcji i w jej powiązaniu z usługami i nakładztwem.

Dużo kontrowersji wywołuje temat, czy produkcja drobnej wytwórczości
powinna mieć charakter produkcji finalnej; czy zasadniczy potencjał
drobnej wytwórczości powinien być zaangażowany w kooperację z prze-
mysłem kluczowym.

Na pewno kooperacja > przemysłem kluczowym jest jedną z. istotnych
funkcji drobnej wytwórczości 1 dlatego określona część potencjału drobnej
wytwórczości powinna służyć tej kooperacji. Ale rozszerzanie tego typu
działalności na rzecz przemysłu kluczowego jest niesłuszne, gdyż uszczupla
możliwości rozwoju produkcji rynkowej.

W Polsce udział drobnej wytwórczości w eałej gospodarce narodowej
jest niższy, niż w większości krajów uprzemysłowionych i wysoko uprze-
mysłowionych. Jeżeli gospodarka narodowa nie chce dopuścić do stopnio-
wego zubożenia rynku towarowego i usługowego w wyniku dużej koncen-

tracji i automatyzacji przemysłu kluczowego, musi z jednej strony zapew-
nić odpowiedni procentowy udział drobnej wytwórczości w całej gospo-
darce narodowej, z drugiej zaś strony wykorzystać go w maksymalnym
stopniu do finalnej produkcji typu rynkowego. Ten rodzaj produkcji stwa-
rza też duże możliwości eksportu.

Próbną wytwórczość zorganizowaną jest w Polsce w przedsiębiorstwach
państwowych, spółdzielczych, jak i w formie indywidualnego rzemiosła
i prywatnego przemysłu. Uspołeczniona drobna wytwórczość zorganizowana
jest głównie w formach spółdzielni pracy.

Spółdzielczość praęy ma następujący udział w całej drobnej wytwórczości: w pro-
dukcji — 66 proc., w eksporcie — 51,3 proc. (w cenach bież), w usługach dla lud-
ności — 10 proc, 1 w nakladztwie 89,8 proc. W spółdzielczości pracy zatrudnionych
jest '50 tys, członków i pracowników. Stanowi to 11.5 proc. całego zatrudnienia
z wyłączeniem zatrudnienia w rolnictwie. Wartość produkcji i usług wynosi ponad
100 miliardów złotych.

Pierwsza najbardziej charakterystyczna ewolucja, po okresie odbudowy
1 początkach uprzemysłowienia, to stopniowe przenoszenie się punktu cięż-
kości do usług. W latach 1960—1970 zatrudnienie w sferze usług wzrosło
o 92,5 proc., podczas gdy w produkcji tylko o 22,9 proc.

Drugą charakterystyczna ewolucja miała i ma w dalszym ciągu miejsce
w zakresie zatrudnienia. Zasadniczo od szeregu lat na przyrost zatrudnie-
nia składają się głównie kobiety, inwalidzi i zatrudnieni w systemie na-

kładczym. Przy wzroście stanu zatrudnienia w tym okresie ogółem o 53,8
proc., zatrudnienie kobiet wzrosło o 138,6 proc. i stanowi obecnie 50,6 proc.
zatrudnienia, zatrudnienie inwalidów wzrosło o 121,7 proc. i stanowi
obecnie 23,6 proc. zatrudnienia, zatrudnienie chałupników 236,4 proc. i sta-
nowi obecnie 18,4 proc. całego zatrudnienia. Te tendencje w polityce
zatrudnienia, powodują, że spółdzielczość pracy w coraz mniejszym stopniu
zgłasza zapotrzebowanie na deficytowe grupy pracownicze.

Trzecia wreszcie charakterystyczna ewolucja — to sukcesywne przesu-
wanie potencjału na tereny aktywizowane. Ilustracją tego jest fakt, że
podczas gdy w latach 1960—1070 zatrudnienie na terenach aktywizowanych
wzrosło o ponad 40 proc., to w pozostałych zaledwie o 1,5 proc,

Ten długi wstęp był konieczny, by móc krótko odpowiedzieć na pyta-
nie „co spółdzielczość pracy będzie robić?".

VI Zjazd Spółdzielczości Pracy wytyczył na obecną i przyszłą pięciolatkę
kierunek działania zgodny z funkcjami, które na obecnym etapie uprzemy-
słowienia kraju drobna wytwórczość powinna spełniać.

Ną czoło wysuwa się specjalnie wysoka dynamiką usług dla ludności.
Wskaźnik ich wzrostu w obecnej pięciolatce wynosi 203 proc. i znacznie
wyprzedza dynamikę produkcji. W działalności przemysłowej największy
wzrost przewiduję się w produkcji rynkowej i eksportowej. Wskaźniki te

wynoszą: 159,7 proc. i 177,7 ppoc. Wzrost działalności usługowej i przemy-
słowej powiązany został z poszerzeniem funkcji aktywizaeyjnyęh. Ilustracją
ich jest np. wzrost zatrudnienia inwalidów o 26,1 proc., chałupników o 52,2
proc., wobec ogólnego wzrostu zatrudnienia o 20,0 proc. Drugą ilustracją
tych ąktywiząęyjnych funkcji jest skierowanie głównego nurtu zatrudnie-
nia i inwestycji na tereny aktywizowane, natomiast na terenach dużej
przemysłowej aglomeracji skoncentrowano się ną zatrudnieniu kobiet i in-
walidów.

Szybki wzrost realnych płac i dochodów ludności wyznacza spółdziel-
czości pracy istotną rolę w zapewnieniu równowagi rynkowej, Ale nie

mniejszą rolę wyznaczył Zjazd w zapewnieniu równowag cząstkowych.
Lokalizacja zakładów i stopień koncentracji wynikające z faktu, że spół-
dzielnie prący z zasady bazują na lokalnych zasobach siły roboczej i wy-
korzystują istniejącą infrastrukturę, specjalnie je predestynują do odegra-
nia ważnej roli w zabezpieczeniu cząstkowych równowag na rynku. Spół-
dzielczość pracy może tworzyć dodatkową podaż towarów oferowanych
rynkowi wiejskiemu i rynkowi małych miast uzupełniając niedobory prze-
mysłu kluczowego,

„ŻYCIE GOSPODARCZE": W jednej z ostatnich swoich publikacji
wspominał Pan m.im. o niedostatecznych zmianach jakościowych w

działalności spółdzielni prący — zarówno w odniesieniu do usług, jak
i do produkcji. Jakie Są zasadnicze, może nawet — w pewnym sensie
strukturalne przyczyny tego stanu rzeczy?

BOHDAN TEĄMPCZYŃSKI: Obok zapewnienia tej wysokiej dynamiki
prawidłowych kierunków rozwoju, specjalną uwagę zwrócił Zjazd na

przyspieszenie i pogłębienie zmian jakościowych. Dlaczego zmiany jakoś-
ciowe w wielu spółdzielniach nie nadążały za dużą dynamiką rozwojową?

Główną przyczyną jest brak skoordynowania systemu pobudzania z sy-
stemem zasilania. W całym okresie dużego rozwoju spółdzielczości pracy
występowały ogromne dysproporcje między zadaniami i środkami. Dyspro-
porcje te wynikały Z dwóch przyczyn. Wysuwało się często tezę, że spół-
dzielczość pracy powinna produkować z gorszych gatunków surowców oraz

surowców wtórnych i odpadowych. W związku z tym już w fazie budowy
planu zakładało się brak pełnego pokrycia surowcowego.

Druga przyczyna to brak nowoczesnych maszyn, głównie wykończenio-
wych decydujących o jakości.

Trzecia przyczyna to stałe przesuwanie zatrudnienia na kategorie pra-
cowników, których nie wchłania przemysł kluczowy, a które często cha-

rakteryzują się brakiem kwalifikacji, oraz przerzucanie spółdzielczości
prący na tereny aktywizowane o słabszej bazie i kadrowej i technicznej.

Organizowanie tanich miejsc pracy lub naMadztwa wymaga określonego
okresu przystosowania.

Nie można te* nie doceniać wpływu metodologii planowania na zmiany Jakoścjo-
we. Nadmierna ilość dyrektywnych wskaźników, a szczególnie wiązanie dyrekiyw-
ności zadań z dyrektywnością środków ma niebezpieczny wpływ na ukierunkowanie
dżialalnoici gospodarczej pod kątem układu wakainików, a nie społecznego zapotrze-
bowania, ma również wpływ na Jakość. Obowiązujący system bodźców preferował
Wyniki ilościowe, a pąnujący przez długi okres czasu rynek producenta jeszeze bar-
dziej koncentrował uwagę na osiąganiu największych Ilości,

„ŻYCIĘ GOSPODARCZE": Wydaje się, źę należałoby sprecyzować
istniejący profilem nierównomiernego wykorzystania bazy wytwórczej
spółdzielczości, zwłaszcza w warunkach, kiedy, jąk wiadomo, produk-
tywność majątku trwałego w tym dziale gospodarki narodowej jest
wysoka.

BOHDAN TRĄMPCZYŃSKI: Biorąc spółdzielczość pracy jako całość,
stwierdzić trzeba bardzo wysoką produktywność majątku trwałego, sięga
gną 6 zł na jedną złotówkę majątku trwałego. Czasem wysokość ta niepoki
'

nasuwa pytanie, czy nie jest ona osiągana kosztem jakośći i warunków
socjalnych.

Wysoka produktywność nie jest jednak równoznaczna z pełnym i równo-
miernym wykorzystaniem bazy. Duży procent spółdzielni pracy pracuje
w oparciu o majątek obcy, często dzierżawiony. Niemożność inwestowania
w obcych obiektach oraz niemożność uruchamiania drugiej i trzeciej zmiany
— gdyż wiele obiektów mieści się w domach mieszkalnych, w osiedlach
mieszkaniowych — ma wpływ na równomierność wykorzystania bazy-
W miarę wchodzenia do produkcji i usług nowych inwestycji problem ten

będzie się zmniejszał.
W wielu spółdzielniach brak powierzchni pomocniczych. W związku z dużą dys-

proporcją sadał) 1 frodków, w tym takie środków inwestyeyjnycb ogranlesane były
Inwestycja wylącsnte 40 powierzchni bezpośrednio produkcyjnych kosztem mi|iV

a«w, urząd»** socjalnych | lanych powlerachnl pomocniczych, patmboych dla pra-
widłowej orsanlMsJI piodukcjt-

Trucia wreszcie sprawa, |0 nłęryindcgnoM «aopątrzenła. brak wielu maszyn. »P*
wodujący zahamowania produkcji, • w wielu spółdzielniach brak transportu doit&w-
ezego.

W związku z tym warto wyjaśnić, to przyrost produkcji i usług w naj-
bliższych latach zależeć będzie przede wszystkim od wykorzystania bezin-
westycyjnych czynników wrostu. Duża też część inwestycji jest skierowana,
obok rozbudowy nowoczesnej bazy, na usunięcie tzw. „wąskich gardeł".

„ŻYPIE GOSPODARCZE": Wszyscy są sfodoi, ie postulowane zmiany
jakościowe zaletą w Hucznym stopniu, a moce nawet wyłącznie, od
unowocześnienia bazy wytwórczej, właściwej gospodarki materiałowej,
na l — oczywiście — od czynnika ludzkiego. Czy można oczekiwać po-
żądanych zmian, Jtśll produkty (usługa) będą wykonywane na wycofa-
nych, z przemysłu kluczowego maszynach, z surowców nie w pełni war-

tościowych I W dodatku przez ludzi o niedostatecznych kwalifikacjach?
Innymi słowy: co się zmieniło I 00 się Jeszcze powinno «mienić w za-
kresie modernizacji parku maszynowego spółdzielczości pracy, zaopatrze-
nia w niezbędne surowce, gwarantujące wysoką jakość produkcji 1 us-

ług, Jak również w dziedzinie podniesienia kwalifikacji kadr pracow-
niczych, kwalifikacji t*k zawodowych. Jak I moralnych?

BOHDAN TRĄMPCZYSSKI: W minionym okresie chciano całą działal-
ność spółdzielni pracy oprzeć o maszyny wycofywane z klucza i o surowce

gorszej jakości, notabene oczekując równocześnie najnowocześniejszej
i najlepszej produkcji.

Wracając do sformułowanych funkcji drobnej wytwórczości, polegających
na wzbogaceniu zaopatrzenia rynku oraz na organizowaniu usług, można
stwierdzić, że gama tej produkcji może być różnorodna. Może to być
produkcja najbardziej modna i nowoczesna, często o dużvm stopniu uszla-
chetnienia. Powinny to być artykuły luksusowe w krótkich seriach, również
o cechach indywidualnego wykończenia, często jednostkowe, ale również
artykuły tanie z tańszych surowców. Jest tó wreszcie produkcja bardzo

wyspecjalizowanych detali, która w dużei części przeznaczona jest dla

kooperacji. Na taką szeroką gamę produkcji pozwala typ zakładu prze-
mysłu drobnego i jego charakterystyczne wyposażenie.

Tego odcinka działalności drobnej wytwórczości nie można lekceważyć tym bar-
dziej, te wśród tych massyn może być eseść maszyn stosunkowo nowych, chociaż
moralnie zużytych na skutek postępu technicznego, często może to być problem
odebrania z produkcji maszyn nowych, które Już w trakcie lcb produkcji przestały
być najnowocześniejsze. Muszą Jednak być spełnione warunki, ie by ten odcinek
działalności nie zaciążył na poziomie nowoczesności i jakołęi drobnej wytwórczości.

Po pierwsze, odcinek ten może być tylko w określonej proporcji do całej
działalności drobnej wytwórczości. Nie można z tego, co ma być margine-
sem, robić głównego źródła zaopatrzenia w maszyny i surowce.

Drugi warunek, maszyny wycofywane z klucza, nie mogą być wykorzy-
stane do produkcji, w jakiej wykorzystywał je „klucz". Byłoby to jedno-
znaczne z technicznym zacofaniem drobnej wytwórczości w stosunku do
„klucza".

I wreszcie trzeci warunek, że ze względu na bardzo istotną korzyść dla
„klucza" i całej gospodarki narodowej, działalność ta specjalnie powinna
być uwzględniona w polityce podatkowej i polityce cen.

Reasumując, trzeba stwierdzić, że nie lekceważąc tego źródła zapoa-
trzenia, punkt ciężkości musi leżeć w unowocześnieniu maszyn, jak i po-
prawie jakości surowców.

Pewna analogia istnieje w zatrudnieniu przez drobną wytwórczość nad-

wyżek niewykwalifikowanej siły, głównie kobieeej siły roboczej. Jest w

całej, wyżej pokazanej działalności drobnej wytwórczości wiele asortymen-
tów, przy produkcji których można je wykorzystać. Ale nie można całego
przyrostu zatrudnienia opierać o te grupy zatrudnionych i o nakładztwo,
muszą te grupy być w. odpowiedniej proporcji do kadry wykwalifikowanej.
Potrzebą dopływu wykwalifikowanej kadry jeszcze ostrzej występuje
w usługach.

Musimy jednocześnie jasno dopowiedzieć, co jest główną funkcją, a co

pochodną, Tu nie może być wątpliwości, że o głębszych jakościowo zmia-
nach mogą tylko Zadecydować trzy czynniki — modernizacja basy, poziom
zaopatrzenia i fachowy poziom kadry. W związku z -tym — czy coś się
zmieniło, co mogłoby napawać optymizmem?

W stosunku do sytuacji sprzed kilku lat na pewno poprawiło się dużo —

specjalnie z zaopatrzeniem W maszyny. W obecnej 5-latce przewiduje się
pełną modernizację 30 proc. spółdzielczego przemysłu odzieżowego, dzie-
wiarskiego i skórzanego oraz pojedyńcze zakłady innych branż. Ze wzglę-
du na dużą efektywność inwestycji spółdzielczości pracy i szybkie efekty
w postaci towarów ną rynek i eksport, bada się możliwość przyspieszania
modernizacji częściowo ze specjalnych kredytów dewizowych, spłacanych
dodatkowym eksportem.

W usługach następuje sukcesywna poprawa w zaopatrzeniu. Tempo Jednak tej
poprawy Jest za wolne 1 nie obejmuje wszystkich usług. Brak wysoko gatunkowych
surowców, części zamiennych "! transportu dostawczego nie pozwala ciągle na głęb-
sze zmiany jakościowe I nie pozwala as szersze przechodzenie na przemysłowe
formy świadczenia usług,

ostatnim czasie klimat wokół usług zmienił się bardzo. Specjalnie po
naradzie w lipcu ubiegłego roku, w której przewodniczył Prezes Rady Mi-
nistrów Piotr Jaroszewicz: Oznaką tego jest zwiększenie możliwości impor-
tu szeregu mąszyn, dodatkowe przydziały transportu, oraz ezęściowa po-
prawa zaopatrzenia w nięktóre surowce, oznaką tego też jest szereg słusz-

nych decyzji Ministerstwa Handlu Wewnętrznego i Usług,
Wysuwając Jednak ną czoło problemy zaopatrzenia 1 techniki nie można

zapominać, że w ładnej, innej dziedsinie gospodarki narodowej czynnik
ludzki nie odgrywa tak decydującej roli, Jak w spółdzielczości praey. Cała
sfera usług, a specjalnie usług przemysłowych, oraz ta najbardziej dla

drobnej wytwórczości charakterystyczna produkcja, wymagają wysokiej fa-
chowości. Jeżeli skonfrontujemy zakładaną dynamikę rozwoju % faktem»
żę z niektórych branż usługowyeh następuje stopniową, ale stała ucieczka
wykwalifikowanej kadry głównie do przemysłu, to widać, że jedną % głów-
nych barier wzrostu jest i będzie brak faehowych kadr. Dla pokonania tej
bariery konieczne jest między innymi stałe poszerzanie szkolenia przy-
warsztatowego, konieczne jest też poszerzenie "szkolnictwa zawodowego,

Spółdzielczość pracy prowadzi sokoły, technika zawodowe. W ostatnich
trzech Jatach większość ich została nastawiona pa najbardziej deficytowe
branże usługowe. Problemy jednak nie kończą się na zwiększaniu szkól
zawodowych z internatami, trzeba jeszcze zabezpieczyć, żeby tak jąk dziś
to mą miejsce, po zakończeniu szkoły o profilu usługowym, młodzież nie
uciekała do przemysłu, Najskuteczniejszą drogą jest szybsze przechodzenie
ną przemysłówe formy wykonawstwa usług, w dużych zakładach usługo-
wych z siecią punktów przyjęć wygodnie zlokalizowanych dla odbiorców.

„ŻYCIE GOSPODARCZE": O miejscu spółdzielczości w gospodarce
narodowej decydują przede wszystkim ludzie; dlatego istotne znaczenie
mają m.in. formy organizacyjne działalności wytwórczej, czyli
chodzi o problem samorządu spółdzielczego. Może zechce Pan na zakoń-
czenie naszej rozmowy, poświęcić temu problemowi kilka sław... Jest to
q tyle jeszcze ważne, ie Polską jest krajem o rozwiniętej spółdziel-
czości pracy.

BOHDAN TRĄMPCZYŃ8KI: Specjalnym problemem jest w spółdziel-
czości pracy problem kadry kierowniczej, gdzie obok fachowości potrzebna
jest ogromna inicjatywa, elastyczność oraz równocześnie odwaga w podej-
mowaniu decyzji.

Najbardziej charakterystyczną cechą drobnej wytwórczości jest jej elas-

tyczność, tej elastyczności powinny być podporządkowane metodologia pla-
nowania i system zarządzania.

Po VI Zjeździe PZPR powstały tu nowe możliwości w wyniku stopniowe-
go wprowadzania zmian i doskonalenia systemu funkcjonowania gospo-
darki.

Samorządowy system zarządzania jest głównym motorem wyzwalania
inicjatywy, w cząsię konferencji naukowej i w czasie ostatniego zjazdu
spółdzielczości pracy padło szereg stwierdzeń, że nadmierna ilość dyrek-
tywnych wskaźników znącznie ogranicza tę Inicjatywę. Jest w tym dużo
racji- Niemniej Inicjatywa tego samorządu zadecydowała o dotychczasowej
dynamice rplmo szczupłej bazy i braku środków, zadecydowała też. że
w tej fbrmie najbardziej w Polsce rozwinęła się drobna wytwórczość.

Trieba wziąć pod uwagę trudność) w systemie zaradzania \ kontroli, wynikające
• rozdrobnienia I toiproszenla dwudziestu Wlku tysleęy zakładów produkcyjnych
1 usługowych, trgeba te* wsiać pod uwagę, łe spółdzielczość pracy podejmuje się
rozwiązania najtrudniejszych z punktu zabtspiacienla prawidłowej organizacji, od-
ęlnfców U^szrJ gospodarki. Przykładem tego stwarzania tanich miejsc praey fest
organizacja nakladztwa. którego 19 oree, zorsjiniiowsne jest w spółdzielczości pracy.

W tej sytuacji' samorządowy system zarządzania I kontroli społecznej jest
najskuteczniejszą drogą do poprawy ekonomiki I Jakości. Stąd stale aktual-
ny problem takiej ewolucji sjretemu planowania I zarządzania, żeby samo-

rządowi dać największe połę do działania,
Kolą samorządu w życiu spółdzielni pracy nie ogranicza się do działal-

ności gospodarczej, jest tak samo bardzo szeroka W działalności ppzago-
spodarczej, To oh stworzył niezwykle ciekawe formy działalności kultu-
ralno-oświatowej, społeczno-wychowawczej | socjalnej, w której bierze
udział kilkaset tysięcy członków spółdzielni,

Natomiast W tysięcy członków spółdzielni praey biorących udział w ogni*
wach samorządu Jest Ilustracja rozmiarów tej formy gospodarowania spo-
łecznego i kontroli społecznej.
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OBOWIĄZEK PRODUCENTA ORAZ
SPRZEDAWCY PREPARATU NIE-
BEZPIECZNEGO DŁA ZDROWIA

Franciszek K. nabył w sklepi*
PZGS „Samopomoc Chłopska" che-

miczny preparat o nazwie „Gropol".
produkowany przez Zakłady Prze-
mysłu Terenowego w C. Preparat
został nabyty w celu należytego
przygotowania silosów betonowych
do kwaszenia kapusty i ogórków,
czym zawodowo trudni! się Franci-
szek K., prowadząe uprawy wąrzyw
na gruncie dzierżawionym od Skar-
bu Państwa. Opakowanie preparatu
„Gropol" zawierało informację o

sposobie stosowania preparatu I
ostrzeżenie o groźbie zatrucia orąż
wskazówkę, że w silosach wgtęb-
nyci), zamkniętych należy pracować
w masce z pochłaniaozem na beri-
zrl i często wychodzić na powietr/e.

Następnego dnia nabywea prepa-
ratu przystąpił do smarowania śeian
silosu preparatem i uległ zatruciu,
w związku z czym zosta} przewie-
ziony do szpitala w W., nazajutrz
jednak opuścił szpital na własną
prośbę.

W dzień później Franciszek "K.

ponownie przystąpił do smarowania
ścian silosu preparatem „Gropgl",
przy czym w dniu tym ubezpieczał
go na wyoadek zatrucia syn Jerzy
K.; ponadto przy smarowaniu użyto
maski przeciwgazowej. Obaj, ojclee,
i syn, w dniu tym ponieśli śmlarć.

Żona I dwie córki zmarłego wy-
stąpiły e powództwem przeciwko
sprzedawcy i producentowi prepara-
tu o zapłatę dla żony 40 000 zł i dla
córek po 30.000 zł tytułem odszkodo-
wania za znaczne pogorszenie się ich
sytuacji życiowej oraz o rentę dla
każdej % nich.

sprzedawca I producent wnieśli o

oddalenie powództwa, opierając
swoje stanowisko na rożnych argu-
mentach, Sprzedawca podniósł, że
zmarły Franciszek K, pracował u

niego w latach 1962—1965 r, na Sta-
nowisku referenta nawozów i śród"
ków ochrony roślin, w związku z

czym był przeszkolony w zakresie
szkodliwości i niewłaściwego stoso-
wania środków chemicznych, a po-
nadto, że w dniu nabycia preparatu
był_ ostrzegany przez sprzedawcy o

jego szkodliwości, i dlatego sprze-
dawca należycie wykonał swoje
obowiązki wynikające % umowy
sprzedaży.

Producent twierdził, że przy«yną
śmiertelnego zejścia Franciszka i

Jerzego K. było niewłaściwe i sprze»
czne z instrukcją zamieszczoną na

opakowaniu obchodzenie się r pre-
paratem i stosowanie go.

Sąd Wojewódzki w Łodzi wyro-
kiem z dnią 9, XI, 1971 r. zasądził
odszkodowanie na rzecz żony w

wysokości JO ooo zł, a na rzecz-efr
rek pa 20 <H)0 z). 2ądanie renty dis
żony oddalił, dla córki żal Barbary
zasądził rentę po 400 zł miesięcznie
do czasu uijpńczema studiów,

Zdaniem S|du Wojewódzki^
wina producenta polegała na tym.
że etykieta preparatu zawierała nie-
dostateczne ostrzeżenie o jego właś-
cjwościacli trujących, Umieszczenie
ostrzeżenia, że preparat jest szkod-

liwy, należy uznać za niewystarcza-
jące w°bec braku wzmianki, że nie-
ostrożne lub niewłaściwe stosowa.»
nie grozi śmiercią, Informacja, ge
prze&ywanie prze? dłuższy czas w,
oparach ulatniającego się rozpusz-
czalnika grozi zatrucieiPj jest za

małym ostrzeżeniem, goyż pojęcie
dłuższego czasu Jest względne. Wre-;
szcie pouczenie O stosowaniu maski
ochronnej jest bez znaczenia wobec
niemożności Jej nabycia w pow-
szechnym obrocie handlowym,

Wina sprzedawcy tj. pz'cs pele-
gą z kolei na tym, żę nie powjnień
on podjąć się sprzedaży feea przyna-
leżnej d9 preparatu maski peehiar
niającej benzol,

Na skutek skarg rewizyjnych po-
zwanych sprawa trafiła do Sądu <

Najwyższej, który w wyroku ? dbia
2U czerwca 1973 r. nr II CU 218/72
wypowiedział m. in. następujący pp»
giąd prawny:

1, Zamieszczanie przez producen-
tów na etykietach - preparatów o dU'
życn właściwaściacn szkodliwyci)
lub niebezpiecznych jedynie ostrze-
żeń o konieczności zaciiowania ogól*
nych reguł ostrpżpośei i dbałości
przy stosowaniu preparatu nie
można uważać za wystarczające,
Producent nie spełnia rowmez nie-
życie swego obowiązku, jeżeli na

etykiecie wskazuje możliwość unik-
nięcia szkody przez zastosowanie,,
środków ochronnych, których hit
ma w ogólnym obrocie handlowym,
Producent, który dopuszcza się tar
kich zaniedbań — ponosi odpowie-
dzialność odszkodowawczą.

2. Podobnie odpowiedzialność od» -

szkodowawęzą ponosi sprzedawca;-
jeżeli przyjął do obrotu handlowego
preparat bez możliwości równoczes-
nego dostarczenia nabywcom odpo-
wiednich środków zabezpieczają-
cych (w konkretnym przypadku ma-

sek ochronnych, o którycn była mo-

wa na etykiecie preparatu).
W uzasadnieniu swego wyroku

Sąd Najwyższy zaznaczył m. in.:
„Producent i sprzedawca pono»ąq
Względem nabywcy odpowiedział*
ność za szkodę powstałą wskutek

niedostatecznego ostrzeżenia nabyw-
ey o grożącym mu niebezpieczeń-
stwie, związanym z użyciem naby-
wanej rzeczy, oraz wskutek pieza-
pewniepia kupującemu równoczes-
nego nabycią lub skorzystania g
właściwych urządzeń ochronnych
ze względu na ich niedostępno^ w

ogólnym obrocie handlowym. Na

producencie wytwarzającym wysoce
szkodliwe trucizny spoczywa obo-

wiązek zamieszczenia takiego ostrze-

żenia, aby stosujący mógł z łatwoś-
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oią przekonać się, że preparat sta-
nowi nie tylko środek niebezpiecz-
ny, ale grożący śmiercią. Ostrzeżenie
takie powinno być sformułowane w

sposób dostatecznie jasny i odróż-
niający ogólną szkodliwość w po-
tocznym rozumieniu tego słowa —

od szkodliwości, z którą może się
łączyć utrata życia.

Ponadto obowiązek właściwego
ostrzeżenia powinien się odnosić
również do skutków niewłaściwego
stosowania preparatu — z poucze-
niem o możliwości ich uniknięcia
przez użycie przyrządów wyłączają-
cych niebezpieczeństwo, dla życia.

Nie można uznać, że ostrzeżenie
zamieszczone przez producenta na

opakowaniu „Gropolu" czyni zadość
temu obowiązkowi. Formułowanie
ńa,etykietach ogólnych reguł ostroż-
ności i dbałości przy zastosowaniu
preparatu o dużych właściwościach
szkodliwych, a raczej niebezpiecz-
nych, nie można uznać za wystar-
czające. Również producent nie
spełnia należycie swego społecznego
pbowiązku, jeśli na etykiecie wska-
kuje możliwość uniknięcia ewentual-
nej szkody przez zastosowanie środ-
ków ochronnych, których nie ma w

ogólnym obrocie handlowym. Pro-
dukcja „Gropolu" była niewątpliwie
podyktowana uzasadnioną potrzebą
gospodarczą, a zatem jego użytecz-
ność zobowiązywała producenta do
jednoczesnej produkcji masek prze-
mysłowych łub do zapewnienia moż-
liwości ich równoczesnego nabycia
wraz z preparatem.

Gdyby producent wykazał daleko

idącą ostrożność, odpowiednią do

stopnia szkodliwości preparatu, moż-

UCH spółdzielni produkcyjnych ma już u nas bo*

gate doświadczenia. Jednak zakres ich rozwoju
jest, jak do tej pory, zupełnie niewielki. Są one

jednym z ogniw transformacji naszej indywidual-
nej gospodarki w zespołową. Analiza teoretyczna

i analiza doświadczeń praktyki wykazywały, że spółdzielnie
produkcyjne nie mogą w pierwszych etapach odgrywać
bardziej zasadniczej roli w zespole ogniw transformacji na-

szej indywidualnej gospodarki." Dlatego też stwierdzono, że
w całokształcie modelu stopniowej socjalizacji naszego rol-
nictwa spółdzielnie produkcyjne spełniają do tej pory rolę
uzupełniającą. Teza ta . wymaga kilku wyjaśnień.

Bocznik statystyczny wykazuje, że po masowym rozwiązywaniu
się spółdzielni produkcyjnych na przełomie roku 1856/1957 w na-

stępnych latach pewna ich część została reaktywowana, powstała
również pewna ilość nowych spółdzielni tak, że liczba ich systema-
tycznie, choć powoli, wzrastała osiągając liczbę ok. 2 000 w 1960 r.

W następnym dziesięcioleciu występowało zjawisko systematyczne-
go spadku liczby spółdzielni tak, że w 1971 r. Ich liczba wyniosła
już tylko 1061, w tym spółdzielni dzielących dochód 10191).

Te fakty oraz analiza determinant socjalizacji wskazywały
na to, że spółdzielnie nie mogą być głównym wiodącym
ogniwem socjalizacji naszego rolnictwa. Nie spełniały one

bowiem podstawowych kryteriów wiodącego ogniwa trans-

formacji (kryterium zasięgu, kryterium koniecznej zgodnoś-
ci danej formy transformacji z tendencjami rozwoju gospo-
darki chłopskiej i jej produkcji). Również analiza kryterium
kosztów i efektywności ekonomicznej nie wypadała pomyśl-
nie dla spółdzielni produkcyjnych. W tej sytuacji określono,
że w pierwszych etapach stopniowej socjalizacji spółdzielnie
produkcyjne mogą pełnić tylko rolę marginalną, uzupełnia-
jącą.

Tezy te wywoływały wiele sporów i nieporozumień. Mó-
wiono, że przeciwstawiają one rolę kółek rolniczych w pro-
cesie socjalizacji wsi spółdzielniom produkcyjnym, że nie
wyjaśniają one różnicy między kółkami a spółdzielniami,
a przede wszystkim, że pomijają wykorzystanie modelu spół-
dzielni produkcyjnej w przebudowie wsi.

Wydaje się, że tego rodzaju zastrzeżenia I sprzeciwy nie były
słuszne. Wymowa faktów była chyba w tej sprawie najbardziej
ważkim argumentem. Co się tyczy argumentacji teoretycznej, to
wielekroć wskazywałem, że te zastrzeżenia I sprzeciwy polegały po
prostu na nieporozumieniu. Przypomnijmy w skrócie tę argumen-
tację.

Brak głębszego wniknięcia w Istotę koncepcji stopniowej socja-
lizacji i funkcji przypadających w jej realizacji kółkom rolniczym
był zapewne przyczyną tego, te często niewłaściwie pojmuje się
rolę spółdzielni produkcyjnych w procesie stopniowej przebudowy
wsi oraz wzajemny stosunek kółek i spółdzielni w tym procesie.

Zarówno kółka rolnicze, jak i spółdzielnie produkcyjne
na by przypuszczać, że wypadek nie 9 gą jednotypo wymi organizacjami, jeśli chodzi o ich ogólne
miołhtr mioicna T i • js._m._2 i........ •

miałby miejsca.
Uchybienie tym obowiązkom jest

następstwem zaniedbań producenta,
gdyż wiedział on lub powinien był
wiedzieć, że treść ostrzeżenia zamie-
szczonego na opakowaniu nie'wska-
zywała na niebezpieczeństwo grożą-
ce życiu oraz że maski ochronne z

pochłaniaczem na benzol, o których
była mowa w ostrzeżeniu nie są do-

stępne w ogólnej sprzedaży. Powyż-
szego zaniedbania nie można tłuma-

czyć w szczególności nieekonomicz-
nością stosowania drogiej maski
przemysłowej do jednorazowego
użycia. Wzigląd na tę okoliczność
powinien podyktować producentowi
lub sprzedawcy stosowanie niebez-
piecznego preparatu przez specjalnie
wyszkolone ekipy bądź udostępnie-
nie możności korzystania z maski
przez wielu nabywców ^preparatu.
Zamiast z faktu i przyczyn powsta-
nia szkody wyciągnąć dla siebie
właściwe wnioski i podjąć środki
konieczne do uniknięcia w przysz-
łości takich i podobnych szkód, pro-
ducent zaniechał produkcji. Decyzja
ta stwarza domniemanie faktyczne,
że producent nie miał możliwości
zapewnienia nabywcom „Gropolu"
bezpiecznego jego stosowania. Pod-
jęcie więc produkcji przy jednoczes-
nym braku możliwości wyłączenia
szkodliwości jego stosowania przez
użytkowników uzasadnia w pełni
odpowiedzialność odszkodowawczą
producenta.

Pozwany Związek Gminnych
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska"
nie może skutecznie zasłaniać się
coraz szerszym zaufaniem nabyw-
ców do artykułów współczesnego
producenta. Zaufanie to w stosun-
kach handlowych odnosi się tylko
do ilości i jakości zbywanego towa-
ru w opakowaniach producenta. Na-
tomiast w niniejszej sprawie chodzi

0 uchybienia producenta z zakresu
niedostatecznego ostrzeżenia nabyw-
cy i o produkowanie preparatu, któ-
rego bezpieczne stosowanie było
możliwe przy użyciu specjalnych
masek ochronnych niedostępnych w

handlu dla użytkowników prepara-
tu. Dlatego pozwana Spółdzielnia,
przyjmując do obrotu handlowego
preparat bez możliwości równoczes-
nego dostarczenia nabywcom masek

ochronnych, naraiała ich życie na

niebezpieczeństwo.
Działalność handlowa nie może

się ograniczać tylko ao pouczenia
nabywców o treści etykiety przy na-

bywaniu preparatu, jeśli handlo-
wiec wiedział — lub przy dołożeniu
zwykłej staranności mógł wiedzieć
— że nie ma w ogólnej sprzedaży
masek ochronnych wskazanych w

etykiecie.
. Pozwany PZGS, dokonując sprze-
daży tego niebezpiecznego środka,
uczestniczył w wyrządzeniu szkody,
1 to zaniedbanie uzasadnia jego
udział w obowiązku naprawienia
szkody.

Naruszenie wyżej wymienionych
obowiązków jest czynem niedozwo-
lonym, gdyż producent i sprzedawca
uchybili przez swoje niedbalstwo
ogólnemu obowiązkowi polegające-
mu na niewyrządzaniu nikomu szko-

dy. Dlatego trafnie Sąd Wojewódz-
ki oparł odpowiedzialność obu po-
zwanych na przepisie art. 415 k.c .

(...)"

Opracowała:
STANISŁAWA ZIELIŃSKA

podstawy. I kółko i spółdzielnia są formami kooperacyjnego
zrzeszania rolników. I kółko, i spółdzielnia są organizacjami
społeczno-produkcyjnymi. Nie różnią się również tym, że ich
cel ostateczny jest ten sam: socjalistyczne gospodarowanie
(oznacza to, że zakładamy, iż kółka będą ważkim czynni-
kiem przekształcenia się indywidualnych gospodarstw
w przedsiębiorstwa socjalistyczne).

Czym jednak różnią się te formy? Obecnie są one alter-

natywnymi organizacjami, jeśli chodzi o drogi przebudowy
naszego, rolnictwa, są alternatywnymi formami transfor-
macji gospodarstw indywidualnych w zespołowe. Kółka rol-
nicze są formą stopniowej, spółdzielnie produkcyjne zaś —

formą przyspieszonej socjalizacji indywidualnych gospo-

na sposoby i możliwości akceleracji, przemian struktury
agrarnej, wysuwając koncepcję koncentracji koprodukęyjnej.
Otóż wydaje się, że w tych przemianach dużą rolę może
odegrać spółdzielczość produkcyjna. Zanim przejdziemy do
rozwinięcia tych tez, chciałbym podać kilka uwag o charak-
terze retrospekcji.

W minionych latach nawet tak skromnie określona rola 1 zakres
spółdzielni produkcyjnych nie zostały zrealizowane. Zamiast ilościo-
wego rozwoju wzorcowych spółdzielni produkcyjnych — regres
w liczbie spółdzielni. (Chociaż należy podkreślić, że osiągnęły one

poważne efekty ekonomiczne). Zamiast oddziaływania na wsie ale
tylko sąsiednie, lecz także i te, w których były spółdzielnie za-

sklepianie się w swoich kręgach. Zamiast poszukiwania nowych form
I dróg rozwoju spółdzielni — marazm koncepcyjny, kurczowe trzy-
manie się utartych form organizacji gospodarowania i ich zasad.
Nie znajdziemy w literaturze minionego okresu nowatorskich prac
z tej dziedziny. Centralny Związek Spółdzielni Produkcyjnych też;
nie wykazywał w tej dziedzinie inicjatywy. Nieliczne sesje naukowe
poświęcone ruchowi spółdzielni produkcyjnych miały w gruncie
rzeczy wydźwięk samochwalenia, wskazujący, te niemal wszystko
jest dobre, że jest to dobra forma gospodarowania. Można było tylko
pytać, że skoro tak — to dlaczego liczba spółdzielni nie zwiększa
się, lecz systematycznie maleje.

Ekonomiści i działacze spółdzielni produkcyjnych zechcą
mi wybaczyć te dość ostre słowa krytyki. Usprawiedliwia
je wyłącznie troska o dalszy, pomyślny rozwój spółdzielni.
Tymi też względami można by uzasadnić postulat skierowa-
ny zwłaszcza pod adresem działaczy spółdzielczych, aby nie
traktować jako nienaruszalne kanony zasady organizacji
i działania istniejącego modelu spółdzielni produkcyjnych.
Uznając bowiem za w pełni słuszną samą ideę rozwijania
spółdzielni produkcyjnych, należy szukać bardziej adekwat-

nych ich form, należy zmienić model bądź wzbogacić ich
rodzaje tak, aby były atrakcyjne i ekonomicznie i społecz-
nie.

Dotychczasowy bowiem model spółdzielni produkcyjnej
nie jest adekwatny dla naszego rolnictwa na obecnym
(I przeszłym) etapie jego rozwoju. Aby ruch spółdzielczości
produkcyjnej mógł czynić postępy, należy szukać i kształ-
tować nowe formy spółdzielni adekwatne dla naszego rol-
nictwa. Skonkretyzujmy powyższe tezy.

*

WYDAJE SIĘ, że ruch spółdzielczości produkcyjnej może
Już przejść do pełnienia szerszej roli. W obecnych warun-

kach tempo powstawania i rozwój spółdzielni produkcyj-
nych może być wydatnie przyspieszone. Wymaga to jednak,
wydaje się. wzbogacenia form modelowo-organizacyjnyćii
spółdzielni rolniczych.

Do tej pory ruch spółdzielni produkcyjnych opiera się na klasycz-
nym modelu artelowym. I choć model ten przybrał różne odmiany,
zachował swoje podstawowe cechy, a zwłaszcza rolę wielkoobsza-
rowego gospodarstwa o znacznej liczbie członków, którzy pracując
jako członkowie spółdzielni, gospodarują zarazem na swoich dziat-
kach przyzagrodowych. Wydaje się, nie rezygnując bynajmniej
E rozwijania i doskonalenia tych form gospodarowania spółdziel-
czego, że nie mają one obecnie i w najbliższej przyszłości szans

szerszego rozwoju, tzn. objęcia swym zasięgiem znaczniejszej liczby
producentów. Wydaje się natomiast, że istnieje szansa szerokiego
rozwoju nowego typu, ukształtowanego w różnych formach przed-
siębiorstwa rolnego o charakterze spółdzielni pftidukcyjno-rol-
nlczej.

Jest to typ grupowo-spółdzielczego przedsiębiorstwa rol-

nego o średnim obszarze. Przedsiębiorstwo to powstałoby
na bazie połączenia kilku, maksimum kilkunastu indywi-
dualnych gospodarstw. Z reguły prowadziłoby wysoce wy-
specjalizowaną, a więc i w pełni nowoczesną, wysoce wy-

darstw. Pod tym względem formy te nie są identyczne, gdyż
spółdzielczość produkcyjna oznacza obecnie pewien model
przekształcenia gospodarki indywidualnej w zespołową, mo-

del jednorazowego uspołecznienia z zasady niedojrzałych
do tych zmian sił wytwórczych. Natomiast kółka rolnicze
są formą, która dokonuje tej transformacji w zupełnie inny
sposób, nie jednorazowo, tylko stopniowo, w miarę roz-

woju sił wytwórczych rolnictwa. W tej chwili są to więc
alternatywne formy. Doświadczenia praktyki i analiza deter-
minant socjalizacji rolnictwa wykazały, że kółka mają
szansę jak najszerszego rozwoju, natomiast spółdzielnie pro-
dukcyjne w ich obecnym kształcie w najbliższej przyszłości
nie mają szans szerszego rozwoju.

Stąd wynika określenie zakresu Ich kompetencji. Kółka rolnicze
są główną, masową formą przekształcającą stopniowo gospodar-
stwa indywidualne w zespołowe. Spółdzielnie produkcyjne pełnią
w tym rolę pomocniczą i uzupełniającą; śą wzorcową czy awan-

gardową formą socjalistycznej przebudowy rolnictwa. I należy
przywiązywać wielką Wagę do tej funkcji spółdzielni produkcyj-
nych, jako funkcji przykładu oraz tygla doświadczalnego, groma-
dzącego i udoskonalającego doświadczenia, z których korzystać bę-
dą rozwijające się przedsiębiorstwa kółkowe i które pomogą
w kształtowaniu form przyszłych, istniejących w skali masowej,
socjalistycznych przedsiębiorstw rolnych. Wielokrotnie już podkreś-
lano, że należy dążyć do tego, by rozwijać i umacniać te tygle,
rozszerzać ich siatkę tak. by w każdym rejonie i subrejonle ist-
niała pewna niezbędna ilość wzorcowych spółdzielni produkcyj-
nych. (One też najpierw przekształcą się w nowoczesne przed-
siębiorstwa spółdzielcze, stając się wzorem dla nowego typa
przedsiębiorstw, w które przekształcą się w przyszłości kółka). Nie-
stety, mimo kilku uchwal w tej sprawie, do realizacji tego postu-
latu jest jeszcze daleko.

Powyższych uwag nie należy rozumieć, że sprowadzamy
spółdzielnie produkcyjne wyłącznie do nielicznych gospo-
darstw przykładowych. Ruch spółdzielczości produkcyjnej
będzie się nadal szerzył, być może w niektórych okręgach
przybierze nawet poważne -rozmiary; spółdzielnie mogą się
tam stać głównym ogniwem, które przeprowadzi przewa-
żającą część gospodarstw na tory zespołowego gospodarowa-
nia. Jest także prawdopodobne, że od poszczególnych kół-
kowych przedsiębiorstw będą się oddzielać spółdzielnie pro-
dukcyjne, gdzie indziej zaś mogą powstawać niezależnie oć
kółek. Nie zmienia to jednak zasadniczego nurtu procesów
socjalizacji indywidualnego rolnictwa, którego wiodącym
ogniwem są kółk/j rolnicze, za pomocą których przytłacza-
jąca część gospoćjsirstw chłopskich dojdzie do socjalizmu.

*

POWYŻSZE TEZY były nieraz rozwijane i prezentowane
opinii publicznej w minionych 15 latach. Wydaje się nie
ulegać wątpliwości, że ich treść była adekwatna dla spo-
łeczno-ekonomicznych warunków stopniowej przebudowy
naszego rolnictwa w tych latach. Obecnie należy stwierdzić,
że powyższe tezy w pewnej części już nie są słuszne, że
należy je przeformułować oraz w istotny sposób uzupełnić.
Wiąże się to z tym, że w owych 15 latach poważnie roz-

winęły się siły wytwórcze naszego rolnictwa, że ukształto-
wała:- się nowa sytuacja ekonomiczna determinująca ko-
nieczność przyspieszenia tempa przemian w strukturze
agrarnej naszego rolnictwa. Sprawy te zostały omówione
już w poprzednich artykułach. Wskazywaliśmy też w nich

1) Zob. Rocznik Statystyczny 1972, s. 284.

dajną i wysokotowarową produkcję. Stopień integracji po-
łączonych gospodarstw mógłby być zapewne różnorodny
i sprawa ta wymagałaby oddzielnego omówienia. W każ-
dym razie ten typ grupowo-spółdzięlczego przedsiębiorstwa
nie rozdzielałby produkcji w formie" wydzielania działki
przyzagrodowej. Miałby też specyficzne formy organiza-
cyjne, unikające instytucjonalizacji"' nie rodzącekonieczności
kreowania biura spółdzielni itd. (funkcje księgoWo-ewidćń-
cyjno-rozliczeniowe mogłyby pełnić wyspecjalizowane jed-
nostki usługowe obsługujące kilkadziesiąt, czy kilkanaście

tego typu przedsiębiorstw).
Powyższe tezy wymagają szerszego uzasadnienia, rozpa-

trzenia ich społeczno-ekonomicznego uwarunkowania i za-

sadności, a także bliższej konkretyzacji modelu grupowo-
spółdzielczego gospodarstwa o średnim obszarze. Sprawy te

rozpatrzymy w ostatnim z artykułów'niniejszego cyklu. Tutaj
chcieliśmy podkreślić, że ten typ przedsiębiorstwa, to nie
byłaby po prostu miniatura znanego modelu spółdzielni pro-
dukcyjnej, lecz nowy jakościowo model nie znany w do-

tychczasowej praktyce socjalizacji rolnictwa.
Wymagałoby to gruntownego przedyskutowania tej kwestii, s na-

stępnie opracowania kilku wzorów tego modelu 1 włączenia go
w ramy działalności ruchu spółdzielczości produkcyjno-rolnlczej
w integralnym związku z ruchem kółkowym. Jeszcze raz pod-
kreślam, że jest to szansa naszego ruchu spółdzielczego, która,
niezależnie od form konkretyzacji, nie powinna być przeoczona,
która może sprawić, że nowy typ grupowo spółdzielczych przed-
siębiorstw rolnych o średnim obszarze odegra jedną z głównych
ról w zespole ogniw socjalistycznej transformacji naszego rol-
nictwa.

Oczywiście, powyższa propozycja jest tylko jedną z wielu
możliwych. Należy podjąć gruntowną dyskusję, czerpiąc
z bogatych doświadczeń wielu państw, by zaadaptować kil-
ka innych modeli do specyficznych warunków naszego roz-

drobnionego rolnictwa. Jest na przykład do pomyślenia, aby
w rejonach warzywniczych były to spółdzielnie nie integru-
jące ziemi, przy zachowaniu określonych ram indywidual-
nego gospodarowania. Zaznaczając, że nie chodzi tu o zgła-
szanie szczegółowych propozycji chciałbym jeszcze raz pod-
kreślić, że postępy ruchu spółdzielczości produkcyjnej zależą
obecnie od ukształtowania nowych ich modeli odpowiada-
jących naszym warunkom oraz od prężności organizacyjnej
władz związkowych spółdzielczości produkcyjnej.

XIV. FINANSOWANIE PRZEBUDOWY ROLNICTWA

Kwestia finansowania przebudowy rolnictwa miała do tej
pory aspekt raczej tylko teoretyczny. Utworzenie FRR
w pełni zaspokajało potrzeby; nadal zresztą pozostają jesz-
cze nie wykorzystane jego sumy. Na obecnym etapie kwestia
ta nabiera już praktycznych aspektów, które nie bez tru-
du przyjdzie rozwiązywać. Zadania przyspieszenia rozwoju
produkcji rolnej, związane z tym zadania przyspieszania
rozwoju sił wytwórczych i zarazem procesów stopniowej
socjalizacji sprawiają, że sumy FRR nie starczą już na

potrzeby zespołowego inwestowania. Ponadto niezależnie od

tego rysuje się konieczność subsydiowania rozwoju indy-
widualnego rolnictwa.

Ogólne ujęcie omawianej kwestii Jest znane. Można Je w. skró-
cie przedstawić następująco: w początkowym okresie budowy so-

cjalizmu rolnictwo partycypuje w industrializacji przeznaczając na

rozwój przemysłu część swego czystego dochodu; w drugim okre-
sie rolnictwo nie świadczy już na rzecz rozwoju przemyśla, ten

ostatni zaś nie może jeszcze finansować przebudowy rol^cuva j
TMIrzecim okresie przemysł bierze udział w bezpośrednim finanso-
waniu socjalizacji rolnictwa.

__

Stopniowa socjalizacja zakłada, że koszt P^ebudowy zo-

stanie rozłożony na dłuższy okres czasu. Chodzi równ ez

o to, by koszt ten był stosunkowo najnizszy. Należy więc
dążyć do tego. by ograniczyć do minimum straty na istnie-
jących środkach produkcji gospodarki chłopskiej, które są
nieuniknione w-toku rekonstrukcji, by w jak największym
stopniu zaadaptować istniejące środki produkcji gospodar-
ki indywidualnej, by do cżasu rekonstrukcji w Jak naj-
większym stopniu zamortyzować te środki produkcji drob-

nej gospodarki, które nie będą mogły być wykorzystane
vi gospodarce zespołowej. Chodzi także o zredukowanie do
minimum kosztów przejęcia ziemi (renta gruntowa itp. .

Chodzi wreszcie o to, by w możliwie optymalnym stopniu
zaangażować w dziele przebudowy własne środki pieniężne
gospodarki-chłopskiej. .. ..

Istnieją poglądy, że nawet przy stopniowej socjalizacji
przeważająca część kosztów przebudowy rolnictwa musi
obciążyć budżet państwa. Pogląd ten nie wydaje się słuszny.

Teoria ekonomii wskazuje, że prawidłowy, harmonijny
rl

"wól
gospodarki narodowej powinien opierać się na wewnętrznych zród
Fach akumulacji poszczególnych dziedzin produKcjr. ze puMc^ĘÓlnf
działy gospodarki narodowej mogą się rozwijać w oparclu o swoja
wewnętrzne źródła. Tylko w okresach wzmozonych inwesWcj
bądź bardziej masowej rekonstrukcji poszczególna dziedzina musi
się uciekać do pomocy z zewnątrz.

To uogólnienie znajduje pełne potwierdzenie w praktyce,
w historii gospodarczej. Faktem jest, że w rolnictwie rozwi-
niętych krajów kapitalistycznych dokonała się rewolucja
techniczna, która została sfinansowana przędę wszystkim
własnymi środkami rolnictwa. „_ . ,„

Czyżby rolnictwo polskie miało być wyjątkiem? Byłoby
to prawdą, gdyby chcieć dokonywać rekonstrukcji technicz-
nej przy obecnych jego możliwościach finansowych. Ale ta-
kie założenie jest całkowicie nierealne. Oczywiście, to nie
znaczy, że nasze rolnictwo nie będzie potrzebowało pomo-
cy, częściowo także w formie dotacji bądź udziałów pań-
stwowych. Determinuje to wiele czynników, a przede wszy-
stkim fakt, że dokonujemy stopniowej socjalizacji przy roz-

drobnionej strukturze agrarnej. Niemniej jednak wydaje
się, że bardzo znaczną lub nawet przeważającą część kosz-
tów rekonstrukcji rolnictwo będzie mogło ponieść własnymi
siłami.

Można przeprowadzać szacunek sum, które muszą byc
wydatkowane ze środków państwa. Obliczenia te wykazują,
że ok. 1/3 kosztów przebudowy rolnictwa musi być ponie-
siona przez państwo w formie dotacji bądź swoich udzia-
łów. Będzie to w części, jak pisał Lenin, zwrot „pożyczki"
zaciągniętej przez przemysł od rolnictwa w latach przyspie-
szonej industrializacji (1951—1959).

Te sumy dotacji nie rozłożą się proporcjonalnie na poszczególne
rejony. Istnieje ok. 27 proc. wsi bogatych, na które przypada bli-
sko 70 proc. sum FKB. Można sądzić, że te zamożne wsie będą po-
trzebowały niezbyt znacznych dodatkowych sum z zewnątrz dla
dokonania przebudowy. Druga grupa wsi stanowi ok. 41 proc.,
przypada na nie ok. 23 proc. sum FRR. Wsie te będą Już potrze-
bowały znaczniejszej . pomocy i w formie kredytu i w formie do-
tacji, by dokonać technicznej rekonstrukcji. Wreszcie trzecia g"»pa,
tj. 32 proc. wsi dysponuje zaledwie 8,5 proc. ogólnej sumy i BR.
One to pochłoną przeważającą część kosztów przebudowy, które
musi ponieść państwo.

Powyższe uwagi oraz analiza sytuacji indywidualnego rol-
nictwa wskazywałyby na to, że na najbliższe lata należało-
by-poczynić następujące kroki w omawianej dziedzinie.

Prężnie rozwijającym się kółkom rolniczym należałoby
zapewnić optymalnie niezbędne ku temu środki drogą udzie-
lania kredytu antycypacyjnego oraz pożyczek z nie wyko-
rzystanych sum FRR (ponad 10 mld zł), a także drogą do-

tacji z Centralnego Funduszu Rezerwowego oraz w części ze

środków PZKR. . ,

Należy rozważyć sprawę aktywizacji zespołowej akumulacji włas-
nych środków rolników, dotyczy to tych, którzy zrzeszeni w zes-

połach sąsiedzkich bądz rodzinnych otrzymują sprzęt kółek jako
grupy • użytkowników. Wzbogacanie zestawu tego sprzętu można
wiązać' z określoną sumą wkładów własnych.

Należy zmienić przepisy, że kółka świadczą usługi po kosztach
własnych dla przedsiębiorstw pozarolniczych; w cenę tych usług
musi być wliczona określona marża zysku. Pozwoliłoby to uzdro-
wić gospodarkę finansową kółek, a zarazem dokonywać inwestycji
także z osiągniętego zysku na usługach transportowych i innych
świadczonych Jednostkom pozarolnlczym.

Należy podjąć określone postanowienia dotyczące zwiększania
n działu w inwestycjach rolniczych spółdzielczości wiejskiej zwłasz-
cza gminnych spółdzielni. To samo dotyczy funduszy państwo-
wych, które powinny zastąpić sumy FRR przeznaczone na budowę
filii POBI i agronomówek.
' Wzrost, obciążeń wsi po ostatniej reformie nie wchodzi
w grę pirzez nsjbłiższelata. Ale mogą byt niezbędne okreś-
lone korekty zwiększające ich sumy związane z rozwojem
gbsjgadarstw . Należałaby przyjąć zasadę, że
wzrost wpływów ż tego tytułu powinien być przeznaczany
ilk pdwiększenie sum FRR.

Analiza sytuacji rolnictwa w najbliższych latach wyka-
zuje, że wskutek przede wszystkim stosunkowo niskiego
wzrostu wydajności prący tempo wzrostu dochodów ludności
rolniczej ma być 'znacznie niższe niż ludności nierolniczej.
Aby złagodzić wzrost rozpiętości poziomu dochodów między
tymi grupami ludności, oprócz szeregu innych środków za-

radczych, ekonomiści wskazują na konieczność podniesienia
bądź cen skupu (pośrednie dotowanie) bądź udzielania rol-
nikom umarzalnego kredytu lub nawet bezpośredniego do-
towania jego inwestyęji.

Nie negując konieczności dokonywania w przyszłosci
określonych korektyw cen skupu, wydaje się, że istnieje
ponadto trzecia droga rozwiązywania tej kwestii, chyba
najbardziej korzystna ze społecznego punktu widzenia. Za-
miast udzielać umarzalnego kredytu indywidualnym rolni-
kom bądź dotować ich inwestycje, należy to czynić w sto-
sunku do tych kółek, grup producentów oraz koprodukcyj-
nych spółek, które mają zwiększone potrzeby inwestycyjne
w związku z rozwojem koncentracji koprodukcyjnej i zwią-
zanej z nią specjalizacji produkcji. (Badania wykazują, że
gdzie kółka stosunkowo dużo inwestowały, z których to in-

westycji korzystali rolnicy — przeznaczali oni stosunkowo

mniejsze sumy nia inwestycje. Pozwalało to zwiększyć od-

powiednio tę część ich dochodu, która jest przeznaczona
na konsumpcję).
-Realizacja tej koncepcji wymagałaby utworzenia, napóźniej z po-

czątkiem przyszłego pięciolecia, . Państwowego Funduszu Rozwoju
Rolnictwa, kieówanego z wpływów z budżetu. Sprawa ta staje się
tym bardziej aktualna, że wpływy na FRR, wskutek reformy ob-
ciążeń wsi, zostały dość znacznie obniżone. Sumy tego funduszu
byłyby określone przez potrzeby odbiorców i możliwości dostaw
środków inwestycyjnych, których określoną część na pewno na-

leżałaby zwiększyć. W przyszłości sumy państwowego funduszu
rozwoju rolnictwa byłyby coraz bardziej powiększane stanowiąc co-

raz bardziej walki strumień środków służących socjalistycznej prze-
budowie wsL

Sprawą wymagającą odrębnego rozpatrzenia jest kwestia
przyszłości FRR i stosunku wzajemnego między FRR a Pań-
stwowym Funduszem Rozwoju Rolnictwa. Wydaje się, że
oba te fundusze powinny być zintegrowane na zasadach fe-
deracji.. Określona część podatku, odliczona na konta wsi
(w określonej proporcji do zapłaconych - sum podatku) by-
łaby do bezpośredniej dyspozycji kółek danej wsi. Pozo-
stałe sumy wniesione przez państwo byłyby w gestii jego
organów.

Mogłyby to być partyjno-rządowe komisje do spraw roz-

woju i rekonstrukcji rolnictwa (o których piszemy w na-

stępnym artykule). Należy też przyjąć jako trwałą zasadę
zespołowej akumulacji w naszym rolnictwie, która w posta-
ci FRR, czy też w przyszłości pod inną nazwą, powinna być
utrzymana i stale powiększana aż do końca społeczno-eko-
nomicznej rekonstrukcji naszego rolnictwa.

KIEDY PRZEWRÓT W KURNIKACH?

CO
roku na początku zimy w

sklepach brakuje świeżych jaj.
Są chłodnicze i wapniaki, świe-

że — czasem w „Delikatesach''. Ce-
ny jaj u przekupek ulicznych przy-
prawiają panie domu o zawrót gło-
wy. I tak jest do przedwiośnia, kie-
dy z. kolei następuje „wysyp" z

kurników. Ceny spadają, na aparat
skupu zwala się lawina jaj.

Produkcja i skup jaj mają u nas

charakter wybitnie sezonowy. Np.
w ubiegłym roku w IV kwartale
s'<"o wyniósł zaledwie 328 min
sztuk, gdy w I kwartale — 872 min,
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a w szczycie dostaw wiosennych —

w II kwartale — aż 928 min. Wa-
hania w podaży jaj odbijają się u-

jemnie na zaopatrzeniu cynku. Są
kosztowne: w 1972 r. trzeba było
zakonserwować i przechować do
zimy 200 min jaj.

Sezonowość Jest cechą hodowli eks-
tensywnej, prowadzonej w prymityw-
nych warunkach. Zmiana pór roku nie
ma w ogóle wpływu na nośność drobiu,
któremu sztucznie przedłuża się dzień,
trzyma w ciepłych pomieszczeniach I

odpowiednio karmi. W intensywnym
chowie, czyli przy jednorocznym użyt-
kowaniu niosek, kury prawie wcale nie
znoszą jaj wiosną, a szczyt nośności
przypada w najbardziej pożądanym
ekresie tzn. w IV kwartale.

Około 108 tys. gospodarstw w

Polsce specjalizuje się w hodowli
drobiu. Większość gospodarstw kon-

traktujących jaja stosuje wychów
„półfermowy" — zwany tak z ra-

cji niezbyt licznego stada wynoszą-
cego średnio 100—300 niosek. Jed-
nakże nawet w „półfermach" moż-
na już z powodzeniem regulować
nośność. W skupie jaj kontrakto-
wanych proporcje podaży w posz-
czególnych okresach kształtują się
zupełnie prawidłowo. W ub. roku

prawie połowę tj. 30,5 min jaj kon-

traktowanych dostarczono w IV
kwartale, zaś w II — znacznie
mniej, bo tylko 11,9 min. Sęk w

tym, że skup jaj kontraktowanych
jest niewielki, w całym ub. roku

wyniósł 72 min sztuk, czyli nieca-
łe 3 proc. ogólnego skupu.

Wnioski nasuwają się same. Dro-

ga do lepszego zaopatrzenia rynku,
złagodzenia sezonowości i potanie-
nia produkcji prowadzi przez upo-
rządkowanie skupu w sensie roz-

szerzenia kontraktacji oraz stymu-
lowanie specjalizacji gospodarstw.

Niewyrównany dotychczas rekord kon-
traktacji jaj padł w 1961 roku — 173,7
min. Było to w krótkim okresie prospe-
rity drobiarstwa zapoczątkowanym w

1959 roku uchwalą KERM o rozwoju
produkcji i kontraktacji, a zahamowa-

. nym w latach GO-tych kolejnymi decy-
zjami ograniczającymi hodowlę drobiu

jako gałęzi wybitnie zbożochłonnej.

Grudniowy przełom w polityce
rolnej przyniósł przewartościowa-
nie wielu starych poglądów m. in.
zupełnie nowe spojrzenie na potrze-
by i korzy;,cj importu pasz. Przed
drobiarstwem zapalono zielone
światło. Uchwała Rady Ministrów
nr 180 z 1971 roku i rozporządze-
nie Ministra Przemysłu Spożywcze-
goiSkupunr36zmarcaub.r. —

stworzyły hodowcom daleko ko.

rzystniejsze warunki. Zwiększono
przydziały pasz, zwolniono hodow-
ców od podatku, ułatwiono kredy-
towanie.

Jedynym partnerem hodowców
kontraktujących produkty drobiars-

kie, są Zakłady Zjednoczenia „Pol-
drob". Dostarczają pisklęta i paszę,
organizują produkcję i zaopatrze-
nie w urządzenia dla kurników, za?
łatwiają kredyty, są wyłącznym od-

biorcą jaj i brojlerów. Mając po-
zycję monopolisty „Poldrob" może
bardzo skutecznie kontrolować i

wpłyWać na kierunki rozwoju dro-
biarstwa.

Generalną tendencją Jest dążenie do
szybkiej specjalizacji. „Poldrob" nie
podpisze nowej amony, jeśli rolnik nie
chowa co najmniej 1000 niosek I ule
zobowiąże się zwiększyć stada do 2 tys.
sztuk w 1975 roku.' Takie samo zobo-

wiązanie podejmować muszą hodowcy
od łat kontraktujący jajka. Niektóre
„półfermy" rzeczywiście zwiększają- ska-

lę produkcji, wlęceJ.Jedńak zmierza ku
likwidacji. Niewielu rolników jest bo-
wiem przygotowanych do dużych in-

westycji, niewielu odważa się pod[Jąć
ryzyko zwiększania produkcji w sytu-
acji, kiedy szwankuje, zopatrzenie 1 Ja-
kość paszy, urządzeń do mechanizacji
Jest mało I są drogie', nie ma zagwaran- .

towanych minimalnych een
' zbytu, w

ismach jednej rodziny — - przy aktual-

nie dostępnym wyposażeniu technlcz-

soo^ur «"""użyć nie więcej niż

Kurnik dla 4 tys. niosek — wiel-
kość uznana za optymalną — ko-

sztuje ok. 2 min złotych, z czego
Bank Rolny finansuje 450 tys. Kan-
dydat na hodowcę nie dostanie u.

mowy kontraktacyjnej, jeśli nie
założy od razu dużej fermy. Tym
sposobem poprzeczkę wymagań fi-
nansowych umieszczono bardzo wy-
soko. Zostać producentem jaj jest
obecnie tak samo trudno, jak wstą-
pić do ekskluzywnego klubu milio-
ner ów.

Kontraktacja jaj spożywczych od

szeregu lat nie wykazuje tendencji
wzrostowych. Po raz ostatni w 1965
roku ®kup przekroczył 100 min

sztuk, od 1967 roku utrzymuje się
bez zmian na jednakowym pozio-
mie — 70 min jaj rocznie. Zjawis-
Ko dające dużo do myślenia.

PAWEŁ KAPUJSCENWI
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BOCZNIK STATYSTYCZNY GOSPO-
DARKI MIESZKANIOWEJ I KOMUNAL-
NEJ 1972 zawiera dane szczegółowo cha-
rakteryzujące gospodarkę mieszkaniową
i komunalną w latacli 1970 i 1971 W po-
równaniu z danymi za 1965. Niektóre
podstawowe informacje podano również
za poszczególne lata okresu 1965<—1971.

Rocznik zawiera podstawowe wyniki
NSP — 1970 w zakresie zasobów miesz-
kaniowych i sytuacji mieszkaniowej lud-
ności. Wyniki te wykazały poprawę
przeciętnego zaludnienia mieszkań w

okresie 1961 — 1970, w którym przeciętna
ilość osób na 1 izbę zmniejszyła się w

miastach z 1,53 w 1960 r. — do 1,31 w

1970 r. a na wsi z 1,80 do 1,43. Wyraź-
niejsza poprawa tego' wskaźnika na te-
renie wsi wpłynęła na zmniejszenie roz-

piętości między miastem a wsią. W od-
niesieniu do wskaźnika ilości osób na 1
mieszkanie wyraźniejsza poprawa nastą-
piła na terenie miast (z 3,83 osoby w

19G0 r. do 3,62 w 1970 r.), niż na wsi
(4,35 osoby w 1960 r. do 4,31 w 1970 r.) .

Poprawa sytuacji mieszkaniowej uwi-
doczniła się również w wyposażeniu
mieszkań w miastach w podsta-
wowe urządzenia i instalacje. W
1960 r. mieszkania wyposażone w

wodociągi stanowiły 55,4 proc., aw

1970 r. — 74,6 proc., W ustęp W 1960
r. — 35,6 proc., a w 1970 r. — 55,6 proc.
i w instalacje gazu sieciowego w 1960 r.
— 33,7 proc., a w 1970 r. — 48,2 proc.

Ilustracją trudności mieszkaniowych
może być nadwyżka liczby gospodarstw
domowych nad posiadanymi mieszkania-

i mi. W 1960 r. wynosiła ona 1227 tys. (w
miastach 749 tys., na wsi 374 tys.) .

Przeciętna liczba gospodarstw domowycli
na 100 mieszkań w 1970 r. wynosiła w

miastach 117 i na wsi 110. Ogólny defi-
cyt samodzielnych mieszkań szacowany
jest na około 750 tys.

Dysproporcja między warunkami mie-
szkaniowymi ludności miast i wsi prze-
jawia się m.in. w przeciętnym zagęsz-
czeniu 1 izby, które w mieszkaniach
miejskich wynosiło 1,31 osoby, a wiej-
skich 1,43 (powierzchnia użytkowa na 1

osobę była jednakowa w miastach 1 na

wsi — 12,9 m kw.) . Nierównomierno-
ści między regionami kraju charaktery-
zuje rozpiętość w zagęszczeniu izb. Naj-
korzystniej kształtowało się ono w mia-
stach woj. opolskiego — 1,19 osoby na

izbę, a najmniej korzystnie w miastach
woj. kieleckiego — 1,46 osoby (na tere-
nach wiejskich w woj. opolskim — 1,07,
w woj. kieleckim — 1,74).

Dysproporcje w warunkach mieszka-
niowych między grupami różnej wielko-
ści miast występują głównie w zakresie
stopnia wyposażenia mieszkań w podsta-
wowe instalacje. W miastach (i osie-
dlach) poniżej 5 tys. mieszkańców wo-

dociąg posiadało 42,4 proc. mieszkań, w

. miastach liczących do 10 tys. — około
I 60 proc. mieszkań, a w miastach liczą-
S cycii 100 tys. i więcej mieszkańców —

ponad 83,5 proc. mieszkań. Ustęp w naj-
mniejszych miastach posiadało około 22 -

proc. mieszkań, a w największych —

bliska 66 proc. Gaz sieciowy w naj-
mniejszych — około 13 proc. mieszkań,
w największych — około 66 proc.

Większość zasobów mieszkaniowych
jest stara. Około 60 proc. mieszkań po-
chodzi sprzed 1945 r., a około 30 proc.
sprzed 1918 r. Na terenie miast mieszka-
nia wybudowane przed 1945 r. stanowią
około 57 proc. całości mieszkań, a wy-
budowane przed 1918 r. około 30 proc.
Na terenach wiejskich udział starych
zasobów mieszkaniowych jest jeszcze
wyższy — około 65 proc. mieszkań po-
chodzi sprzed 1945 r., a około 31 proc.
sprzed 1918. Przy dużym zużyciu tych
zasobów i niedostatecznej konserwacji
są one w znacznej części w złym sta-
nia.

Jednym z głównych pozytywnych zja-
wisk w zakresie budownictwa mieszka-
niowego byl stały wzrost przeciętnej po-
wierzchni mieszkań oddawanych do u-

żytku (z wyjątkiem oddanych do użyt-
ku przez inwestorów uspołecznionych na

wsi). W gospodarce uspołecznionej
wzrost powierzchni mieszkań budowa-
nych w miastach był powolny (silniej-
szy nastąpił w 1971 r.) . Przeciętna po-
wierzchnia mieszkania oddanego do
użytku w 1971 r. była wyższa o 4,5 m

kw. od powierzchni mieszkania w 1965 r.

W gospodarce nieuspołecznionej powierz-
chnia ta zwiększyła się w miastach i na

wsioponad11mkw.

W omawianym okresie następowała
również systematyczna rozbudowa urzą-
dzeń komunalnych. Była ona jednak
niedostateczna z punktu Widzenia po-
trzeb bytowych ludności. Długość roz-

dzielczej sieci wodociągowej zwiększyła
się w latach 1966—1971 o 39 proc., kana-
lizacyjnej "

o 19 proc. i gazowej o 22

proc. Udział ludności miejskiej korzysta-
jącej z sieci . wodociągowej wynosił w

lnris r. — 66,9 proc., a w 1971 r. — 71,5
proc.; z sieci kanalizacyjnej w 1965 r. —

55,4 proc. i GO,o proc.; z sieci gazowej
41,4 proc. i 48,9 proc.

Zużycie wody' z wodociągów wzrosło
o 53 proc., energii elektrycznej o 73
pioc,. gazu sieciowego o 62 proc. i gazu
płynnego prawie ośmiokrotnie. Systema-
tycznie wzrastało zużycie tych „produk-
tów" dla celów gospodarstw domowych
na 1 mieszkańca i 1 odbiorcę. Zużycie
wody z wodociągów na 1 mieszkańca
mi:»st wzrosło z 32,7 m sześć, w 1965 r.

do 14,1 m sześć, w 1971 r., zużycie ener-

gii elektrycznej z 139,9 kWh w 1965 r. do
217,7 lcWh w 1971 r. (na 1 mieszkańca
miast) a na 1 odbiorcę, co oznacza w

znsaflzie gospodarstwo domowe, z 596,2
fcWh do 831 kWh. Zużycie łączne gazu
sieciowego i płynnego (w przeliczeniu
na jednostkę umowną) na 1 mieszkańca
miast wzrosło z 76,6 m sześć, w 1965 r.

do117,9msześć,w1971r.ana1od-
biorcę w miastach zużycie gazu siecio-
wego 723,2 m sześć, do 826,7 m sześć.

Długość linii komunikacyjnych w mia-
stach zwiększyła się w latach 1966—1971
o 4,8 tys. km, tj. o 42 proc. Ilość miast
posiadających komunikację miejską
zwiększyła się do 181 w 1971 r. (W 1965
r. — 161 miast). Szczególny wzrost na-

stąpił w długości tras autobusowych (o
31 proc., tj. o blisko 1900 km). Ogólna
ilość taboru komunikacji miejskiej
zwiększyła się o 2,5 tys. wozów, tj. o 26
proc. Najpoważniejsze zwiększenie tabo-
ru komunikacyjnego nastąpiło w odnie-
sieniu do taboru autobusowego, którego
stan na koniec 1071 r. byl większy o 2367

- wozów od stanu na koniec 1965 r., tj.
o 50 proc. a przeciętna dzienna liczba
wozów autobusowych w ruchu w 1971 r.

była wyższa o 70 proc. od stanu w 1965
r. (w 1965 r. — 3095 wozów; w 1971 r.

— 5251 wozy). Przewozy pasażerów
wzrosły ogólnie w omawianym okresie
o 2 proc. Przeciętna szybkość eksploa-
tacyjna autobusów zwiększyła się z 17.8
km !jodz. w 1965 r. do 18.8 km/godz. w

1971 r., tramwajów z 14,1 km'godz. do
14,5 km/godz.

Od. 1905 r. zwiększyła się o około 12,8
tys. liczba taksówek, tj. o "8 proc.
(głównie taksówki prywatne).

Powierzchnia zieleni w miastach na 1
mieszkańca zmalała z 28,9 m kw. w 1965

&ta27.5mkw.w1971r.(ks)

Prezydium Sejmowej Komisji
Handlu Wewnętrznego — reali-

zując nowq praktykę naszego
parlamentu, polegajqcq na szer-

szym informowaniu społeczeń-
stwa o roboczej, codziennej dzia-
łalności Sejmu — zaprosiło na

posiedzenie Komisji w dniu 17

stycznia br. kilku dziennikarzy, w

tym takie przedstawiciela nasze-

go tygodnika.

D
O niedawna obrady komisji
sejmowych miały charakter
zamknięty, to anaczy — od-

bywały się one bez udziału
prasy, zaś Biuletyn wydawa-
ny przez Wydział Prasowy

Kancelarii Sejmu nie mógł odda-
wać często dyskusji ostrej, lecz nie-
wątpliwie wyrażającej gospodarską
troskę posłów. W tej sytuacji otwar-
cie dirziwi do sal posiedzeń komisji
sejmowych uznać trzeba za istotną
zmianę, zwłaszcza, że towarzyszy
temu równolegle pełniejsza infor-
macja w prasowym Biuletynie Sej-
mowym.

Wejdźmy zatem dosali nr101w
gmachu Sejmiu. Zbliża się godiz. 12. Pra-
wie w komplecie są członkowie Komisji
Harodlu Wewnętrznego, Na posiedzenie,
którego tematem jest ocena działalności
gastronomii ze szczególnym uwzględnie-
niem systemu ajencyjnego i placówek
żywienia przy zakładach pracy, przybyli
przedstawiciele Ministerstwa Handlu We-
wnętrznego i Usług, Centrali Rolniczej
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska",
Zwiląaku Spółdzielni Spożywców „Spo-
łem", Komisji Planowania, Ministerstwa
Finansów, Ministerstwa Zdrowia i Opieki
Społecznej, Państwoiwej Komisji Cera,
przedstawiciele prezydiów WRN w Ka-
towicach. Krakowie i Stołecznej Bady
Narodowej. Jest również obecny dyrek-
tor Zespołu Najwyższej Izby Kontroli.

Dzisiejszym obradom Komisji
przewodniczy posłanka MARIA
MILCZAREK. Przypomina na wstę-
pie, że w lipcu 1972 r. Komisja
Handlu Wewnętrznego skierowała
do ministra dezyderat w sprawie
usprawnienia działalności gastrono-
mii. W odpowiedzi wpłynęło obszer-
ne opracowanie, informujące o sta-

nie i kierunkach rozwoju gastro-
nomii otwartej i produkcji garmaże-

dowych. Trzeba jednak rozwiązać
problemy kadrowo-zaitrudnieniowe.
W większości stołówek zaitrudnaenie
nie przefkracza 60 proc. stanu nor-

matywnego; jedną z przyczyn tego
stanu jest stosunkowo niski poziom
płac tej kategorii pracowników.

Poseł Chrostek w imieniu podko-
misji przedstawia następujące wnio-
ski:

— oceniając pozytywnie dotychczasowe
wysiłki w dmiettoinie usprawnienia ga-
stronomii tnzeba również .podjąć działa-
nie w kierunku roabudowy sieci zakła-
dów na podstawie oceny społecznych
potrzeb;

— w ciągu najbliższych lat należy roz-

budowywać sieć gastronomiczną ze środ-
ków poza limitowy oh (do 2,5 mira ził);

— niezbędne jest zwięfkszenie dostaw
różnego rodzaju . maszyn i urządzeń;

— szczególnie istotną sprawą jesit za-

pewnienie dostaw materiałów budowla-
nych i urządzeń dla obiektów remonto-

wanych i modernizowanych;
— dotychczasowa praktyka wskazuje

na potrzebę wypracowania zunifikowane-
go modelu zakładu gastronomicznego,
zwiększenia uprawnień kierowników za-

kładów i podjęcia szerokiego działania
na rzecz podniesienia rangi zawodtu ga-
stronomlika.

Wstępem do dyskusji poselskiej
są najpierw pytania pod adresem
Ministerstwa Handlu Wewnętrzne-
go i Usług oraz central spółdziel-
czych. Posłowie przedstawiają kilka-
naście pytań, każde o zasadniczym
znaczeniu.

Poseł KAZIMIERZ KURAŚ: — Proble-
my roiziwoju gastronomii rozpatrywano 8
lat temu i wcześniej. Zasadniczego postę-
pu nie widać. W obecnym pięcioleciu
zmniejszyła się ogólna wielkość nakładów
inwestycyjnych na gastronomię. Warto
więc wiedzieć, jak są realizowane inwe-
stycje w tyim zakresie.

Posłanka MARIA MILCZAREK: — Eoz-
wój usług gastronomicznych, a zwłasz-
cza rozwój sieci zakładów, w zestawieniu
z ogójnym dynamicznym rozwojem kra-
ju, jest niewielki, pomosłaje w tyle.

Posłanka KOZIE J-ŻUKOWA: — Jak.re-
sort ocenia realizację koncepcji rozwoju
gastronomii opracowaną w latach 1968 t—
1969? Jalkie są obecnie docelowe ustale-
nia resortu w sprawie inwestycji w ga-
stronomii? Czy są, i jak są realizowane
międzyresortowe porozumienia w spra-
wie produkcji wyposażenia dla zakła-
dów gastronomicznych, a zwłaszcza meb-
li, zastawy stołowej itp.

Poseł JOZEF RODZIK: — Referat pod-
komisji sejmowej 1 materiał przedstawio-
ny przez resort 1 centrale nis wyjaśnia
problemu rentowności zakładów gastro-
nomicznych w centrum miast i na pery-
feriach. Na tym tle pytania o zasady
powierzania w ajencję zakładów cen-

trum miast.

stronom ii rozwiązuje wprowadzany
obecnie w życie nowy system za-

rządzania w tej dziedzinie.

Uzupełniające wyjaśnienia złożyli
wiceprezes CRS „Samopomoc Chłop-
ska" — STANISŁAW KITA i wi-

ceprezes ZSS „Społem" — FRANCI-
SZEK ŁOŚ.

Dopiero w tym momencie rozpo-
czyna się właściwa, poselska dysku-
sja. Nie sposób w tej relacj[i przed-
stawić pełfly jej obraz. Wydaje się
jednak, że warto podjąć próbę
przedstawienia syntezy opinii posłów
w tak żywotnej dla społeczeństwa
sprawie.

Funkcje gastronomii — mówi posłanka
KOZIEJ-ZUKOWA — sprowadzają się do:
żywienia podstawowego, usług gastrono-
micznych na wyższym poziomie oraz or-

ganizowania rozrywki. Żadna z tych
funkcji nie- jest przez gastronomię wypeł-
niana w sposób należyty.

Trudne warunki, w Jakich pracuje per-
sonel zakładów gastronomicznych nie
mogą ojinaczać.rezygnacji z akcentowa-
nia odpowiedzialności, jaka ciąży na tym
personelu. Stwierdzić można wiele fak-
tów braku troski o dobrą pracę i zwy-
kłego niechlujstwa: kierowników zakła-
dów nie rażą brudne firanki i poplamio-
ne obrusy. Egzekwując odpowiedzialność,
należałoby pomyśleć i o wynagrodzeniu
za dobrq pracę,, za inicjatywę, np. orga-
nizowane! rozrywkowych imprez, pod-
wieczorków dla zakładów pracy itp.

Bez rozbudowy sieci placówek gastro-
nomicznych — twierdzi poiseł FRANCI-
SZEK DĄBAL — nie sprosta się stale
rosnącym potrzebom społecznym w tej
dziedzinie, Czas .zaczyna się coraz bar-
dziej liczyć i dlatego coraz więcej osób
będzie się starało korzystać z usług ga-
stronomii, Brak Jednak stałej, naukowej
analizy potrzeb społecznych w tej dzie-
dzinie. Wiadomo tylko z powierzchow-
nych obsąrwacji. że np. najbardziej po-
pularne są bary szybkiej obsługi, zwła-
szcza w sezonie .turystycznym na uczęsz-
czanych szlakach. Wiadomo też, że ko-
nieczne jest zwiększenie liczby stołówek
pracowniczych i że stale zwiększa się
zapotrzebowanie na wyroby garmażeryj-
ne. Wszystko to jednak nie jest do-
kładnie zbadane 1 włączone do planów
rozwoju sieci gastronomicznej.

Poseł ANDRZEJ KIJOWSKI ma istotne
zastrzeżenia do systemu planowania ob-
rotów w gastronomii. Wprowadzenie do
planu sprzedaży alkoholu Jest niesłusz-
ne. Należwoby zrezygnować z tego ro-

dzaju planowania, natomiast ustalać
strukturę obrotów wedilug tego, by kon-
sument zamsze otrzymał to, o co prosi
1 aby był właściwie obsłużony. Niedo-
stateczna liczba miejsc konsumpcyjnych
oznacza niezaspokojony popyt na usługi
gastronomiczne. Zrozumiałe więc sta-
ranie o zwiększenie liczby tych miejsc.
Jednocześnie jednak nie wykorzystuje

Z SEJMU

GASTRONOMIA
problem wciąż otwarły

ryjrnej do 1975 r. Zawarte w tym
opracowaniu materiały informacyjne
stwarzają podstawę do komplekso-
wej oceny działalności gastronomii.

W imieniu podkomisji do spraw
gastronomii poseł EDWARD CHRO-
STEK przedstawia obszerną analizę
osiągnięć, braków i słabości naszej
gastronomii. Obserwuje się pewną
poprawę usług świadczonych przez
gastronomię, wzrosła liczba zakła-
dów ^ gastronomicznych, niemniej
wskaźnik miejsc konsumpcyjnych na

1000 mieszkańców (28,7) jest u nas

znacznie niższy niż w innych kra-

jach demokracji ludowej.
W województwach centralnych i

wschodnich na 1090 mieszkańców przypa-
da zaledwie 16,7 miejsc konsumpcyjnych.
Z założeń pianiu na lata 1971—1975 wy-
nika, że obroty w gastronomii wzrosnąć
mają o ponad 40 proc., podczas gdy licz-
ba zakładów tylko 11,4 proc., a miejsc
konsumpcyjnych — o 13,5 proc. W tej
sytuacji, w najbliższych latach nie moż-
na spodziewać się wyraźniejszej popra-
wy bazy gastronomicznej.

Nie są znane radom narodowym fak-
tyczne potrzeby w tym zakresie, z wy-
jątkiem Katowickiego nie dokonano do-
tychczas nigdzie, także w skali 'krajo-
wej, oceny zapotrzebowania na usługi
gastronomiczne.

Na tle wielu pozytywnych zjawisk
w gastronomii, takich jak zmniej-
szenie się udziału w obrotach napo-
jów alkoholowych, zwiększenie zaś

sprzedaży przetworów rybnych, se-

rów itp., nadal w wielu zakładach
oferuje się klientowi mały wybór
dań, a jakość potraw i napojów za-

sługuje wciąż na niską ocenę.

Generalnie niezadowalający jest
poziom kadr w gastronomii, zbyt ma-

ły jfest udział kadr z fachowym
przygotowaniem. Istotnym proble-
mem jest wysoka, sięgająca w skali
rocznej 20 proc., fluktuacja kadr.

Szczególnie dużą płynność zatrud-
nienia notują zakłady gastronomicz-
ne w dużych ośrodkach przemysło-
wych.

W ostatnich latach poprawiła się ren-

towność przedsiębiorstw gastronomicz-
nych. Szczegółową analizę wyników fi-
nansowych można jednak przeprowadzić
tylko w pionie państwowy.n, ponieważ
przedsiębiorstwa podlegające „Społem"
i CRS „Samopomoc Chłopska" nie ewi-
dencjonują wyników poszczególnych za-

kładów. Poprawę wyników ekonomicz-
nych osiągnięto m. ir.. dzięki rozwinię-
ciu ajencyjnej formy prowadzenia za-

kładów gastronomicznych.
Rozwój formy ajencyjnej przynosi Jed-

nak nie tylko korzyści, paprawę rentow-
ności niektórych placówek ajencyjnych
osi<liga się nierzadko drogą wprowadza-
nia sprzedaży alkoholu, zmniejszania na-

kładów na bieżącą konserwację zakła-
dów i urządzeń, pogarszanie jakości po-
traw iitd.

Podkomisja do spraw gastronomii
badała również funkcjonowanie ży-
wienia w stołówkach i bufetach pra-
cowniczych. Stwierdzono, że w cią-
gu ostatnich dwóch lat liczba zakła-
dów gastronomicznych zamkniętych
poważnie wzrosła. W 1971 r. wyda-
no 7 razy więcej posiłków regene-
racyjnych niż w 1968 r. Postęp na

tym odcinku odnotowano szczegól-
nie w woj. katowickim. Jednakże
tzw. zdolność przelotowa stołówek

pracowniczych nie była w pełni wy-
korzystana. Stołówki, zlokalizowane
w zasadzie na terenie zakładów pra-
cy, nie są dostępne np. dla rodzin
pracowników. Rezerwy istniejące w

tych stołówkach należałoby wyko-
rzystać dla zwiększenia ilości posił-
ków regeneracyjnych i dań baro-

wych sprzedawanych w bufetach
pracowniczych i kioskach przyzaikła-

Po 'krótkiej przerwie, na pytania
posłów odpowiada , wiceminister
Handlu Wewnętrznego i Usług —

1

TERESA ANDRZEJEWSKA. Widać,
że jest przejęta. Ale trema trwa

krótko. Rzeczowo i konkretnie usto-

sunkowuje się do poselskiego rapor-
tu i do pytań.

Słusznie opinia publiczna domaga się
zasadniczej poprawy sytuacji w gastro-
nomii, Doceniając wagę problemu, resort
opracował w ubiegłym roku program
rozwiązania najpilniejszych spraw; rea-

lizacja tego programu będzie systema-
tycznie i konsekwentnie egzekwowana.
Podaje liczne przykłady w sprawie po-
prawy stanu sanitarno-porządkowego za-

kładów (zapewniono m. im. dostawy ręcz-
ników do Jednorazowego użytku, susza-

rek, mytlla, wykorzystania zużytych ob-
rusów na ręcznilti itp.). Podjęto decyzje
w sprawie asortymentu potraw obowiązu-
jącego w poszczególnych kategoriach za-

kładów, skrócenie listy potraw, lecz rów-
nocześnie zapewnienie ciągłej sprzedaży.
Jesteśmy na dobrej drodze, aby napoje
chłodzące były chłodne, a potrawy go-
rące — gorącymi. Jest nieodzowne, aby
gastronomia — w ramach posiadanej ba-
zy — dysponowała zróżnicowanymi ka-
tegoriami zakładów. Równocześnie — od-
powiednia kategoria zakładu musi być
zgodna ze standardem obsługi. Przyjęto
zasadę, że kategorii zakładów musi odpo-
wiadać wyposażenie w odpowiednie
meble i nakrycia. Na najbliższych Tar-
gach Krajowych w Poznaniu eksponowa-
ny będzie — po raz picrwsBy — nowo-

czesny sprzęt i urządzenia dJa gastrono-
mii. Podjęte są prace nad dalszym zróż-
nicowaniem kategorii zakładów z ogólną
tendencją powiększenia liczby zakładów
dla masowej obsługi konsumentów.

W gastronomu pracuje ok. 120 tys.
osób, spośród których co 5 pracow-
nik jest nowy. Wysoki poziom fluk-

tuacji kadr, niski poziom wykształ-
cenia ogólnego i zawodowego, zwła-
szcza wśród personelu pomocnicze-
go, wynika z niewysokich płac i nie-

popularnośoi pracy w gastronomii.
Konieczne więc'wydaje się podnie-
sienie rangi zawodu gastronomika,
rozwijanie różnych form szkolenia

tych pracowników. W bieżącym ro-

ku przeprowadzona będzie weryfi-
kacja kadr w gastronomii, zarówno
w zakładach państwowych, jak i

spółdzielczych. Zweryfikowani kie-
rowcy zakładów otrzymają licencje,
uprawniające do prowadzenia pla-
cówki określonej kategorii. Utrata

licencji oznaczać będzie zakaz pracy
w tej dziedzinie. Musimy położyć
kres karuzeli kadrowej w gastrono-
mii, i to właśnie wtedy, gdy wystę-
puje niedobór kadr kwalifikowa-
nych. Istnieje potrzeba pobudzania
ambicji ' zawodowych i stwarzania
satysfakcji dla poszczególnych grup
zawodowych (konkursy kucharzy,
kelnerów, kierowników zakładów).
Nasza gastronomia nie jest zła. Nie
potrafiliśmy dotąd wykorzystać jej
sukcesów zagranicznych w kraju.
Dobra robota liczy się wszędzie.
Musi się cieszyć uznaniem także i
w naszym kraju.

Istotnie, rozwój placówek gastrono-
micznych nie nadąża za rosnącymi po-
trzebami. Rozbudowa sieci hamowana

jest nie tyle brakiem Środków, co trud-
nościami wykonawczymi. Wprawdzie w

ciągu ostatnich dwóch lat sytuacja w

tej dziedzinie uległa" pewnej poprawie,
jednakże tego stanu resort nie może
uznać za zadowalający. Zamierza się
uzyskać pewną liczbę pawilonów gastro-
nomicznych z Importu. Rozważa się teł
możliwość zainteresowania osób prywat-
nych inwestycjami gastronomicznymi,
zwłaszcza na terenach turystycznych.

Resort i Najwyższa Izba Kontroli
przeprowadziły w 1972 r. kontrolę
funkcjonowania systemu ajencyjne-
go w ga ronomii, W zasadzie nie

przewiduje się dalszego rozszerzenia
ajencji, gdyż wiele problemów ga-

•lę w petni Istniejącej sieci placówek 1
planowane obroty na Jedno miejsce wy-
konywane są niejednokrotnie w 50 proc.

W (dyskusji padło, szereg krytycznych
głosów na teinat pracy ajentów. Poseł
KAZIMIERZ KUBAS twierdzi, te głęboko
niemoralne jest tolerowanie sytuacji, w

których wysokokwalifikowani fachowcy
z innych branż. np. inżynierowie, podej-
mują .pracę Jako ajenci, zatrudniając
równocześnie a siebie w charakterze kel-
nerów osoby z równie wysokimi kwali-
fikacjami.

Przewodnicząca obradom posłanka
MARIA MILCZAREK, po kilkugo-
dzinnej dyskusji, podsumowuje po-

. siedzenie.

Materiały resortu, central spół-
dzielczych, Najwyższej Izby Kontro-
li ora/z wypowiedzi w dyskusji po-
zwoliły Komisji na dokonanie oceny
stanu i perspektyw gastronomii. W
odczuciu społecznym, jak wynikło z

dyskusji, gastronomia nie spełnia
oczekiwań, zarówno pod względem
rozwoju sieci, poziomu usług, jak i

jakość} ;Potraw. Pozostajemy pod
tym względem w tyle za innymi
krajami socjalistycznymi.

Równocześnie można stwierdzać,
że problematyka gastronomii uzy-
skała obecnie w resorcie dość wyso-
ką rangę. Nastąpiły pewne korzyst-
ne zmiany zarówno w systemie za-

rządzania tym trudnym odcinkiem,
jak i w pracy wielu zakładów ga-
stronomicznych .

Program zaprezentowany na dzi-

siejszym posiedzeniu należy ocenić

pozytywnie. Obok rozwoju sieci kła-
dzie on duży nacisk na rozwój pro-
dukcji garmażeryjnej i artykułów
spożywczych o wyższym stopniu
przetworzenia. Oznacza to wyjście
naprzeciw potrzebom przede wszy-
stkim rodziny, a następnie rozwija-
jącej się turystyki.

W dyisktis.il zgłoszono szereg wniosków.
Powinny one być wtzlęte pod uwagę
przez resort 1 .centrale spółdzielcze, a

niektóre z nich ujęte w formę dezyde-
ratów Komisji. Do najważniejszych pro-
blemów zaliczyć należy dalszy rozwój
placówek gastronomicznych i związanych
z tym inwestycji, zapewnienie pełnej re-

alizacji inwestycji przewidzianych w pla-
nie, lepsze wykorzystanie istniejącej ba-
zy, Należy dążyć do wykorzystania na

cele inwestycji gastronomicznych fun-
duszy będących w gestii różnych orga-
nizacji. Również Inwestycje pozaiimito-
we trzeba potraktować jako realną szan-

sę powiększenia programu inwestycyj-
nego. Istnieje konieczność poszukiwania
możliwości rozszerzenia produkcji gar-
mażeryjnej 1 zaopatrzenia rynku w wy-
roby gotowe.

Niezbędne jest również dokonanie

oceny systemu ajencyjnego. Kilku-
letni okres funkcjonowania tego sy-
stemu przyniósł już pewne do-
świadczenia. Zarysowały się w spra-
wie systemu ajencyjnego różne opi-
nie. Trzeba więc powrócić do tej
sprawy na forum Komisji, przy
czym warto uzyskać wspólne na ten

temat stanowisko resortu handlu i
central spółdzielczych.

Więcej uwagi poświęcić należy
problemom kadrowym oraz warun-

kom pracy gastronomii. Należałoby
również rozważyć możliwość udo-
skonalenia stosowanego systemu
płac.

W oparciu o przebieg dyskusji
Prezydium Komisji Handlu Wew-

nętrznego opracuje dezyderaty pod
adresem resortu i innych ogniw
administracji państwowej.

Relację opracował:

ZBIGNIEW WYCZESANY

Zasada czy
przesada?

W dążeniu do udoskonalenia form or-

ganizacyjnych 1 podniesienia poziomu
zarządzania przeprowadzono nowy po-
dział administracyjny w kraju 1 Jako
podstawową jednostkę organizacyjną
ustanowiono gminę. Fakt ten przynosi
wiele zjawisk korzystnych, umocniono
ogniwo administracyjne 1 wyposażono
gminę w większą samodzielność. Fakto-
wi temu towarzyszy Jednocześnie — co

jest godne podkreślenia — znaczne skró-
cenie łańcucha tych ogniw. Jednym sło-
wem gmin Jest znacznie mniej, niż było
gromad. Taka koncentracja admlnlstra-
cyjno-gospodarcza Jest jak najbardziej
słuszna.

W wielu jednostkach kraju występuje
Jednak zjawisko zgoła nieoczekiwane:
rozdrobnienie i niepomierne wydłużenie
łańcucha prac ewidencyjnych, które za-

sadzać się mają nie na podziale na gmi-
ny, lecz — na v/sie.

Paradoks: zmniejszanie Hcścl podsta-
wowych ogniw administracyjnych, za-

miast prowadzić do wyraźnego odbiuro-
kratyzowania prac biurowych, prowadzi
do... rozedmy biurokracji. Zapowiada to
bowiem w następstwie tak rozdrobniona
sprawozdawczość, Jakiej przedtem ni-

gdy nie było. Komu zresztą taka spra-
wozdawczość na col się przyda? Wsić
w oderwaniu od siebie są organizmami
niejednorodnymi, różnią się znacznie
między sobą 1 do analiz porównawczych
(przynajmniej w sensie tu poruszonym)
nie nadają się. A mają przeprowadzać
analizy. Poddawać krytycznej ocenie
swoją działalność.

Przysparzanie pracy tylko wtedy ma

sens, gdy jest ona niezbędną, tzn. na

coś zarazem potrzebna, służy słusznemu
celowi. W przeciwnym razie Jest prze-
jawem zwykłej biurokracji. Chciałbym
więc zawołać wielkim głosem: nie roz-

dmuchujmy biurokracji, gdy zmniejsza
się administracja! Warto chyba sobie
uświadomić na przykładzie woj. poznań-
skiego chociażby, że gromad było 24,
gmin jest 10, ale wsi — ponad 170!

Trzymajmy się więc zasady ustanowio-
nej w uchwale, strońmy od niezdrowej
przesady. Wszak Kotarbiński w „zasa-
dach dobrej roboty" wyraźnie ostrzega:
„Co innego zasada, co Innego przes.a-

da". A tu chodzi o przesadę zbyt dużą.

HENRYK PAGOSZ

Poznań

wzrósł udział pracowników operatywno-
handlowych z 49,1 proc. do 53,9 proc.

Przedstawiona wyżej Informacja obej-
muje lata 19Ć8—1369, które to trak-

towane były Jako okres eksperymentalny.
Równolegle z trwaniem eksperymentu
wrocławskiego wprowadzono Integrację
w woj. opolskim (1.1.1969 r.) obejmując
nią 4 podstawowe branże: obuwniczą,
tekstylno-odzieżową, artykułów papier-
niczych I sportowych oraz artykułów
gospodarstwa domowego. Dokonana oce-

na wykazała pozytywne wyniki I po-
twierdziła słuszność eksperymentu wroc-

ławskiego. Pomyślne rezultaty przepro-

wadzonej Integracji hurtu I detalu na

Dolnym Śląsku pozwoliły na kontynuo-
wanie tego przedsięwzięcia w Innych wo-

jewództwach.

W końcu 1971 r. Ministerstwo Handlu

Wewnętrznego zwróciło się do 10 prze-

wodniczących prezydiów,- fad narodo-

wych województw, na których terenie

wprowadzona została Integracja detalu
I hurtu o nadesłanie opinii, czy Inte-

gracja przyczyniła się do usprawnienia
funkcjonowania handlu. Nadesłane opi-
nie potwierdzają słuszność przyjętego
kierunku oraz stwierdzają poprawę funk-

cjonowania Jednostek handlowych.

Na zakończenie należy zaznaczyć, U

wdrażanie integracji hurtu i detalu Jako

podstawowego kierunku programu or-

ganizacyjno-technicznej rekonstrukcji
handlu wewnętrznego następuje E ini-

cjatywy właściwych prezydiów rad na-

rodowych,
FRANCISZEK PĘTLIC

Wicedyrektor Departamentu
Organizacji Ministerstwa Handlu

Wewnętrznego I Usług

Dedykowane
^Rucho&fi"

Zwracam się do redakcji w dwóch
sprawach: chodzi mi po pierwsze, aby
redakcja zwiększyła nakład pisma. W
kioskach brak „Żyda Gospodarczego".
Należałoby też — po drugie — przy-
śpieszyć czas wydawania I rozprowadza-
nia tygodnika — tak, aby był . już w

kioskach w sobotę rano. Tak poważny
tygodnik Jest nie tylko czytany. Nie-
które artykuły trzeba studiować. Wolny
cps na takie studium — to sobota 1
niedziela. Inaczej cześć zainteresowanych
czytelników Bądź rezygnuje z nabycia
tygodnika-magazynu, a jeżeli go kupi
w niedzielę lub poniedziałek — nie zaw-

sze ma czas na wykorzystanie mate-
riału.

E.R.

Trzebinia

Integracja zyskała
aprobatę terenu

W zwią:;ku z artykułem pt. ..MEAN-
DRY ORGANIZACJI HANDLU" za-

mieszczonym W „TRYBUNIE CZYTEL-
NIKÓW (Ź. G . nr 51/52/72) — Minister-
stwo Handlu Wewnętrznego 1 Usług wy-
jaśnia: .

Usprawnienie działalności handlu we-

wnętrznego, dostosowanie jego działal-
ności do aktualnych 1 perspektywicz-
nych potrzeb społeczeństwa było głów-
nym celem prac organizatorskich, pro-
wadzonych w resorcie handlu wewnę-
trznego od połowy lat sześćdziesiątych.
W wyniku tych prac przygotowano kom-
pleksowy 1 perspektywiczny program
działania, zawierając go w dokumencie
pt. „Program organizacyjno-technicznej
rekonstrukcji , handlu wewnętrznego"
który koncentruje się na kierunkach
usprawnienia organizacji, zasadach funk-
cjonowania oraz rozwoju bazy material-
no-technicznej handlu wewnętrznego.

Prace nad programem rekonstrukcji
oparte były na badaniach I studiach
oraz na dyskusji szerokiego grona
przedstawicieli nauki i praktyki. Opi-
niowali je przewodniczący prezydiów
wojewódzkich rad narodowych, sekre-
tarze ekonomiczni KW PZPR, Komisja
Planowania przy Radzie Ministrów, pre-
zesów niektórych central spółdzielczych
oraz zainteresowane resorty. Do dysku-
sji nad programem rekonstniTrrłl włó-
czyły się takie prezydia rad narodowych
szczebla powiatowego, przedstawiciele
nauki oraz organizacji związkowych.
Równolegle z opracowywaniem progra-
mu rekonstrukcji niektóre założenia te-
go programu były eksperymentowane.

Do takich założeń należała m.in. inte-
gracja funkcji detalicznego I hurtowego
obrotu towarowego w branżach przemy-
słowych, a mianowicie: tekstylno-odzleżo.
wej, obuwniczej, artykułów papierniczych
I sportowych, artykułów gospodarstwa
domowego oraz w branży spożywczej.
Eksperyment byl prowadzony na tere-
nie miasta Wrocławia I woj. wrocławs-
kiego w okresie od 1.1.1968 r. do 31.XII.
1969 r. Oceniając eksperyment stwierdzo-
no, te Integracja stwarza lepsze warun-

ki zaopatrzenia ludności, co Jest pod-
stawowym zadaniem handlu.

Słusznie autor artykułu podkreśla, te
poprawa zaopatrzenia jest warunkowa-
na przede wszystkim podażą towarów,
niemniej należy stwierdzić, is ponrawa
Zależy w dużej mierze od prawidłowe-
go funkcjonowania samego handlu. Eli-
minowanie w wyniku Integracji proble-
mu współpracy detalu z hurtem 1 od-
wrotnie, który urasta często do pod-
stawowego zagadnienia działalności han-
dlu, przyczyniło się we Wrocławiu I

woj. wrocławskim do:

— skrócenia oraz usprawnienia drogi
przebiegów towarowych I informacji
handlowej.
— uzyskania poprawy zaopatrzenia szcze-

gólnie przez rytmiczność dostaw oraz

rozszerzenie 1 pogłębienie asortymento-
wo towarów w sklepach,
— usprawnienia obsługi I podniesieni»
kultury handlu do czego przyczyniło się
tn. In.: zwiększenie Ilości pracowników
sklepowych kosztem pracowników ad-
ministracyjnych, zmniejszenia Ilości skle-
pów z 1-osobową obsadą na skutek
przeprowadzenia modernizacji sieci Itp.

W wyniku eksperymentu zmniejszono
liczbę przedsiębiorstw z 37 do 16, doko-

nano specjalizacji asortymentowej sieci,
dzięki czemu zapewniono szerszy 1 bo-

gatszy wybór towarów dla konsumen-
tów. Uzyskano również korzystne zmia-

ny w strukturze zatrudnienia. Udział ad-

ministracji w ogólnym zatrudnieniu ob-

niżył ii| a 11,7 proc. do tZJt proc. t

W „Życiu Gospodarczym" Nr 61/1109
• dnia 17 grudnia 1972 r. w doniesie-

niach z« świata nauki t techniki pt.
„Kwas chlebowy" z wielkim zaintere-

sowaniem czytamy o pozytywnym sta-

nowisku warszawskich Zakładów „War-
s owiń", które właściwie podeszły do

nowych kierunków rozwojowych bran-

ży napojów gazowanych w Polsce. By-
libyśmy wdzięczni za dalszą kontynu-
ację tego tematu z uwzględnienie.-»., I

naszych Zakładów, (Łódzkie zakłady
Spożywcze).

W zakładach naszych po raz pierwszy w

kraju Już w roku 19G9 rozpoczęto prze-

mysłową produkcję kwasu chlebowego
pasteryzowanego o przedłużonej trwa-

łości w butelkach 0,33 Ł produkowane-
go na bazie sucharów chleba razowe-

go (w konkursie Not-owsklm Ogóluo-
polskim uzyskał IV nagrodę konkurso-

wą) Roczna produkcja kwasu kształto-

wała się na poziomie 700 000 butelek taś

w roku 1971 planujemy i.000 .000 bute-

lek produkcji tego jakie poszukiwanego
wyrobu, cechy Jakościowe jego zade-

cydowały, że napój ten powoli wypitka
inne tradycyjne napoje typa ofanład

1 feyskuje sobie coraz szerszą popular-
ność.

Zrzeszenie Produkcji 1 Obrotu Nabo-

jami Bezalkoholowymi w Warszawie,
wytyczyło nowe kierunki pracy Ola tę-
go przemysłu. Wysiłki SStzeszenla — eo

trzeba tu bardzo wyraźnie podkreślić —

spowodowały, że takie zakłady jak War-

sowln, nasze Ł.Z .Spoż.P.P.T. 1 Inne w

Polsce, w roku 1S71 dadzą aa rynki
Krajowe kwas chlebowy produkowany
na bazie koncentratu słodowego produk-
cji radzieckiej. Opracowanie receptur,
technologii I badania jakościowe Zrze-

szenie poleciło naszym zakładom. Do-

kumenty te zostały u nu w całości o-

pracowano t w dniu 80.xn .72 r. petna
dokumentacja tcchnologlczno-produkcyj-
na została przekazana do Zrzeszenia

Produkcji 1 Obrotu Napojami Bezalko-

holowymi w Warszawie. Nasz Zakład

zakłada w roku 1973 produkcję kwasu

chlebowego słodowego rzędu 2.000.000

szt. butelek, utrzymując produkcję kwa-
su dotychczas produkowanego w wys.
ok. 1 .000.000 szt. butelek.

Niezależnie od tego w grudniu br.

zakończyliśmy opracowanie technologii
produkcji nowej grupy napojów o wy-
sokich wartościach smakowo-odżywezycb.

Do nich należy niedawno dopuszczo-
ny przez Zrzeszenie Produkcji 1 Obrotu

Napojami Bezalkoholowymi w Warsza-

wie napój egipski, produkowany na ba-

zie buraków ćwikłowych 1 soli minc- :

ralnych oraz napoje kawowy i miodo-

wy. Będziemy również czynili starania,
aby w roku 1973 uruchomić dla Łodzi

produkcję napojów fermentowanych '

pasteryzowanych, a wlęo nzpojów trwa-

łych, przeznaczonych do dłuższego
transportu 1 przechowywania.

W roku 1973 planujemy ustawienie

profilu produkcyjnego w ten sposób,
aby oprócz kwasów chlebowych gać
na rynek napoju egipskiego ca CÓO.ÓOO
szt. butelek, napoju kawowego I mio-

dowego również po 630.000 szt. butelek.

Będą to wyroby nowe, dotychczas w

kraju nie produkowane.
Na spotkanju z przedstawicielami

łódzkiego handiu .nasze opracowania
uzyskały bardzo dobrą opinię. Zachę-
ceni pozytywnym stanowiskiem handlu,
mając zielone światło rozwojowe zapa-
lone wytycznymi Uchwały 290 Rady Mi-

nistrów oraz pomoc Zrzeszenia Produk-

cji i Obrotu Napojami Eezalkohol-r.vy-
my przygotowujemy się do dalszego u-

nowocześnlenla asortymentu produkcyj-
nego wód gazowanych, w tym równlei

napojów ziołowych.

Jesteśmy przygotowani nasze nbwe o-

pracowania przekazać innym wytwór-
niom. Pełna dokumentacja na kwas

chlebowy słodowy oraz napój egipsfcj.
poprzez Zrzeszenie Produkcji j Obrotu

Napojami Bezalkoholowymi Już został*

przesłana do rozpowszechniania.

mgr J.icr.:: Doa::.r .\S3:u

Dyrc!:(or Lódzlslch
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FR OB LEM Y SPOŁECZ NEW KRAJACH
HENRYK KOSK -

W Warszawie zorganizowane zostało

ostatnio spotkanie ekspertów krajów —

członków RWPG dla omówienia metodologii
i organizacji prac prognostycznych i pla-
nowania długookresowego zaspokojenia so-

cjalnych i kulturalnych potrzeb ludności.

Podstawę do dyskusji stanowiły - podsu-
mowanie wyników ankiety opracowanej i ro-

. zesłanej przez Polskę w 1971 r., na kiórq
odpowiedziały poszczególne kraje oraz ma-

teriały wstępne, przygotowane przez Zespół
Planowania Społecznego i Zespół Planów

Perspektywicznych Komisji Planowania przy
RM dotyczqce treści, form organizacyjnych
dalszej współpracy krajów w tym zakresie.

Udział w posiedzeniu wzięło ogółem 14

przedstawicieli z poszczególnych krajów
RWPG, 2 reprezentantów Sekretariatu

RWPG oraz 9 osób z Polski. W rezultacie

dyskusji sformułowano problemy, dotyczqce
prognozowania zaspokajania kulturalnych
i socjalnych potrzeb ludności, co do których
postanowiono wymienić doświadczenia. Są

to: opieka społeczeństwa nad dziećmi i

młodzieżą do momentu podjęcia pracy za-

wodowej, prognozowanie rozwoju kształce-

nia na wszystkich jego poziomach, rozwój
opieki społeczeństwa nad ludźmi starymi,
opieka społeczeństwa nad inwalidami i

ludźmi o ograniczonej zdolności do pracy,

prognozowanie rozwoju ochrony zdrowia,

warunków mieszkaniowych ludności, zaspo-

kojenia kulturalnych potrzeb społeczeństwa,
rozwoju kultury fizycznej, turystyki i wypo-

czynku oraz warunków pracy.

Postanowiono zorganizować w 1973 r.

trzy posiedzenia ekspertów dla przedysku-
towania uzgodnionych tematów. Zgodnie z

decyzjq Biura Komitetu Wykonawczego
RUupę organizatorem spotkań ma być na-

dal strona polska.

S
POTKANIE ekspertów miało charakter pobo-
czy, rzec można techniczny i referowanie prze-
biegu jego ustaleń i wniosków nie miałoby
sensu. Nie w technice bowiem tócwi sedno

. sprawy i nie w jej papierowo-formalnym wy-
razie. Obrady ekspertów o tyle jednak są inte-

resujące, że stanowią novum w tej dziedzin,ie w skali
nie jednego kraju, lecz całej organizacja krajów-człon-
ków RWPG, koordynację poczynań, a być może inte-
grację polityki socjalnej na podobieństwo programo-
wej integracji rozwoju gospodarczego.

A czas po temu wielki. Nie chcę powtarzać alarmi-
stycznych wieści o niekorzystnych zjawiskach demo-
graficznych w naszych krajach, występujących, diziś,
jak również przejawiających te same tendencje, a w

niektórych przypadkach jeszcze bardziej niekorzystne,
na przyszłość. Są to zjawiska niezmiernie skompliko-
wane i wielokierunkowe; nie w pełni wyjaśnione, nie
we wszystkich krajach docenione tak, jak na to za-

sługują. Są one, oo prawda, przedmiotem wielu opra-
cowań, teorii, hipotez, a równocześnie zbawiennych
recept, lecz wszystko to bez skoordynowanych działań
w skali całej RWPG nie może dać pożądanych wy-
ników.

przypomnijmy: w latach 1951—1970 ludność świata wzrosła
o 45 proc., przy czyim wizroist teoi był w obytlwu 10-leclach
jednakowy — po około 1,9 proc. średnio rocznie. Ludność
krajów RWPG zwiększyia się w tymże czasie o 28 proc., ale
średnio roczne tempo maleje z okresu na okres. W lalach
1951—1960 wynosiło ono jeszcze 1,4 proc., a w latach
1961—1970 spadło do około 1 proc. W 1971 r. ludność naszych
krajów wzrosła tylko o 0,85 proc.

Oczywiście, nie jest to powodem do rozdzierania
szat. Zbyt wysoBie tempo przyrostu naturalnego, wy-
stępujące w naszych krajach po wojnie, ukształtowało
się w latach późniejszych na poziomie typowym dla
krajów wysoko rozwiniętych, za jakie mamy już pra-
wo uchodzić. Przyrost naturalny w wymienionych gra-
nicach nie powinien stanowić podstaw do alarmu.
Gdyby nie jedno „ale" odnoszące się do struktury lud-
ności według wieku. Popatrzmy na poniższą tabelkę
obrazującą zmiany, jakie w latach 1950—1970 zaszły
w udziale liczebności najmłodszych i najstarszych
roczników naszych krajów i w tempach zachodzących
procesów.

Wyszczególnienie Odsetek
krajów

1950

ludności
RWPG

1960

Wskaźniki!
dynamiki

1970 1960/50 1970/60

Ogółem ludność 100,0 100,0 100,0 115 111
w tym:

w wieku do 15 lat 34,0 31,1 29,3 106 103
w wieku emerytalnym*) 12,7 12,8 15,4 116 138

-•) Za wiek emerytalny — zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami — przyjęto: dla mężczyzn — 60 lat, dla kobiet — 55
lat, a w Polsce i NRD odpowiednio o 5 lat więcej.

W liczbach bezwzględnych dane tabelkii przedsta-
wiają się następująco; w latach 1951—1960 ludność w

wieku' emerytalnym wzrosła o 5,8 min osób, a dzieci
do lat 15 — o 6,3 min osób; różnica na korzyść dzieci
wynosi około pół milioma osób. W następnym 10-leciu
odpowiednie wielkości przyrostu w grupach wieku
ukształtowały się jak 13,5 i 3,5 min osób, a różnica —

już na korzyść wieku emerytalnego — wyniosła 10
min osób.

To chyba jest wystarczające dla zarysowania wagi
problemu. *

Cały więc przyrost naturalny w większości krajów
RWPG w ostatnich latach uzyskuje się w wyniku
przedłużenia przeciętnego dalszego trwania życia, w

konsekwencji zaś — przyrostu liczby ludności w wie-
ku powyżej 15 lat.

W 1971 r. nic się nie zmieniło. Raczej na odwrót;
przedstawione procesy pogłębiły się. Dla przykładu;
w Polsce liczba dzieci zmniejszyła się w porównaniu
z 1970 r. o 175 tysięcy, a udział jej w całości ludności
zmniejszył się o dalsze 0,8 pkt. (z 28,7 na 27,9 proc.);
w ZSRR odpowiednie zmiany wynoszą 627 tys. osób
i 0,5 pkt. (z 30,4 na 29,9 proc.); w Czechosłowacji —

46 tyis. osób i 0,4 pkt. (z 25 na 24,6 proc.); w NRD —

36 tys. osób i 0,2 pkt. (z 24,8 na 24,6 proc.) itd. Na

marginesie warto zauważyć, że najbardziej gwałtow-
nie omawiane procesy występują w krajach o stosun-

kowo dobrej strukturze demograficznej, mających
ludność względnie młodą.

Otlwrotnie było (w tymże 1971 r.), z ludźmi w starszym
wieku. Liczba ich wzrosła; w Polsce o 103 tys. osób, a udział
w ludności ogółem ziwięllcszyl siię z 13 na 13,2 proc., w Czecho-
słowacji — o 105 tyis. osób, a udział — z 16,7 ma 17,1 proc., w

ZSRR — o 920 tyis. -osób, a udział — z 12,1 raa.12,4 proc.

Liczby te dają równocześnie pogląd na stopień zróż-
nicowania struktury ludności naszych krajów według
wieku, co w jakimś stopniu może pozwolić na zrozu-

mienie, dlaczego poglądy na problematykę społeczną
— w szerokim tego słowa znaczeniu — są dość różne.

Wracając do sedina sprawy, możemy chyba stwier-
dzić, że mamy obecnie ustabilizowany, na jakiś za-

pewne dłuższy okres, proces, w wyniku którego, w

większości krajów RWPG, rośnie liczba ludności star-

szej, która z tytułu osiągniętego wieku i stażu pracy
ma prawo do opieki ze strony społeczeństwa. Dla tego
społeczeństwa ludzie ci pracowali, poświęcili najlepsze
swoje lata i stworzyli wartości materialne, z których
powinni korzystać. Mało tego, ludzie ci mają prawo do
odpowiedniego standardu życiowego, nie gorszego od
jakiejś średniej poziomu konsumpcji dóbr material-
nych i kulturalnych. Powoduje to obciążenie społeczeń-
stwa wydatkami, określanymi jako nieprodukcyjne.
Stałe zwiększanie się tych wydatków wynika z przy-
rostu liczebności uprawnionych do korzystania- ze

świadczeń emerytalnych, przedłużania się okresu po-
bierania zaopatrzenia oraz z faktu wzrostu ogólnego
poziomu życia ludności, w związku z czym stawki
świadczeń powinny podlegać okresowej weryfikacji i
korekcie.

To jest jedna grupa zagadinień mających ścisły zwią-
zek z procesami demograficznymi. Ona właśnie zna-

lazła się na porządku dziennym wymiany doświadczeń
pomiędzy ekspertami poszczególnych krajów i jest jed-
nym z głównych przedmiotów prognozowania w dzie-
dzinie problematyki społecznej.

W ostatnich latach we wszystkich krajach RWPG
nastąpił poważny wzrost wydatków na renty i emery-
tury. Ponieważ problem ludzi w wieku, nazwijmy go
poprodukcyjnym, bo pojęcie starości nie zawsze jest
tu adekwatne, nie we wszystkich krajach występuje
z jednakową ostrością i regulacja prawna jest w po-
szczególnych krajach różna, obciążenie funduszu spo-
życia wypłatami z tytułu rent i emerytur jest też od-
powiednio zróżnicowane. Powyższe można odwrócić
następująco: ponieważ różne są podejścia do sprawy
zaopatrzenia emerytalnego, wynikające z różnych
przesłanek społeczno-ekonomicznych, to i standard ży-
cia podmiotów tego zaopatrzenia jest w poszczególnych
krajach różny. Taki jest stan aktualny. Wydaje się, że
w warunkach postępującej integracji gospodarczej
krajów RWPG, trudno uznać go za zadowalający, zaś
wymiana doświadczeń co do prognozowania tych za-

gadnień może być pierwszym i bardzo ważnym kro-
kiem w kierunku integracji ich w niedalekiej przy-
szłości.

Kolejna grupa zagadnień, to oczywiście drugi biegun
naszkicowanej problematyki. Nie muszę uzasadniać, że
ten drugi biegun stanowi wachlarz wielu bardzo skom-
plikowanych spraw. Nie mam na myśli różnorodnych
przyczyn spadku rozrodczości i kształtowania się mo-

delu coraz mniejszej rodziny. O tym mówiono niejako
przy okazji. Główny natomiast nurt dyskusji eksper-
tów — to przedsięwzięcia o charakterze socjalnym i

ekonomicznym zmierzające do:

© stworzenia lepszych niż obecne warunków pra-
cy kobiet, a zwłaszcza matek wychowujących dzieci,

© zapewnienie bazy organizacyjnej, pedagogicznej
— jeśli można tak to nazwać <— i materialnej dla- dai«-
ci i młodzieży.

Bogactwo spraw, problemów j rozwiązań ogromne. Wystar-
czy wspomnieć, że była mowa o żłobkach, przedszkolach,
szkołach i internatach; o zasiłkach rodzinnych, urlopach ma-

cierzyńskich w różnych wariantach, zapomogach z okazji uro,
dzenia dziecka i o szeregu innych ulg 1 przywilejów dla ma-

tek i kandydatek na nie. Nie trzeba dodawać, że prezento-
wano poglądy różne i różne prognozuje się roowlązaroia. W
tej bowiem dziedzinie, podobnie jak i w innych z zakresu
problematyki socjalnej, sytuacja demograficzna, prawna i co

za tym idzie, materialna podmiotów troski jest w krajach
RWPG bardzo zróżnicowana i. Jak dotychczas, zdezintegro-
wana. I znów można mieć nadzieję, że dokonana wymiana
poglądów stanie się zaczątkiem procesu integracji; co do
konieczności którego trudno mieć wątpliwości.

Te dwie. grupy zagadnień nie wyczerpują rejestru
spraw wchodzących, czy to bezpośrednio, czy pośred-
nio w sferę polityki socjalnej. Znow tylko krótkie wy-
liczenie; mieszkalnictwo, ochrona zdrowia, organizacja
wypoczynku i rekreacji świątecznej, szkolnictwo spec-
jalne, poprawa działalności handlu i usług — ,,PW
achillesowej" wszystkich poczynań zmierzających do
ułatwienia życia ludzi pracy, usprawnienie produkcji
i zaopatrzenia w sprzęt mechaniczny gospodarstwa do-
mowego i w różne drobiazgi ułatwiające prozaiczne
czynności domowe, a jakże często jeszcze niedocenia-
ne i wstydliwie przesłaniane parawanem wskaźników
i temp wzrostu produkcji podstawowej.

I wreszcie sprawa organizacji, zinstytucjonalizowania
problematyki. Przewijała się ona w wypowiedziach
z mównicy, w tak zwanych kuluarach i w opracowa-
niach nadesłanych organizatorom w odpowiedzi na

ankietę. Podstawy prawne podjęcia problematyki soc-

jalnej w kompleksie włączenia jej do prac progno-
stycznych na lata dalsze i do planów rozwoju społecz-
no-gospodarczego na bliższe. Kto ma się tym zająć

j jak? Organy planowania, czy instytuty naukowe?^ W

pierwszym rozwiązaniu sprawa orzechodzi z rozważań
czysto teoretycznych do sfery planowania, a to jest Już
krok bliżej do realizacji; w drugim opracowanie teo-

retyczne jest bez- wątpienia bardziej poprawne, ale...
W obydwu brak wykonawcy odpowiedzialnego za

wcielenie w życie, a może tylko sprowadzenie do rze-

czywistych możliwości, najbardziej szczytnych i dale-
kosiężnych teorii i planów ich realizacji.

Ministerstwo mające w profilu swych statutowych zaintere-
sowań problematykę socjalną Istnieje w Polsce dopiero od
1972 r. W innych krajach odpowiednie urzędy centralne po-
wołano wcześniej. Zakres kompetencji tych urzędów i— a

wśród nich j naszego — nie Jest pełny, nie obejmuje kom-
pleksu wszystkich problemów określanych mianem socjal-
nych. Mamy znów do czynienia z mozaiką rozwiązań organi-
zacyjnych nie sprzyjającą integracji poczynań w skali RWPG.
A niestety, na obecnym etaipie rozwoju społeczeństw, jeżeli
nie ma- odpowiedniego urzędu, zarządzeń i wytycznych, apa-
ratu wykonawczego, kontrolującego i w ogóle administrują,
cego — nie ma działania. Pozostają pobożne życzenia teo-

retyków, naukowe opracowania, materiały z narad i konfe-
'

rencji — dobrze może świadczące o odczuciach problematy-
ki w danyim. społeczeństwie, lecz przecież ni» odczucia i pu-
blikacje decydują o populacji tego społeczeństwa i o opiece
nad tą jeso częścią, która ma praiwo żyć z wypracowanego
przez siebie kapitału.

Każdv proces ma swoje uboczne działania, sprzeczne
z reguły z kierunkiem przebiegu procesów zasadni-
czych. Uprzemysłowienie, mechanizacja, chemizacja,
urbanizacja i inne „akcje" składajace się na oojęcie
rozwoju gospodarczego niosą ze sobą dewastację
naturalnego środowiska człowieka, powodują pojawie-
nie się chorób zawodowych (i niekoniecznie zawodo-
wych). wzrost wypadków przy pracy i poza nią, a w

konsekwencji utratę zdolności do pracy i konieczność
ooieki soołecznej dla pełnych i częściowych inwalidów.
Powstają nowe problemy profilaktvki, rehabilitacji
zawodowej i szereg innych, nie mówiąc już o olbrzy-
miej wagi zagadnieniu rekultywacji środowiska.

To także problematyka socjalna, także temat prog-
noz na bliższe, dalsze i najdalsze lata. wymagający
sprzęgnięcia wysiłku ucfzonych teoretyków i prakty-
ków. doświadczonych działaczy rpżnych dziedzin 1

specjalności. Nie można zamykać oczu na to, co nas

czeka w najbliższej przyszłości i nie widzieć korelacji
pomiędzv przyśpieszonym rozwojem gosoodarczym,
niewątpliwym wzrostem dobrobytu i produktami
ubocznymi tych procesów. Za wszystko trzeba płacić
I chodzi o to, by ciężar tych płatności był społecznie
możliwie najbardziej zminimalizowany. Warunkiem
tego może bvć tylko odpowiednio wczesną ocena przy-
czyn i' skutków, zaprogramowanie przeciwdziałam i
środków niwelujących niezamierzone i niepożądane
ijiwiSfea. -

Dziś nie jest możliwe działanie w pojedynkę nawet
stosunkowo silnych gospodarczo państw. Owe' nieza-
mierzone i niepożądane skutki działalności człowieka
nie uznają granic politycznych i aczkolwiek z różnym
natężeniem, ujawniaią się wszedzie. Dlatego koniecz-
na jest. jeśli nie od razu pełna integracja działań,
to orzvnajmniei stooniowa ich koordynacja. Wymiana
poglądów i doświadczeń jest pierwszym do tego kro-
kiem.

Wdyrektywach
w sprawie szós-

tej pięciolatki postawiono za-

danie, w myśl którego pań-
stwowe zjednoczenia gospodarcze,
kompleksy rolno-przemysłowe i ich
oddziały mają opracować jako skła-
dową część swych planów pięciolet-

W pierwszym rozdziale planuje
się wskaźniki, charakteryzujące sc

cjalną strukturę załóg — skład pen
sonelu .pod względem kwalifikacji
i. wieku, poziom wykształcenia i

podnoszenia kwalifikacji, zapotrze-
bowanie na kadry, pojawianie się

nów organizacji gospodarczych, szyb-
kie podnoszenie społecznej wydaj-
ności pracy i osiągani^ poziomu
światowego.

Plan alternatywny Kombinatu Hutni-
czego Kremikowce przewiduje w szóstej
pięciolatce objęcie szkoleniem technicz-

0CJALNE
nich 1 rocznych rozdział o socjalnym
rozwoju załóg. Plany socjalnego roz-

woju załóg, to szeroki program roz-

wiązywania społecznych i społecz-
no-ekonomicznych problemów w

organizacjach gospodarczych i ich
oddziałach. Ujmuje się je w cztery
podstawowe rozdziały.

nowych zawodów, skutki wdrożenia
zautomatyzowanych systemów za-

rządzania, elektronicznego sprzętu
obliczeniowego i in. Od właściwe-
go określenia wskaźników, dotyczą-
cych socjalnych grup załogi zalezy
w dużym stopniu pomyślne wyko-
nanie i przekroczenie rosnących pla-

MMMM wsz*

• Czechosłowacki tygodnik HOS-
PODARSKE NOVINY (nr 46/1972)
zamieścił artykuł • porównujący roz-

wój i aktualny stan systemów ban-
kowych w krajach socjalistycznych.
Autor, dr Frantiszck Vcncovsky,
akcentuje główną wspólną cechę
tych systemów — dążenie do ich
centralizacji:

W większości krajów socjalistycznych
system bankowy wszedł w ostatnich
latach w nowy etap rozwoju, dla któ-
rego znamienna jest centralizacja. O ile
w lalach pięćdziesiątych głównym kry-
terium systemów bankowych byl po-
dział na finansowanie wydatków bieżą-
cych i wydatków inwesiycyjnvch (róż-
nice między systemami w poszczegól-
nych kra ja fh były minimalne i wyni-
kały jedynie z ich specyficznych «'a-
lunków, jak np. finansowanie sektora
prywatnego w Polsce i NRD), to port
koniec okresu coraz wyraźniej wystę-
pują na pierwszy plan d.iżenia do tego.
by udoskonalić system kredytowania i
•zapewnić mu «pływ na cały proces
reprodukcji. Dn tego celu należało przy-
stosować również system bankowy, bacłż

10 ŻYCIE GOSPODARCZE
Nr 4 ¢1115) - 23.1.1973 r.

nym w różnych formach około 8 500
osób, na kursach i w szkołach do pod-
noszenia kwalifikacji — około 7 000 osób
i w szkołach przekwalifikujących do no-

wych zawodów — przeszło 250 osób. W

wyniku tego w 1975 r. ilość wysoko wy-
kwalifikowanych robotników będzie o 23
proc. wyższa niż w 1971 r., specjalistów
z. wyższym wykształceniem — o 50 proc.,
ze średnim specjalnym wykształceniem

o ok. 30 proc., ze średnim zawodowym
wykształceniem technicznym — ok. 3 ra-

zy większa. Pod koniec pięciolatki ilość
osób zatrudnionych w produkcji, posia-
dających podstawowe wykształcenie ma

być o 18 proc. mniejsza, niż w 1971 r.

W drugim rozdziale programu
socjalnego rozwoju załóg planuje
się wskaźniki związane z polepsze-
niem środowiska człowieka, warun-

kami, bezpieczeństwem i higieną
pracy, które się ustala zgodnie z

wymogami nowoczesnej produkcji,
ergonomii i estetyki przemysłowej.

W Państwowym Kombinacie Welnlano-
Tekstylnym im. D. Blagojewa w mieś-
cie Kazanłyk rozdział ten obejmuje środ-
ki ochrony robotników przed urazami
reumatologicznymi i chorobami zawodo-
wymi. W okresie szóstej pięciolatki wy-
datkuje się ponad milion lewów na

stworzenie klimatyzacji, zabezpieczenie
maszyn, wychowanie kadr w dziedzinie
ochrony pracy i higieny miejsca pracy
oraz na polepszenie organizacji.

W fabryce im. Wyłczo Iwanowa w

Sofii wydatkuje się ok. 300 tys. lewów
na polepszenie środowiska załogi i roz-

wiązanie takich problemów, jak zmniej-
szenie hałasu, wprowadzenie ergono-
micznego krzesła przy maszynach dwu-
cylindrowych, polepszenie oświetlenia i
zabarwienia pomieszczeń do pracy. Rea-
lizacja tych przedsięwzięć przyczyni się

do zmniejszenia absencji, chorobowe} I

podniesienia jakości produkowanych wy-
robów.

W trzecim rozdziale programu.
socjalnego rozwoju załóg znajdują
się wskaźniki podnoszenia płac, po-
lepszenia warunków mieszkanio-
wych i kulturalno-bytowych; Wskaź-
niki te muszą być powiązane z po-
zostającymi do dyspozycji fundusza-
mi organizacji gospodarczych i ich
oddziałów oraz zatwierdzonymi dla
nich limitami," normatywami i
wskaźnikami.

. W opracowanych planach socjalnego
rozwoju załóg przewiduje się zbudowanie
dziesiątków tyslęęy mieszkań, hoteli ro-

botniczych, placówek dziecięcych, do-
mów wypoczynkowych, przychodni, klu-
bów związkowych i młodzieżowych,
obiektów sportowych I Innych. W nie-
których przedsiębiorstwach można już
odnotować wyniki realizacji przedsię-
wzięć przewidzianych w tym rozdziale
planu socjalnego' rozwoju załóg. W bro-
warze „Zagorka" w mieście stara Za-
gora zbudowano jui dom Wypoczynko-
wy-profilaktorium w górach. Stara Pola-
nina. W chwili obecnej buduje sic' blok
mieszkalny dla robotników, a w pobli-
żu zakładu rozpocznie - się budowę
wielkiego sklepu. Fabryka dysnonuje
własnym gospodarstwem . pomocniczym,
które posiada ogród warzywny, winni-

ce, krowy, drób, króliki itp. Produkcja
pomocniczego gospodarstwa przyczynia
się do urozmaicenia menu w stołówce
robotniczej 1 obniżenia ceny wyżywienia
0 30—40 proc. Na terytorium fabryki
zbudowano dwa żłobki, bibliotekę, do-
brze wyposażoną przychodnię i in.

»W czwartym rozdziale programu
socjalnego rozwoju załóg planuje się
kompleks przedsięwzięć w dziedzi-
nie • komunistycznego wychowania
1 rozwoju społecznej aktywności
pracujących. Planuje się przedsię-
wzięcia, zmierzające do ożywienia
pracy społeczno-politycznej i ideo-
wo-wychowawcze j, coraz- pełniejsze-
go zaspokajania duchowych potrzeb
załóg, rozszerzania udziału ludzi
pracy w społecznych formach kie-
rowania produkcją, doskonalenia
społeczno-psychologicznych stosun-
ków i polepszenia klimatu wśród za-

łóg. Planowanie przedsięwzięć w

dziedzinie komunistycznego wycho-
wania i rozwoju społecznej aktyw-
ności ludzi pracy likwiduje" dublo-
wanie- działalności różnych organi-
zacji społeczno-politycznych i umoż-
liwia uściślenie ich funkcji.

ALEKSANDRA CZINARSKA
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od razu — przez bezpośrednią Jego cen-

tralizację, bądź też stopniowo — przez
centralizację branżową.

Organizacja czechosłowackiego systemu
bankowego w 1958 r. (kredytowanie i in-
westowanie inwestycji przejął wówczas
Bank Państwowy) jest przykładem roz-

wiązania według pierwszego wariantu.
Czechosłowacja była w ogóle pierwszym
krajem, który dokonał tak szeroko za-

krojonej centralizacji systemu bankowe-
go. Dalszy rozwój stanowił potwierdze-
nie, że ta reorganizacja przyniosła pozy-
lywne następstwa nie tylko dla samej
CSRS, lecz także dla całej wspólnoty so-

cjalistycznej.
Pozostałe kraje tej wspólnoty zasto

sowały początkowo rozwiązania częścio-
we, centralizując głównie czynności
/wiązane ze stosunkami z zagranicą.
Powstały odrębne banki obsługujące kon-
takty zagraniczne, a także finansujące
przedsiębiorstwa handlu zagranicznego.
Dopiero w polowie lat sześćdziesiątych
zaczęto przygotowywać system bankowy
dla innych gałęzi gospodarki narodowej.

Ten kierunek i oz woju został jednak
zahamowany wskutek pojawienia się
koncepcji tzw. rozgałęzionego systemu
bankowego, na który miały się składać
banki branżowe (udzielające przedsię-
biorstwom kredytów na potrzeby bieżą-
ce oraz na inwestycje) oraz bank cen-

tralny — emisyjny (realizujący politykę
pieniężną państwa). W Czechosłowacji
lansowano nawet tworzenie banków han-
dlowych działających na zasadach rynku
pieniężnego. Natomiast dla rozwoju cze-

chosłowackiej bankowości w ostatnich

trzech latach znamienne się stało dążenie
do zwiększenia roli Banku Państwowe-
go, co znalanlo wyraz w całym szeregu
aktów normatywnych. W ten sposób
Czechosłowacja stała się pierwszym kra-
jem socjalistycznym, gdzie w trybie usta-

wodawczym określono dokładnie wszyst-
kie podstawowe funkcje socjalistycznej
bankowości (emisja, kredytowanie, roz-

rachunek, gospodarka idewizaml) oraz

stwierdzono konieczność spełnienia ich
wszystkich przez jeden ośrodek.

W niektórych krajach socjalistycznych
instytucjonalne przechodzenie bankowoś-
ci na tory centralizacji było jednak bar-
dziej skomplikowane. Pod tym wzglę-
dem pouczający jest rozwój sytuacji w

NRD i Bułgarii. W 1967 r. W NRD zwy-
ciężyła koncepcja rozgałęzionego syste-
mu bankowego, na który składał się
centralny bank państwowy oraz zespól
tzw. banków handlowych. System ten zo-

stał wprowadzony od 1.1.1968 r., nie
zdał Jednak egzaminu m. in. dlatego, że
oddziaływanie kredytów było zupełnie for-
malne. We wrześniu br. podjęto więc
kroki w kierunku stworzenia jednolite-
go systemu kierowania.bankowością: od-
powiedzialność za działanie całego sys-
temu kredytowo-finansowego w NRD
przejął Bank Państwowy.

Również bułgarski system bankowy
był kilkakrotnie reorganizowany na prze-
strzeni ostatnich łat. Obecnie (od 1971
roku) Istnieją tara Jedynie trzy insty-
tucje bankowe: Bank Państwowy (wy-
posażony we wszystkie znane funkcje
banku centralnego), bank handlu zagra-
nicznego oraz kasa oszczędnościowa.
Obie te ostatnie instytucje są kierowa-
ne bezpośrednio przez prezesa Banku
Państwowego.

W Polsce 1 na Węgrzech w ostatnich
dwóch latach zlikwidowano banki Inwes-
tycyjne, dokonując w ten sposób bez-
pośredniej centralizacji branżowej.

W Związku Radzieckim system ban-
kowy nie podlegał zmianom i jest re-

prezentowany przez trzy banki: bank
państwowy centralny, bank inwestycyj-
ny i bank handlu zagranicznego. Obec-
nie w literaturze radzieckiej spotykamy
koncepcje jeszcze bardziej konsekwent-
nej centralizacji systemu bankowego,-
przy czym bierze się pod uwagę w za-

sadzie dwa warianty: system z banka-
mi branżowymi podległymi bankowi
państwowemu oraz system Jednego ban-
ku dla całego kraju.

• Amerykański tygodnik US
NEWS AND WORLD REPORT za-

mieszcza artykuł: „To nieprawda,
żc Japończycy nadciągają — oni są
już tutaj" informujący o rozmiarach
japońskich inwestycji w Stanach
Zjednoczonych:

We wszystkich zakątkach Ameryki w

coraz szybszym tempie dokonują inwes-
tycji japońskie firmy. Wykupują one za-

soby surowców, ziemię i nawet zakła-
dy przemysłowe.

Przedsiębiorcy amerykańscy już 1 tak
poruszeni nieubłaganą aktywnością ja-
pońskich eksporterów stoją obecnie w

obliczu nowej inwazji; tym razem po-
lega ona na wykupywaniu przez Japoń-
czyków ziemi 1 przedsiębiorstw na tere-
nie Stanów Zjednoczonych.

Najbardziej efektownym przykładem
tego nowego zjawiska jest sytuacja na

Hawajach. Świeże powietrze, słońce i
wspaniałe plaże w połączeniu snonad
210 tys. wyspiarzy pochodzenia japoń-
skiego, składają się na atmosferę przy-
ciągającą zarówno turystów, Jak 1 ludzi
pragnących lokować kapitały w terenach
budowlanych. Według niektórych ocen,
Japończycy w ciągu ostatnich paru lat

Wyspa Guam stała się ulubionym miej-
scem spędzania miodowego miesiąca przez
japońskie młode pary. Japończycy w cią-
gu ostatnich i lat wybudowali tu — lub
odkupili — 5 hoteli. Niemal S0 proc. tu-

rystów przebywających na Guam, to Ja-
pończycy, przy czym liczba tych turys-
tów może — jak się przewiduje — ulec
w ciągu najbliższych 5 lat czterokrotne-
mu zwiększeniu. Alaska przyciąga In-
westorów japońskich Innego typu. Szu-
kają oni tu drewna, ropy i minerałów
oraz połowów morskich.

W Innych regionach Stanów Zjednoczo-
nych. ód Connecticut do Kalifornii I od
Wlsconsin do Południowej Karoliny, ope-
rują japońskie zakłady przemysłowe.
Wśród produktów Japońskich montowa-

nych. w USA, obok telewizorów firmy
Somy, mogą ślę wkrótce znaleźć samo-

chody ciężarowe Toyota.
Japońskie kapitały w Ameryce osiąg-

nęły już wartość wieluset milionów do-
larów; zdaniem ekspertów mogą one

nawet sięgać półtora miliarda dolarów.
Dokładne dane na ten temat sądnie do
zdobycia. Japończycy wykorzystują czę-
sto w swych operaejaeh nie tyle kapitał
zakładowy, He środki finansowe pocho-
dzące z potyczek I kiedy dyrektorzv fi-
nansowi przygotowują się do stawienia
czoła nowej sytuacji, wynikającej z ta-
kich czy Innych przewidywanych zmian
w kursie Jena, dolara czy teł Innych
walut, może pochodzić do masowego
przerzucania funduszu przez Pacyfik w

jedną lub drugą stronę.

Sądząc po obecnych zalnwestowanlach
Japończyków, można uznae, że Jest rze-

czą najzupełniej możliwą. Iż z czasem

japońskie Inwestycje w Stanach Zjedno-
czonych osiągną poziom wielu mlllaraów
dolarów. 4

W gumie biorąc, jest to do łć wyraźny
•wrot w sytuacji. JMZ«M przed u Iąty

Japonia mjislala się zwrócić do ttzech
największych banków USA o otworze-
nie kredytu w wysokości 200 min doi.
dla podparcia chwiejącego się wówczas
jena.

Dzisiaj jen jest silniejszy od dolara —

I zresztą także od wielu innych walut.
Tokio zakłopotane Jest wysokością swych
rezerw dewizowych, wynoszących ok. 18,ł
mld doi. I Japończycy dokonują na

wielką skalę Inwestycji zagranicznych
między Innymi na terenie ojczystego
kraju owych amerykańskich banków,
które kiedyś okazały im taką pomoc.
Dziś Japonia nie musi się martwić,
skąd wziąć pieniądze.

Co Więcej, Japończycy mają za sobą
wieloletnie doświadczenia w handlu Świa-
towym l czołowe miejsce w obecnej
ofensywie zajmują firmy mające jui
bardzo silną pozycję w tym handlu —

Mitsui, Mitsubishi, Sumltomo 1 Mat-
feushlta.

Lokaty kapitałów japońskich w USA
koncentrują się głównie w trzech dzie-
dzinach: zakupie ziemi nadającej się na

tereny wypoczynkowe; zakupie surow-

ców dla potrzeb przemysłu japońskiego;
zakładach produkcyjnych mających umoc-

nić pozycję Japonii na Jej największym
zagranicznym rynku zbytu, jakim sa

Stany Zjednoczone.
Wygłodzeni na ziemię Japończycy nie

mogli nie zwróci^ uwagi na Hawaje. W
sytuacji,, w której Honolulu oddalrae
jest od Tokio tylko o 6 I pól godziny
lotu odrzutowcem, stolica Hawajów sta-

ja się dla Japończyków prawdziwą Mek-
ką turystyczną. W 1971 liczba japońskich
turystów osiągnęła 1« tys., przy czym
liczba ta stale wzrasta. W ciągu Jedne-
go tylko tygodnia odwiedziło Hawaje 23
tys. Japończyków.

Odkąd Tokio zaczęło w ub. roku zno-

sić ograniczenia dotyczące zakunti nie-
ruchomości za granicą, przedsiębiorcy
japońscy robla co mocą. by uprzyjem-
nić swym rodakom pobyt na Hawajaefc



Wmyśl
koncepcji strategów Białego Domu bieżący rok ma być

w polityce Stanów Zjednoczonych „rokiem Europy". Przyczyna
wzmożonego zainteresowania Europą jest dość prosta. Otóż w

ostatnich kilku latach sytuacja w Europie Zachodniej zaczęła się
coraz bardziej wymykać spod amerykańskiej kontroli.

Zupełnie nie po myśli Waszyngtonu zaczęła przebiegać realizacja
zachodnioeuropejskiej integracji gospodarczej, a więc koncepcji, któ-
rej w latach pięćdziesiątych USA tak bardzo sprzyjały. Dla nikogo
nie było tajemnicą, że 15 lat temu Europejska Wspólnota Gospodar-
cza traktowana była przez Amerykanów jako instrument umacniania
ich pozycji na kontynencie europejskim. Z czasem jednak Wspólny
Rynek z ubogiego krewnego przeistoczył się w silnego rywala Stanów
Zjednoczonych.

Wzrost napięć w stosunkach między Stanami Zjednoczonymi
a Europą Zachodnią, jakiego świadkami byliśmy w ciągu ostatnich
dwóch lat, ma swe źródło m.in. w wywołanym przez USA kryzysie
międzynarodowego systemu walutowego.

W wyniku dewaluacji dolara i zaniechania jego wymienialności na złoto,
rozpadł się system ustalony w Bretton Woods. Ńie przyniosły spodziewanych
rezultatów próby połowicznych rozwiązań w rodzaju porozumienia waszyng-
tońskiego z grudnia 1071, którego celem było utrzymanie w ustalonych gra-
nicach wahań kursów walut europejskich i japońskiego jena w stosunku do
dolara. Kraje Europy Zachodniej, by zapobiec spekulacyjnym przepływom
kapitału, wprowadziły kontrolę kursów wymiennych. Jednocześnie domagają
się od Stanów Zjednoczonych (celuje w tym Francja) podjęcia kroków w

Kierunku zmniejszenia rezerw niewymienialnych dolarów, jakie zalegają Ich
banki centralne.

Sprzeciw Wielu kół zachodnioeuropejskich budzą też olbrzymie
I skoncentrowane w wybranych gałęziach przemysłu inwestycje
amerykańskie.

Inwestycjo zagraniczne Stanów Zjednoczonych na początku lat 50-tych wy-
nosiły 12 mld doi., z czego 3.5 mld przypadało na Kanadę, a niecałe 2 mld
na Europę. Pod koniec 1970 roku ogólna wartość inwestycji USA za granicą
wynosiła 78 mld doi., z czego na Kanadę przypadały 23 mld, zaś na Europą
Zachodnią 25 mld doi. W tym samym czasie wartość zachodnioeuropejskich
inwestycji na terenie Stanów Zjednoczonych wyrażała się kwotą zaledwie
9.5 mld doi. Amerykanie nie mają bynajmniej zamiaru osłabiać tego trendu.
Co więcej, protestują np. przeciwko ułatwieniom dla fuzji firm zachodnio-
europejskich w ramach Wspólnego Rynku, nazywając to „nieuczciwą konku-
rencją" oraz domagają się zmniejszenia zakresu nacjonalizacji tam, gdzie
ona juz nastąpiła.

Przedmiotem szczególnie poważnych konfliktów w stosunkach USA
— EWG są także kwestie handlu. Stany Zjednoczone, których bi-

lans handlowy pogarsza Się, ze szczególną silą atakują protekcjo-
nistyczną wspólną politykę rolną EWG, której główny element sta-

nowią tzw. opłaty wyrównawcze. ,

Jak wiadomo, dostęp na rynek chroniony systemem takich opłat,
jest znacznie trudniejszy niż w przypadku konwencjonalnych cel,
gdyż obniżka ceny eksportowej powoduje automatycznie wzrost opła-
ty wyrównawczej. Rozszerzenie z dniem 1 stycznia br. Wspólnego
Rynku nie jest więc wydarzeniem pomyślnym dla amerykańskich
farmerów. Ich eksport rolny do W. Brytami, Irlandii i Danii napotka
bowiem przeszkody w postaci opłat wyrównawczych, choć dotychcza-
sowe porozumienia. np. między USA a W. Brytanią gwarantowały
amerykańskiej pszenicy bezcłowy dostęp na rynek brytyjski. Stany

ŚWIA T-EKONOMIA - POLITYKA

USA - EWG
/

Zjednoczone będą się bez wątpienia domagać rekompensaty za straty
z tego wynikłe.

USA, podobnie jak inni wielcy eksporterzy pszenicy (Kanada, Australia),
będą poszukiwali wyjścia z tej sytuacji, opierając się na zasadach GATT.-.
Mówią one, że przy tworzeniu unii celnej nowa taryfa celna nie może prze-
wyższyć ogólnego poziomu uprzednich taryf poszczególnych krajów człon-
kowskich oraz że nawet w przypadku spełnienia wyżej wspomnianego wy-
mogu eksporterom przysługuje prawo domagania się rekompensaty. Jeśli
nowe opłaty celne pozostają w sprzeczności z Istniejącymi porozumieniami.

W większości przypadków, straty amerykańskich eksporterów jed-
nak nie będą tak poważne, jak w przypadku zbóż. Np . brytyjskie
cła na towary przemysłowe nawet obniżą się w rezultacie przyjęcia
systemu celnego EWG. Wspólny Rynek byłby skłonny pójść na dal-
sze zmniejszenie stawek celnych na niektóre artykuły przemysłowe,

Stany Zjednoczone odrzucają tę formułę, która ich zdaniem nie sta-
nowi rekompensaty dla amerykańskich farmerów.

Inny amerykański postulat, wysuwany pod adresem EWG corax

częściej i z rosnącym naciskiem, dotyczy modelu handlu w trójkącie
USA — Japonia — EWG. Stany Zjednoczone uważają, iż kraje
Wspólnego Rynku kupują zbyt mało w Japonii, która koncentruje
swój eksport na rynku amerykańskim. Domagają się przeto, aby za-

chodnia Europa obniżyła stawki celne na import towarów japoń-
B *USA ponadto atakują rodzące się obetnie we Wspólnym Rynku systemy
ochrony własnej produkcji komputerów, sprzętu lotniczego I Innych superno-
woczesnych urządzeń. Ich wyłącznym niemal dostawca był do tej pory po-
tężny partner zza Oceanu. ... ,,,

Ale największy w ostatnich kilku miesiącach hałas w waszyng-
tonie dotyczył koncepcji globalnej polityki EWG w stosunku do kra-

jów basenu Morza Śródziemnego. Plan ten zakłada utworzenie do
1 lipca 1977 roku — w drodze stopniowej Obniżki cel na towary
przemysłowe oraz pewnych ustępstw w imporcie do państw EWG,
artykułów rolnych — strefy wolnego handlu między Wspólnym Ryn-
kiem a krajami obejmującymi szeroko pojęty obszar Morza Śród-
ziemnego wraz z sąsiednimi krajami roponośnymi i dużą częścią
Czarnej Afryki, już z EWG stowarzyszoną.

Celem tej polityki byłaby. Jak nietrudno się domyślić, ekonomiczna I zara-

zem polityczna ekspansja Wspólnego Rynku, która godziłaby w Inttresy Sta-
nów Zjednoczonych. Preferencyjne porozumień!», takie Ju2 istnieją między
EWG 1 niektórymi krajami śródziemnomorskimi, stawiają w niekorzystne!
sytuacji np. amerykańskich eksporterów owoców cytrusowych. Rzecz jasna-
niepokoje »SA wiążą się nie tyle z trudhoScłśml w sprzedaży pomarańczy
1 grapefruitów, Ile z możliwością inwazji zachodnioeuropejskich kipltalów.

Tak wyglądają w dużym skrócie niektóre najistotniejsze elementy
stosunków między Wspólnym Rynkiem a Stanami Zjednoczonymi.
Niełatwych do rozwiązania problemów jest sporo, a wiele wskazuje
na to, iż bieżący rok może przynieść kolejne napięcia na linii USA
— EWG.

Robert Schaetzel — były zastępca podsekretarza stanu d/s Etaropy J wielo-
letni ambasador Stanów Zjednoczonych przy EWG — charakteryzując roz-

mowy sicco Mansbolta 1 Petera Flanlgana. specjalnego doradcy prezydenta
Nlxona d/s międzynarodowej polityki ekonomicznej, stwierdzili ...Mansbolt Jest

zagorzałym holenderskim socjalistą. Flsnlfśn byłym bankierem • mil Street.
Rozmawiali ze sobą po angielsku, lecz s punktu widzenia stosunków dyplo-
matycznych byłoby lepiej, gdyby Jeden mówił po fińska, zal «rugi w Jeżyku
Swahlll".

ANDRZEJ J. LUBOWSRI

ROCZNIK ROLNICTWA ZSRR

zawiera dane, cechujące rozwój
gospodarki rolnej w ZSRR w

okresie 1913—1970 z podziałem na

poszczególne republiki i regiony go-
spodarcze.

Przed Wielką Rewolucją Paź-

dziernikową (w granicach ZSRR od
17 września 1939 roku) było 367

min ha użytków rolnych, w tym
ziemi obszarniezej, rodziny carskiej,
klasztornej — 152 min ha. Chłopi
natomiast posiadali 214 min ha zie-
mi, która była obciążona w banku

,włościańskim na sumę 1,4 mld rubli
w złocie. Roczna spłata z tytułu
dzierżawy ziemi oraz obrotu opróci
wyżej wymienionego zadłużenia,
wynosiła 0,7 mld rubli w złocie.
Tak więc, każdego roku włościań-
stwo spłacało około jednego miliar-
da rubli w złocie 1

).
Ilość chłopskich zagród wynosiła

20 min, czyli średnio każde gospo-
darstwo chłopskie oprócz podatków
i świadczeń miało dodatkowe ob-
ciążenie rocznie około 50 rubli w

zlocie.

Z ogólnej liczby zagród chłop-
skich 65 proc. należało do biedoty
Wiejskiej; 20 proc. do średniorol-
nych gospodarzy oraz 15 proc. do
bogatych gospodarzy (kułacy).

Według spisu w roku 1910 na wsi
przedrewolucyjnej było 7,8 min

soch, 2,2 min pługów drewnianych,
4,2 min pługów żelaznych, 17,7 min
bron drewnianych. Pomimo takiego
prymitywnego wyposażenia 34 proc.
gospodarstw nie dysponowało in-
wentarzem w ogóle, 15 proc. nie
miało zasiewów, 30 proc. nie miało
koni.

celu osiągnięcia tego celu, tysiące
komunistów i robotników z miasta
zostało skierowanych na wieś. W
1930 roku liczba skolektywizowa-
nych gospodarstw rolnych stanowiła
23,6 proc. ogólnej ich liczby, w 1932
— 61,5 proc., w 1937 - 93,0 proc.
oraz w 1940 — 99,9 proc.

Lata 1929—1933 były okresem tworze-
nia przesłanek dla rozwoju rolnictwa
radzieckiego. W 1933 roku produkcja
globalna rolnictwa spadla do 101 proc.
poziomu roku 1913, w tym produkcja
roślinna była wyższa od poziomu 1928
roku o 5 proc. (od poziomu 1913 roku
o Sl proc.), produkcja zwierzęca stano-
wiła 65 proc. poziomu 1913 roku 1 była
dwukrotnie niższa od poziomu roku 1928.
Od roku 1933 rozpoczął się stały wzrost

produkcji rolnictwa, który w roku 1940
wyniósł 141 proc. od poziomu roku 1913,
w tym produkcja roślinna 155 proc.,.
zwierzęca 114 proc.

Okres 1928—1940 był okresem
uprzemysłowienia kraju oraz rol-
nictwa radzieckiego. W 1928 roku w

rolnictwie pracowało 27 tysięcy
traktorów i 700 ciężarówek. W 1930
roku w rolnictwie radzieckim funk-
cjonowało 637 ośrodków maszyno-
wo-traktorowych, a W 1933 roku na

polach kołchozów pracowało 96.791
traktorów, o łącznej sile mecha-
nicznej 1.354 tys. koni. Obsługiwali
oni 53,3 proc. kołchozów o areale
rolnym 54,9 min ha, czyli 58,7 proc.
ogólnej powierzchni kołchozowych
zasiewów. W ten sposób przemysł
radziecki w ciągu pięciu lat dostar-
czył środków technicznych dla upra-
wy ponad połowy areału rolnego
kołchozów.

W 1940 roku w rolnictwie ra-

dzieckim pracowało 684 tysiące
traktorów 4

), 182tysiące kombajnów,
228 tysięcy ciężarówek. Obsługa te-

okresie 1941—44 ZSRR otrzymał
według umowy o lend-lease 2.545
ton żywności, czyli około pół milio-
na ton ziarna rocznie, co wynosiło
1,4 proc. skupu zboża w ZSRR z

roku 1940. Pomoc ta nie była więc
tak duża. Praktycznie spożycie ży-
wności przez armię, ludność prawie
całkiem pochodziło z pól kołchozo-
wych.

Pięć lat trwał proces odbudowy
rolnictwa do poziomu 1940 roku. W
1950 roku w rolnictwie pracowało
933 tysiące traktorów, 211 tysięcy
kombajnów, 283 tysiące ciężarówek,
przy prawie tej samej liczbie ob-
sługującego personelu 1,4 min osób.

W 1940 roku ludność rolnicza
wynosiła 131 min, w 1950 rolcu

zmniejszyła się do 109 miń. Wy-
dajność pracy w-rolńictwie radzie-
ckim w 1950 roku była ponad 20

proc. wyższa niż w 1940 roku.

W następnym, dwudziestoleciu
trwał ciągły proces wzmożonego
rozwoju produkcji rolnej. W 1970
roku produkcja globalna rolnictwa
wynosiła 309 proc. poziomu 1913
roku, w tym produkcja roślinna 313

proc., produkcja zwierzęca 302 proc. _

W stosunku do poziomu 1940 ro-

ku analogiczne liczby wynojzą 224

proc., 208 proc., 256 proc.

W 1970 roku w rolnictwie pracowało,
w przeliczeniu na 15 koni mechanicz-
nych, 4,3 min traktorów, 1,2 min cię-
żarówek, 0,6 min kombajnów. Według
stanu na 1 kwietnia 1971 rolcu liczba mc-

chanizatorów w rolnictwie wynosiła tyl-
ko 18 tysięcy osób.

W myśl uchwały XXIV Zjazdu
KPZR rolnictwo w okresie 1971—
75 uzyska dodatkowo 1,7 min trak-

W wyniku tych prac produkcja
rolnicza na ziemiach nawadnianych
w porównaniu z 1965 wzrosła w ro-

ku 1970 o 42 proc. Produkcja rolna
na nie nawadnianych ziemiach w

tym okresie wzrosła o 26 proc.

W roku 1970 poziom produkcji
rolnej był 3,1 raza wyższy od po-
ziomu z roku 1913. W tym produk-
cja ziarna 2,2 raza wyższa, produk-
cja bawełny wzrosła 9,3-krotnie,
buraków cukrowych 7-krotnie, sło-
necznika 8,2-krotnie, ziemniaków
3-krotnie, warzyw 3,9-krotnie, mię-
sa 2,5-krotnie, mleka 2,8-krotnie,
jaj 3,4-krotnie, wełny 2,2-krotfiie.

. Zwycięstwo socjalistycznego ustroju
rolnego spowodowało sześciokrotny
wzrost wydajności pracy w rolnictwie, w

porównaniu z 1913 rokiem. Wzrost wy-
dajności pracy zagwarantował szybki
wzrost dobrobytu wsi. W 1970 roku real-
ne dochody kołchoźnika były 12-krotnie

wyższe niż chłopa w roku 1913. W 1970
roku ubezpieczenie emerytalne otrzy-
mywało 12 min kołchoźników.

Według uchwał XXIV Zjazdu
KPZR przewiduje się w okresie
1971—75 wzrost produkcji rolnej o

22 proc. W tym średnioroczne zbio-

ry zboża do 195 min ton, średnio-
roczna produkcja mięsa 14,3 min

ton, mleka 92,3 min ton, jaj 46,7
mld Bztuk.

Inwestycje rolne w tym okresie wy-
noszą 82,2 mld rubli na koszt państwa
oraz 46,4 mld rubli ze środków włas-
nych kołchozów. W okresie 1971—75 bę -

dzie oddane do użytku 3 min ba no-

wych nawodnionych, ziem, 41,2 min ha

nawodnionych pastwisk, 5 min ha zme-

liorowanych ziem.

Dostawy nawozów sztucznych wzrosną
do 72 min ton,- pasz do 30 min ton.

W 1928 roku w rolnictwie ra-

dzieckim pracowało 58 tysięcy esób

W nocy 8 listopada 1917 r.

Wszechrosyjski Zjazd Rad uchwalił
Dekret o Pokoju i Dekret o Ziemi,
który stanowił o nacjonalizacji zie-
mi i likwidafcji cbszarnictrwa. Ponad
150 min ha użytków rolnych nieod-

płatnie zostało przekazanych pra-
cującemu chłopstwu.

W wyniku zniszczeń spowodowa-
nych pierwszą wojną światową
i wojną domową globalna produk-
cja rolna w r. 1921 spadła o 40 proc.
od' poziomu z 1913 roku, w tym
produkcja roślinna o 45 proc., a

produkcja zwierzęca o 43 proc.
W ciągu pięciolecia 1921—1926 zo-

stał odbudowany potencjał rolni-
czy. W 1928 roku produkcja global-
na rolnictwa wyniosła 124 proc.
poziomu 1913 roku, produkcja glo-
balna-) przemysłu 132 proc.

Leninowski plan spółdzielczy sto-

pniowo i konsekwentnie był wdra-
żany w życie od początku władzy
radzieckiej. W 1920 w kraju rad
było 12.850 spółdzielni rolnych. W
1U23 roku w 14,4 tysięcy kołchozów,
g-jspodarowało na 800 tysiącach ha
około 765 tysięcy ludności. Stano-
wiło to około 1 proc. zasiewów oraz

0,7 prac. ludności Wsi3
). W 1928

roku skolektywizowano około 1,7
proc. gospodarstw rolnych.

XV Zjazd Partii w 1927 roku,
kierując s'ę schematem W. Lenina
w zakres.a przebudowy ustroju rol-
n;-> i. wytyczył polityczny kurs
przejścia z torów rozdrobnionej

j.s-DD.larki chłopskiej na tery ze-

s3o'owcj socjai stycznej produkcji
i ilnej. Partia komunistyczna prze-
prowadziła dużą organizatorską i

wychowawczorpolityczną pracę w

Lotnictwo pomaga sadownikom — opylanie sadów lm. Kirowa w pobliżu Alma-Ata.

torów, 1,1 min ciężarówek, 1,5 min
zestawów do traktorów na łączną
sumę 15 mld rubli. Szczególna uwa-

ga będzie zwrócona na podniesienie
poziomu mechanizacji pracy w

produkcji hodowlanej i paszowej.
Przewidziane dostawy maszyn w

tym zakresie wyniosą około 6 mld
rubli.

go parku maszynowego liczyła po-
nad 1,5 min ludzi. Miało to poważ-
ne znaczenie dla obrony kraju w

okresie drugiej wojny światowej,
kiedy przemysł wojenny rozpoczął
taśmową produkcję czołgów za

Uralem w okresie bitwy stalin-
gradzkiej.

Przesunięcie rolnictwa na tory ekono-
miki wojennej odbywało się w nie-
zmiernie ciężkich warunkach. Na oku-
powanych obszarach znajdowało się 47
proc. powierzchni zasiewów. Ewakuacja
bydła, maszyn i urządzeń była utrud-
niona przez działania wojenne, z ogól-
nej liczby 92 tysięcy traktorów znajdu-
jących się na tych terenach zdołano
ewakuować tylko 11 tysięcy. Liczba
ludności zdolnej do pracy w rolnictwie
w wyniku mobilizacji w roku 1911
zmniejszyła się o 44 proc. Kołchozy da-

ły armii i przemysłowi 13,5 min ludzi,
w tym 12,5 min mężczyzn oraz 1 min
kobiet, czyU 38 proc. z liczby ogólnej
zdolnych do pracy. Powstała koniecz-
ność przeszkolenia kobiet do obsługi
traktorów i kombajnów. W okresie 1941—
45 ukończyło takie kursy 2 min osób w

tym 1,5 min kobiet. Obszar zasiewów w

1942 roku wyniósł 58 proc. obszaru z ro-

ku 1940, a w roku 1945 wzrósł o 75 proc.

Głównie wzrastał obszar zasiewów na

Uralu, w Kazachstanie, Syberii, Azji
Środkowej. Od 1943 roku obszar zasie-
wów wzrastał kosztem wyzwalanych po-
łaci ziem spod okupacji hiUerowskiej.
Niemniej jednak produkcja zboża w

1942 i 1943 roku była o 69 proc. - niższa
od poziomu 1940 roku, a w roku 1945

wynosiła około połowy zbiorów z roku
1940. Zbiory ziemniaków w 1942 roku
były też o 69 proc. niższe, a w 1945

wynosiły 77 proc. z roku 1940 ')•

Zniszczenia wojenne podczas dru-
giej wojny światowej spowodowały
ogólny spadek produkcji globalnej
rolnictwa radzieckiego w 1945 r. do
86 proc. poziomu z roku 1913. Pro-

dukcja roślinna w 1945 roku wy-
niosła 93 proc. poziomu z roku 1913,
produkcja zwierzęca 72 proc. W

W okresie 1918—1970 Inwestowano w

rolnictwie 118 mld rubli w cenach 1969
roku. W tym ze środków państwowych
99 mld rubli. W 1970 roku na jeden
kołchoz średnio przypadało 3 tys. ha
zasiewów; 1,3 tysięcy rogacizny (w tym
400 krów), 0,9 tysięcy trzody chlewnej,
1,6 tysięcy owiec i kóz. Fundusze trwa-
le średnio w każdym kołchozie wyno-
siły 1,3 min rubli. W państwowych go-
spodarstwach rolnych (sowchozach) ana-

logiczne liczby wyno-sily; zasiewów 6,2
tys. ha$ 1,9 tysięcy rogacizny (w tym
700 tys. krów), 1,1 tys. trzody chle-
wnej; 3,6 tysięcy owiec i kóz. Fundusze
trwałe średnio na każdy sowchoz wyno-
siły 2,5 min rubli. Skup państwowy w

kołchozach 1 sowchozach w 1970 r. wy-
niósł 100 proc. zboża, bawełny, buraków
cukrowych, słonecznika; 84 proc. ziem-
niaków, 94 proc. owoców, 80 proc. mięsa,
97 proo. mleka, 89 proc. jaj, 86 proc.
wełny.

W omawianym okresie areał nawad-
nianych ziem zwiększył się z .4 min ha
do 11,1 min ha, zmeliorowanych do 3,2
min ha, 10,2 min ha.

Tylko w okresie 1966—1970 zago-
spodarowano 1,8 min ha nawodnio-
nych ziem, 3,9 min ha zmeliorowa-
nych, 33,7 min ha nawodnio-
nych pastwisk. Przeprowadzone zo-

stały prace nad podniesieniem sta-
nu jakościowego nawadnianych ziem
na obszarze 1 min ha, rekonstruo-
wano system nawadniania na ob-
szarze 1,7 min ha, wykonano kultu-
rowo-techniczne prace na ziemiach
nie potrzebujących nawodnienia na

obszarze 7,4 min ha.

^ Fot.: U. KuJdlna — APN

z wykształceniem specjalnym śred-
nim i wyższym oraz 18 tysięcy me-

chanizatorów (traktorzystów, szofe-
rów, mechaników itd.) . Obecnie w

1970 roku liczba osób w rolnictwie
z wykształceniem specjalnym wyż-
szym i średnim wynosi 821 tysięcy.
Do tej liczby dochodzi rzesza 3,5
min traktorzystów, szoferów i kom-
bajneróW. Łącznie kadra technicz-
no-naukowa wynosi około 4,3 min
ludzi. W przeliczeniu na 1000 osób
ludności rolniczej przypada z wy-
kształceniem wyższym 25 osób, 2

wykształceniem średnim 474 osoby.
W 1970 roku liczba ludności

wiejskiej wynosiła około 106 min
esób i stanowiła 43 proc. ludności
ogółem.

O wzroście zamożności wsi i

umiejętnym. gospodarowaniu zaso-

bami pieniężnymi świadczy rozwój
oszczędności pieniężnych ludności.
W 1970 roku na wsi radzieckiej by-
ło czynnych 54,8 tysięcy kas oszczęd-
nościowych. Liczba książeczek
oszczędnościowych wyniosła 21,2
min, czyli każdy piąty mieiszkaniec
wsi posiada wkład w kasie. Wyso-
kość średniego wkładu oszczędno-
ściowego wynosi około 600 rubli, a

ogólna suma oszczędności ludności
wiejskiej osiągnęła 12,5. mld rubli.

ZE ŚWIATA
ROZWÓJ CZECHOSŁOWACJI

W 1972 R.

Pod względem gospodarczym ubiegły
rok był dla Czechosłowacji okresem po-
myślnego rozwoju. Produkcja przemysło-
wa wzrosła o S proc,, przy czym 92
proc. tego wzrostu uzyskano dzięki
wzrostowi wydajności pracy. Pro: u;; irja
w rolnictwie zwiększyła się o 3,6 proc,,
szczególnie bogate były plony zbóż.. U c-

gly również polepszeniu warunki u ie-
szkanlowe ludności, jako że na prze-
strzeni ubiegłego roku przekazano 108

tys. nowych mieszkań. (MP)

GOSPODARKA USA
W OCENIE BIAŁEGO DOMU

Komitet doradców ekonomicznych przy
prezydencie Stanów zjednoczonych opra-
cował raport oceniający gospodarkę
amerykańską w roku 1972. Był to rok

silnej ekspansji ekonomicznej: nastąpił
znaczny wzrost zatrudnienia, zmniejszyło
się bezrobocie, spadla nieco stopa in-

flacji. Rok 1972 przyniósł zgodnie z pro-
gnozami administracji wzrost produktu
narodowego brutto w wysokości 100
milionów doi. Wzrost produktu realnego
wyniósł 6 proc., przy 3,25 procentowym
wzroście cen, a więc przekraczającym
nieco pułap zakładany przez rząd. Zda-
niem doradców prezydenta Istnieje wiele
symptomów wskazujących, iż korzyst-
na koniunktura utrzyma sie w roku 1973.
Silny wzrost zakupów konsumpcyjnych,
ekspansja budownictwa mieszkaniowego,
stymulacyjna po"ltyka pienlęino-kredy-
towa państwa, przewidywane inwestycje
produkcyjne — wszystko to aktywizo-
wać będzie stronę popytową ekonomiki.
To z kolei powinno wywołać wzrost za-

trudnienia ł spadek- bezrobocia.-: Proble-
mem o wielkim znaczeniu, którego roz-

wiązanie powodować może największe
trudności, pozostaje walka z inflacją.

(AT>

<) Op. clt. s. S oraz P. Laszczenko:
Istoria narodnogo chozlajstwa SSR Mo-
skwa 1956, t. III, s. 46.

') Strana Sowietow za 50 let — Mo-
skwa 1967, s. 28.

3
) P. Laszczenko: Istoria narodnogo

chozlajstwa SSSR Moskwa 1956, s. 143.

') W przeliczeniu na 15 koni mecha-
nicznych.

>) W. Przelasko.wskl: Ekonomika ra-

dziecka w okresie Wielkiej Wojny Oj-
czyźnianej 1911—45. Wojskowy Przegląd
dksaomiezny Nr 1/71» » ui.

Bank Światowy udziela potyczek no-

szących oprocentowania 7,25 proc. w

skali rocznej, kredyty IDA są nato-
miast bezprocentowe (potrąca •!« od
nich 0,71 proc. rocznie na kaszty ope-
racyjne). Potyczki Banku 1 kredyty IDA

na rozwój energetyki oraz transportu
wyniosły w ub> toku finansowym 1 Joo min
dolarów. Potyczki I kredyty na rozwój
rolnictwa osiągnęły sumę 436 min do-
larów.

Największym odbiorcą potyczek Banku

Światowego była w okresie sprawoz-
dawczym Brazylia, Meksyk, republiki
środkowoamerykański* ł kraje regionu
karaibskiego (łącznie 136 min dolarów).
Potyczki I kredyty d|ą Afryki wschod-
niej wyniosły ¢14 min dolarów, dla
Afryki zachodniej - 223 min doi., dla
Azji wschodniej I strefy Pacyfiku
31« min dolarów, dla Azji południowej
— ssi dolarów, dla Europy, Bliskiego
Wschodu i Afryki północnej — łącznie
604 min doi. (S)

SYTUACJA W BENGALII

Likwidacja zniszczeń wojennych w

Bengalii postępuje w szybkim tempie,
a równocześnie rozpoczyna się przebu-
dowa zacofanej struktury ekonomicznej
tego kraju. Nacjonalizacja banków,
przedsiębiorstw ubezpieczeniowych fa-

bryk przetwarzających jutę I zakładów
tekstylnych, które poprzednio należały
do kapitalistów pakistańskich, stworzy-
ła w Bengalii sektor państwowy. Re-
forma rolna ograniczająca wielkość go-
spodarstw do 25 hektarów zmierza do

likwidacji zacofania w stosunkach eko-

nomicznych 1 społecznych na ml ben-

galskiej, a Inwestycje w rolnictwie po-
zwolą na rozpoczęcie zakrojonych na -

Szeroką skalę robót melioracyjnych.
Równocześnie władze przeciwdziałają

przejawom powojennej dezorganizacji
życia gospodarczego. Ponieważ w upań-
stwowionych zakładach pracy występują
braki surowców, części zamiennych, a

także zjawiska niegospodarności i ko-
rupcji — powołano tzw. rady zarządza-
jące. W skład tych rad prócz dyrekto-
ra wchodzi przedstawiciel rządu, Insty-
tucji finansującej przedsiębiorstwo, a

także dwaj wybrani członkowie załogi.
Spadek produkcji rolnej wynikły

wskutek działań wojennych 1 zniszczeń
w systemie nawadniającym i niedoboru
siły pociągowej, usiłuje się wyrównać
importem zbóż. Ostry deficyt energii
elektrycznej w gospodarce Bengalii usi-
łuje się zmniejszyć przez szybkie prze-
prowadzenie inwestycji energetycznych.
Przy pomocy ZSRR Bengaiia buduje o-

becnle dużą elektrownię cieplną 1 za-

kład wytwarzający urządzenia niezbędne
do elektryfikacji kraju. (5)

WSPÓŁPRACA
CZECHOSŁOWACKO-
- JUGOSŁOWIAŃSKA

Szybki rozwój obrotów między obu
krajami świadczy o tym, te zaplanowa-
ne na łata 1971—1975 obroty towarowe
na kwotę U mld doi. zostaną przekro-
czone. Czechosłowacja dostarcza Jugo-
sławii m. In. wyroby walcowane, urzą-
dzenia o szerokim asortymencie (od sa-

mochodów do różnego rodzaju obrabia-
rek i sprzętu dla elektrowni), towary
konsumpcyjne (tkaniny, kryształy,
sprzęt sportowy). Jugosławia dostarcza
Czechosłowacji metale kolorowe, pro-
dukty rolne, niektóre rodzaje maszyn
1 urządzeń.

Rozwojowi bardziej złotonycb form
współpracy między oboma krajami słu-
ży umowa o długoterminowej koopera-
cji np. w produkcji lodówek, pralek, u-

rządzeń dla linii wysokiego napięcia
dźwigni elektrycznych, zaprogramowa-
nych obrabiarek Itd. Trwale więzi ko-
operacyjne stworzone zostały również w

przemyśle chemicznym. Oczekuje się
podpisania analogicznych porozumień w

kwestii kooperacji w przemyśle sa-

mochodowym. (S)

DZIAŁALNOŚĆ
BANKU ŚWIATOWEGO

Doroczny raport Banku Światowe.,]
I spokrewnionych z nim Instytucji tj.
Międzynarodowego Zrzeszenia Rozwoju
(IDA) i Międzynarodowej Korporacji Fi-

nansowej (IFC) wskazuje na krytyczną
?&Uj» C J? krajów trzeciego świata i wzrost
ich zadłużenia. W roku finansowym łl/72
łączna suma pożyczek I operacji inwe-
stycyjnych grupy Banku Światowego
wyniosła ponad i mld dolarów. Sam
Bank Światowy udzielił 72 pożyczek
czterdziestu krajom na łączną sumę
i mld dolarów. Potyczki Międzynarodo-
wego Zrzeszenia Rozwoju wyniosły i mld
dolarów, zaś Inwestycje Międzynarodo-
wej Korporacji Finansowej 11C min do-
larów.

PIAN PERSPEKTYWICZNY
RUMUNII NA LATA 1976-1990

RUMUNIA to jeden z najbardziej dy-
namicznie rozwijających sie krajów soc-

jalistycznych. Również na lata 1976—1S90
planuje bardzo wysokie tempo wzrostu

gospodarczego.

W PRZEMYŚLE przewiduje «1« śred-
nioroczny wzrost produkcji o 9—M proc.
wobec 12.6 proc. przeciętnie w latach
1381—1875. Udział przemysłu maszynowe;
go i chemicznego w globalnej produkcji
przemysłowej ma być zwiększony z 1:35
proc. w 1970 r. do 55—60 oroc. w 1SS0 r.

W końcowym roku planu perspektywicz-
nego 16—17 proc. produkcji rumuńskiego
przemysłu maszynowego będzie stano-
wiła produucja przemysłu elektronicz-
nego,

W ROLNICTWIE plan perspektywicz-
ny zakłada podwojenie Obiorów zbói -'S
14,5 min ton w 197«. r. do 28—30 Wq
ton W 1930' r.),< prawie dwukrotne łwtę-
kszonie pogłowia bydła (z 5,5 min sjst.
w1971r.do9—10minszt.w1990r.)(
niemal potrojenie pogłowia trzody
chlewnej (odpowiednio z 7,7 min szt. do
18—20 min) i wzrost pogłowia owiec s

14,1 min szt. do 18--20 min szt.

Realizacja tych założeń spowoduje
zwiększenie udziału produkcji hodowla-

nej w globalnej produkcji rolniczej *

38 proc. w 1971 r. do 50 proc, W koń-
cu planu.

Łączne ZATRUDNIENIE W GOSPO.

DARCE NARODOWEJ Rumunii ma

wzrosnąć w omawianym okresie z 9,9
min osób do U min osób, w tym za-

trudnienie poza rolnictwem — z 5,4 min

do 9—10 min osób. W 1990 r. w prze-

myśle będzie pracowało 50 proc. ogó-
łu zatrudnionych, a w rolnictwie 10 —

15 proc.
B. SB.

EKSPORT TRZECIEGO ŚWIATA
Według opracowanych ostatnio bliż-

szych danych — tzw. kraje rozwijające
się zwiększyły wolumen swego eksportu
w dziesięcioleciu 1960—196i o 65 proc. i

tym samym ich udział w światowym
eksporcie zmalał z 21 dii 18 proc. Rów-
nocześnie kraje te zdołały zwiększyć
udział wyrobow przemys>owych w Swym
eksporcie z 14 proc. w roku 1960 do 24

proc. w roku 1969.

Jednakże kraje te wciąż są w dużym
stopniu uzależnione od dochodów czer-

panych t powoli rosnącego eksportu
produktów surowcowych, stanowiącego
76 proc. ich globalnego eksportu w roku
1969 w porównaniu z 95 proc. w roku
1960. Średni poziom cen towarów wyeks-
portowanych przez kraje rozwijające się
w roku 1969 byt o 3 proc, wyższy niż-w
roku 1960, podczas gdy średni poziom
cen importowych wzrósł o 5 proc.

To pogorszenie terms ot trade oraz

spadek udziału krajów rozwijających $lć
w handlu światowym oznacza, że wielo
jeszcze trzeba zrobić w dziedzinie mo-

dernizacji wzrostu i przyśpieszenia leli
eksportu. W omawianym 10-leciu eks-
port ten do uprzemysłowionych krajów
kapitalistycznych zwiększał się średnio-
rocznie o 8,4 proc., eksport do krajów
socjalistycznych wzrastał średnio o oko-
ło 11,7 proc., a obroty handlowe między
krajami rozwijającymi się zwiększały się
tylko o 7 proc. rocznie. Nie udawało sie
więc Intensywniej pobudzić wzajemnych -

dostaw między krajami rozwijającymi
się. (S)

NA ILE STARCZY SUROWCÓW?
Na jak długo wystarczą ludzkości za-

soby surowców na ziemi 7 Znany z o-

pracowań z dziedziny techniki | tech-
nologii Massacbusets Instltuto of Tech-
nology opublikował studium, które za-

kłada podwojenie liczby ludności w cią-
gu najbliższych 33 lat do T miliardów,
a w ciągu następnych 3il lat do 14 mi-
liardów. Studium MIT przedstawia dwa
warianty przewidywanego wyczerpywa-
nia się zasobów surowcowych: przy o-

'

becnym tempie J przy narastającym
tempie Ich eksploatacji. Według pierw-'
szego „statycznego" wariantu zasoby
węgła wystarcza na «00 lat, chromu na

420, niklu na 150, miedzi na fjo, alu. <

mlnlum na 100, ropy na Sl lat. W rtru- .

glm wariancie, zakładającym wzmożone

tempo wydobycia, terminy są znacznie
krótsze: dla węgla Ul. chromu 95, niklu
53, miedzi 89, aluminium 31, ropy 20 lat.
Ale szereg ekonomistów I futurologów
ustosunkowuje się krytycznie do pro--
noz MIT-u zwracając uwagę, te w stu-
dium nie W7irfo dostntccTiifc pofl uwa-

gę nowych odkryć czy za^tępnr/pnfa su.

rowców produktami chemicznymi.
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• STNIEJE domniemanie, te tu centralach resortów pro-
| cują ludzie, którzy, jeśli już sią na czymś znają —

nie potrafią chodzić po ziemi. Nic bardziej fałszywego.
Rzecz została udowodniona ponad wszelką wątpliwość
i to metodą naukową. Mgr Wacław Biliński, znany pro-
pagator analizy wartości, poprosił mianowicie 16 dyrek-
torów departamentów i naczelników wydziałów jednego
z resortów, aby, stosując techniką „burzy mózgów" byli
uprzejmi w ciągu 22 minut odpowiedzieć, co ich zdaniem
należałoby zmienić na lepsze w pracy centrali resortu.

W pierwszej chwili kadra kierownicza resortu potrak-
towała pomysł ze znaczną dozą nieufności, w miarą jed-
nak jak bieżał czas, rozkręciła sią i w rezultacie potomni
otrzymali 64 propozycje, z których niektóre godne są
zastanowienia. Czegóż więc chcą dyrektorzy i naczelnicy7
Są ybiania, że należałoby między innymi:

— sprawdzić, czy kadra kierownicza i referenci mają
właściwe przygotowanie fachowe; .

— zrobić coś, żeby departament z departamentem ł wy-
dział z wydziałem współpracowały;

— poddawać publicznej ocenie (wystarczy publiczność
z resortu) pracą poszczególnych wydziałów;

— karać za pisanie elaboratów ponad ściśle określoną
liczbą stron;

zlikwidować bufety w centrali;
— zastąpić spacery pracowników z pokoju do pokoju

pocztą wewnątrzną lub systemem uzgodnień;
— skończyć z ogłupianiem poprzez konferencje, jak się

nie da inaczej, to radykalnie je skracając;
— najwyższy czas ustalić, co powinny robić poszcze-

gólne komórki;

— budzi sprzeciw jedzenie w ciągu całego dnia pracy
ł wskazane byłoby jeść o ustalonej porze i nie godzina-
mi;

— resortowi przydałoby sią kilka fotokopiarek;
— byłoby dobrze podpisywać listą obecności drugi raz

o 16.00, albo wcale jej nie podpisywać — bezpośredni
przełożeni sami sobie sprawą dyscypliny rozwiążą;

— należałoby skończyć z wychodzeniem po zakupy
w czasie pracy;

— rozwiązywać problemy zamiast powoływać komisje;
— dobrym specjalistom dobrze, płacić;
— kto ma nadmierną skłonność dó-.wykonywania prac

społecznych, niech sią udziela po godzinach służbowych;
— przyjąć, jako zasadą, • że pracownik lub szef może

wchodzić w skład tylko jednej komisji;
— ograniczyć wykonywanie w czasie godzin urzędowych

prac zleconych;
— zlikwidować jeszcze trochę zarządzeń;
— delegowany załatwia wszystkie sprawy, a nie tylko

swoje;
— znieść ograniczenia w awansowaniu;
— rozliczać pracowników z konkretnych zadań.

Pewien mój kolega, znakomity brydżysta, przyglądając
się rozgrywkom swoich mniej uzdolnionych partnerów,
zwykł mawiać: „Niezbadana jest duszą brydżowego fra-
jera". Kto by pomyślał, że w skrytości ducha dyrekto-
rzy i naczelnicy w resortach, to w większości tacy sami

śmiertelnicy jak zwykli ludzie, którzy od dawna uwa-

żają, że w stałym ulepszaniu naszej rzeczywistości nale-
żałoby się również kierować zdrowym rozsądkiem. Dał-
bym wiele, żeby dowiedzieć się, ile trzeba będzie zorga-
nizować konferencji, żeby zrealizować skromną część dy-
rektorskich propozycji,

J. D.

emach gospodarczy*
Potrzeba wizji, perspektywy rozwoju Świata, kraju, regionu — jest dzi-

siaj odczuwana przez każdego świadomego" i zaangażowanego członka na-

szego społeczeństwa. Nie jest to tylko potrzeba prywatna, pozwalająca le-

piej znosić bieżące trudności i aktualne niepokoje, ale i ważne zjawisko
społeczne. Inaczej żyje się i inaczej pracuje się, gdy istnieje wyraźny i kon-

kretny cel, któremu mają służyć nasze wysiłki, cel wybiegający poza pano-
ramę dzisiejszych, codziennych potrzeb i kłopotów. Stąd też chyba pochodzi
zainteresowanie, a nawet niecierpliwość, z jakim oczekiwane są wielkie
programy rozwoju najważniejszych dziedzin naszego życia, przygotowywa-
ne obecnie przez rozmaite zespoły działaczy i ekspertów.

Raport o stanie oświaty, choć jeszcze nie gotów, doczpkał się sporej ilości

pozycji publicystycznych. Ostatnio zabrał głos na ten temat Tadeusz Pou-

wysocki, w artykule pt. „Jak lepiej kształcić?", zamieszczonym w „ARGU-
MENTACH". Ta duża ilość pozycji wynika przede wszystkim z niezado-
wolenia i z niepokoju jaki budzi obecny stan oświaty w Polsce. Naturalną
więc koleją rzeczy od Raportu oczekuje się, że dokona on nie tylko diagno-
zy aktualnego systemu, ale również znajdzie środki zaradcze, które spowo-
dują, że kształcenie naszych dzieci (dla niektórych już naszych wnuków)
przebiegać będzie sprawniej, efektywniej niż dotychczas.

Kształcenie jest działaniem dla przyszłości — musi więc zawierać w so-

bie przygotowanie do sytuacji jeszcze nie znanych, musi niejako wyprze-
dzać dzień dzisiejszy, dzisiejszy stopień wiedzy i świadomości. Dlatego na

pewno można powiedzieć, że musi to być — w skali społecznej —

i kształcenie bardziej powszechne i bardziej gruntowne. Dotychczasowe
prognozy na ten temat są bardzo różne. Dość powiedzieć, że przewiduje się
uzyskanie wykształcenia wyższego w roku 2000 w skrajnych wypadkach
przez 11 proc., bądź 18 proc. społeczeństwa, a wykształcenia średniego
przez 27 proc. bądź 72 proc. społeczeństwa.

Jeżeli idzie o wykształcenie średnie, to trzeba przyjąć założenie, że musi

ono objąć wszystkich, którzy mu intelektualnie podołają, a więc w zasa-

dzie całe społeczeństwo z wyjątkiem osób, z takich czy innych względów
upośledzonych umysłowo. Również wykształcenie wyższe powinno być do-

stępne dla maksymalnie dużej ilości ludzi, przy czym punktem wyjścia po-

winny być możliwości ekonomiczne, a nie tylko potrzeby gospodarki. Można

bowiem zaryzykować twierdzenie, że postęp w edukacji narodowej sam bę-
dzie tworzyć dodatkowe zapotrzebowanie na ludzi o kwalifikacjach akade-

mickich.

Na marginesie warto tu podkreślić jeszcze jeden czynnik. Jedną z wiel-

kich zdobyczy społecznych naszego ustroju jest ogromnie rozbudzony
wśród młodzieży pęd edukacyjny. Tłok na salach egzaminacyjnych do

szkół wszelkich typów jest tego najlepszym dowodem. Ów pęd edukacyjny
napotyka obecnie na szereg barier. Mają one źródła obiektywne i subiek-

tywne. T . Podwysocki słusznie podkreśla, że spóźniliśmy się co najmniej
o trzy lata z akcją tysiąclatek, których największy przyrost nastąpił wte-

dy, kiedy fala wyżu zaczęła się przesuwać do szkół średnich. Obecnie ta fa-

la wyżu dotarła do szkół wyższych, których rozbudowa — choć szybka —

nadal nie jest proporcjonalna do potrzeb i aspiracji młodego pokolenia.
Względy subiektywne odbiły się szczególnie ujemnie na poziomie kształce-

nia, o którym decyduje przede wszystkim poziom nauczycieli — natomiast

w poważny sposób rangą zawodu nauczycielskiego zajęliśmy się dopiero
w ostatnich latach i na skutki tego musimy jczcze dość długo poczekać.

Eksperci od spraw oświaty nie mają więc łatwego zadania. Muszą bo-

wiem swoje programy zmieścić w realnych możliwościach materialnych
społeczeństwa,- a równocześnie rozwiązać wiele spraw zaniedbanych i nie-

docenianych w przeszłości. Na pociechę można powiedzieć, że środki mate-

rialne rosną szybko, a mają powiększać się jeszcze szybciej: Przewiduje się
że wydatki* na oświatę i wychowanie wzrosną w ciągu najbliższych 20 lat

blisko 4-krotnie — z 3fi nald do-135..mld złotych. Rzecz tylko- .w tym, aby te

środki jak najlepiej wykorzystać-. 'S.C.

0 W dzienniku katowickim „Wie-
czór" zamieszczono reklamę zaczy-
nającą się tytułem „Nowy Hok wi-
tamy w nowych bucikach", ą koń-
czącą się słowami „Nie zapomnij,
zapamiętaj, włóż papucie!". Istotnie
przedsylwestrowy przegląd sklepów
wskazywał, że elegancka dama
względnie naj wytworniej wyglądać
będzie na balu, jeśli włoży reklamo-
wane w „Wieczorze" ranne pantofle
po 16 zł para. Autorzy ogłoszenia
przypominają, że pamiętać trzeba o

tym, by ich wyroby nakładać: „na
dolne kończyny". Toć to już prze-
cież prywatna sprawa każdego czło-
wieka, na których kończynach tań-
czy.

9 W katowickich sklepach sprze-
dawane były trójnogie króliki, mają-
ce tylko jeden pośladek. Obserwato-
rzy zjawiska są zdania, że wpadli
na trop afery gospodarczej: ilość
sztuk się zgadza w sklepie, a poło-
wa towaru ubyła.

• W Piotrkowie Trybunalskim are-

sztowano kilkuosobową grupę pra-
cowników PSS, która dokonywała
wielkich nadużyć. Prokuratura
twierdzi, że jeden tylko masarz,
50-letni Aleksander Czech na pod-
mianie gatunków i przywłaszczaniu
sobie nadwyżek mięsa zarobił 10
milionów złotych (kwota, którą pro-
kuratura potrafi udowodnić) działał
zaś bez przeszkód od 23 lat! W mie-
szkaniu Czecha znaleziono 1223 cen-

ne przedmioty wartości 2 milionów
zł. Czech jeździł samochodem, któ-
ry na zewnątrz miał wygląd starej
„warszawy", de facto był jednak
luksusową limuzyną.

0 Na Jesieni, gdy wykopki były
•jeszcze aktualne, p. Irena Dziedzic
zaprosiła do swego telewizyjnego pro-
gramu ,,TeIe-echa" przedstawiciela
pow. łosickiego. Można było od nie-
go usłyszeć dytyramby na chwalę
jego powiatu, w którym padły wszel-
kie krajowe rekordy urodzaju ziem-
niaków. Tak przynajmniej wynikało
ze sprawozdań skupu. Rzeczywistość
jednak okazała się zupełnie inna. Jak
doniosła prasa, sąsiadujący z losic-
kim — powiat siemiatyeki (znajdujn-
cy się w innym województwie, bo
w Białostockiem) oskarżył losiczan,
że cl, chcąc sprostać zawyżonym pla-
nom, użyli niegodnych metod. Oto
pracownicy skupu PZGS w Łosicach
po kryjomu skupywali od siemintyc-
kich rolników kartofle i podali )c
później za swoje, aby móc pochwalić
się rekordowym urodzajem.

9 Jeden z dyrektorów Miejskiego
Przedsiębiorstwa Robót Wodociągo-
wych i Kanalizacji w Lublinie, jadąc
s'.vym samochodem po mieście, wpadł
na jednej z ulic w pozostaw ionv f1

robotach głęboki dół i uszkodził po-
jazd. Koszt remontu samochodu wy-
niósł kilkanaście tysięcy złotych. Dy-
rektor. klnąc na czym świat stoi.
napisał do prezyd urn MRN zażalenie
w którym domagał SIĘ ustalenia. a

następnie ukarania winneao, który
pozostawił w jezdni filębokj dót. Po
kilku tygodniach otrzymał zawia-
domienie z ł^Jlesium Karno-Admi-
ntstracyjnegn, które uknralo go
grzywną 4.500 7.1. Okazało sii; hov."rm.
że winrj za pozostawienie niezabc/-
pieczoneeo dołu na jezdni ponoś

1

przedsiębiorstwo, którym sam kie-
rował.

Najdłuższy tunel świata

Szybko postępuje naprzód budowa naj-
dłuższego tunelu świata łączącego Wyspy
Hokkaido i Honsiu w Japonii. Tunel
nazwany Seikan poprowadzony będzie
pod cieśniną Tsugaru, rozdzielającą
dwie z czterech największych wysp ar-

chipelagu japońskiego. Na ogólną dłu-
gość 53,85 km, ponad 23,3 lun tunelu po-
biegnie pod wodą. Ukończenie budowy,
z którą wiąże się wielkie nadzieje
usprawnienia życia gospodarczego na

obu uprzemysłowionych wyspach, zo-

stanie ukończona w 1979 r. W tunelu
pobiegną superekspresowe pociągi, któ-
re połączą Tokio ze stolicą wyspy Hok-
kaido w 5 godzin 50 minut. Dotychczas
pociągi przebiegają tę trasę, liczącą 1200
km, w 17 godzin 20 minut. Tunel przez
długi czas pozostanie najdłuższy na

świecie, ponieważ projektowany tunel
między Wielką Brytanią i Francją pod
Kanałem La Manche będzie o ponad ki-
lometr krótszy. (PAP)

Pył cynkowy z elektrolizy
pracownicy Zakładów Przemysłu Bar.

ników „Boruta" w Zgierzu są autorami
technologii elektrolitycznego otrzymywa-
nia pyłu cynkowego, która to metoda
uznana została przez Urząd Patentowy
PUL za wynalazek. (AB)

U brzegów Antarktydy
Amerykanie rozpoczną w bieżącymi

miesiącu głębinowe wiercenia dna mor-

skiego u brzegów Antarktydy. Wiercenia
te wchodzą w skład zakrojonych na szer-

szą skalę badań geologicznych kierowa-
nych przez Instytut Oceanografii z San
Diego (Kalifornia). Rozpoczęły się one

w 19G8 roku, a ich celem jest zbadanie
pochodzenia basenów oceanicznych.

(PAP)

Budownictwo jednorodzinne
W latach 196G—1970 udział budownictwa

jednorodzinnego stanowił średnio 41 proc.
w skali kraju (w województwach biało-
stockim, rzeszowskim, kieleckim, kra-
kowskim, łódzkim i warszawskim ta
średnia przekroczyła 73 proc.) . Przewi-
duje się, że udział budownictwa indywi-
dualnego w ogólnym budownictwie mie-
szkaniowym wzrośnie — w skali kraju
— do ok. 47 proc. w latach 1976—1980.

(WiT-AR)

Wystawa kopernikowska
w Paryżu

klem z prezentowanych w Paryżu esk-
ponatów będą miały zabytki polskie,
przewiezione z Muzeum Historii Uni-

wersytetu Jagiellońskiego — Collegium
Maius, którego kierownik — prof. dr
Karol Estreicher jest komisarzem pol-
skiej części wystawy. (PAP)

Czas budować wysoko
Co roku tracimy w Polsce pod zabu-

dowę obszar wielkości jednego, prze-
ciętnego powiatu — mówi rektor Poli-
techniki Warszawskiej, prof. Mieczysław
Lubiński. Ratunek dla miast — w wy-
sokościowcach — mówią inżynierowie
budowlani. Budynki 16-piętrowe pozwa-
lają na 40-procentową oszczędność te-
renu w stosunku do budynków 5-pię-
trowych. Zaoszczędzony teren można

przeznaczyć na zieleńce, komunikację,
otwarte przestrzenie, służące właśnie do
„nawietrzania" osiedla. Co więcej, wy-
sokościowce mężna stawiać na terenach
szkód górniczych, gdyż łatwiej jest za-

bezpieczyć przed skutkami osiadania

gruntu „punktowiec" o malej podsta-
wie, niż „deskę" — budyjnek o kilkuset-

metrowej długości. (WiT—FAP)

Cybernetyczna ekonomika

Do najważniejszych obecnie kierunków
rozwoju postępu naukowo-technicznego
w Związku Radzieckim należy coraz

szersze korzystanie z metod matematy-
cznych, cybernetyki oraz doskonalenie
środków automatyzacji 1 zarządzania na

wszystkich szczeblach — zarówno w

samej nauce, jak 1 w ekonomice kraju.
Na .współczesnym etapie — zdaniem
uczonych — decydującego znaczenia na-

biera automatyzacja zarządzania oparta
na stosowaniu modeli ekonomiczno-ma-
tematycznych, techniki elektroniczno-ob-
liczeniowej i organizacyjnej oraz środ-
ków łączności. SpecjaUści nazywają ten
zestaw katalizatorem postępu naukowo-
technicznego, a więc środkiem, który
wyraźnie przyspiesza osiągnięcie celu.

(PAP)

Komory — kombajny
W Stuttgarcie (NRF) jedna z firm

produkuje specjalne komory wędzarni-
czo-chłodzące o objętości od2do
200 m

3
, w których można produkty

spożywcze poddawać różnym procesom
technologicznym. Można w nich: wę-
dzić, piec, gotować lub schładzać róż-
ne produkty. Komory mogą być ogrze-
wane gazem, prądem elektrycznym, pa-
rą lub olejem opałowym. Specjalne u-

rządzenia odpowiednio sterowane zmie-
niają w zależności od potrzeb wykony-
wanie poszczególnych czynności.

(Interpress)

francuskich doświadczeń, przeprowadzo-
nych w toku wspólnych badań kosmo-

su. Doświadczeń — jak podkreślają fran-
cuskie pisma fachowe — zakończonych
całkowitym powodzeniem. Inne ekspe-
qenenty, to umieszczenie zwierciadła la-

serowego na Księżycu i uruchomienie
stacji laserowej w Ujgorodzie. Najwięk-
sza zainteresowanie wśród nich wzbu-
dza eksperyment „Stereo 1", polegający
na obserwacji emisji radiowej Słońca z

dwóch punktów naziemnych i przez
sztucznego satelitę. Inne doświadczenia

trwają. (PAP)

Inżynieria Ochrony Środowiska
Przy Politechnice Wrocławskiej dzia-

ła od niedawna Instytut Inżynierii Och-

rony Środowiska powołany do opraco-
wywania metod i urządzeń służących o-

czyszczaniu wód, ścieków i gazów. Pro-
wadzi on pełny cykl badań — od ro-

zeznania przez opracowanie technologii

19 lutego 1973 r. w 500 rocznicę uro-

dzin Mikołaja Kopernika otwarta zosta-
nie w Paryżu, staraniem UNESCO, mię-
dzynarodowa wystawa poświęcona wiel-
kiemu astronomowi. Zgromadzone zo-

staną najstarsze przyrządy astronomicz-
ne, traktaty i rozprawy oraz dokumen-

ty i dzieła sztuki związane z historią
1[rozwojem astronomii z kilkunastu kra- „Stereo L", „Arcade", „Signe", „Ca-
JÓW. Najściślejszy związek z KopernI- lypso", „Orśol" - to nazwy radziccko-

Współpraca w kosmosie
ZSRR i Francji

e świata
MIECH

i Konstrukcji ao wprowadzania Ich w

określonych zakładach przemysłowych.
Przejął 5 pokrewnych zakładów Poli-
techniki, współpracuje z 8 innymi in-

stytutami Politechniki oraz z Akademią
Medyczną i Akademią Rolniczą. Został
przy tym wyposażony we własne war-

sztaty, co umożliwia mu produkcję
prototypowych urządzeń. (NiT)

Zamiast toboganu
Wszystko wskazuje na to, te w nie-

dalekiej przyszłości, w przeciągu 2—3
miesięcy, a uzależnione jest to od do-
stawy nowego, lżejszego i bardziej
zwrotnego typu „MI-2" — GOPR w ak-
cjach szczególnie trudnych i czaso-

chłonnych będzie mógł korzystać z po-
mocy helikoptera. Dyskusyjną sprawą
jest, gdzie ma stacjonować helikopter.
W Krakowie — czy też na Podhalu? Z
Krakowa trzeba lecieć w rejon Tatr
w zależności od pogody od 30 -do 40 mi-

nut, idealnym miejscem dla bazy heli-
koptera byłoby lotnisko w Nowym Tar-
gu. Stąd bowiem najbliżej nie tylko w

, Tatry, ale i w Gorce, grupę Krynicką,
Beskid Wysoki, rejon Babiej Góry —

idzie przecież o to, aby helikopter mógł
obsługiwać wszystkie te rejony. (PAP)

Domki „po slqsku"
'

Zespół naukowców z Instytutu Tech-
nologii i Organizacji Budownictwa Poli-
techniki Śląskiej, pracujący pod kierun-
kiem doc. dr inż. Jana Mlkosia, opra-
cował projekt domku jednorodzinnego o

powierzchni użytkowej U0 m kw., przy

czym jako materiał budowlany zapropo-
nowano pumekso-pylo-beton, wylewany
w stalowe formy przestawne. Podejmu-
jąc równocześnie budowę dwóch dom-
ków, można tą metodą wykonać Je w

stanie surowym w ciągu u dni robo-

czych, z dwóch zestawów szalunków

stalowych. Koszt domka ustalono na 270

tys. zł z możliwością obniżenia go (hu-
ta wykonuje we własnym zakresie sza-

lunki stalowe, dokumentację Itd.
• (WIT)

W ścianach z gipsu
Budowniczowie kieleccy zastosowali I.J

budowy jednorodzinnych domków mate-

riały miejscowe, głównie gips. Projekt
opracowali architekci z Wydziału Bu-
downictwa i Architektury Prezydium
WBN, przy pomocy konsultacyjnej In-

stytutu Techniki Budowlanej. W -ten

sposób powstała metoda nazwana od
nazwisk twórców „RRF" (Rózik, Rózik,
Francyk). Polega ona na zastosowaniu
wielkowymiarowych elementów ścienno-
stropowych z płyt „Suprem", po zmon-

towaniu wypełnianych gipsem. Elemen-
ty Ścienne wypełnia się gipsem, zosta-

wiając wolne miejsca na drzwi 1 okna.
Stropy wykonuje się z tych samych ele-
mentów płytowych, ale już bez wypeł-
niania. Ściany i stropy wykazują do-
skonałe właściwości termiczne. (PAP)

Zawór redukcyjny
W powszechnie stosowanych wysoko-

ciśnieniowych zaworach redukcyjnych
obserwuje się intensywną erozję stoż-
ków zamykających, gniazd i korpusów.
Nowa konstrukcja zaworu, opracowane-

- go przez pracownikAw Huty Im. Leni-
na, w znacznym stopniu eliminuje nisz-
czące działanie erozji poprzez odpowied-
nie sterowanie prędkością i kierunkiem
przepływającej cieczy. Tę oryginalną
konstrukcję uznano w Urzędzie Paten-
towym PRL za wynalazek i zastrzeżono
patentem. (PAP)

Obrabianie powierzchni
o kształcie eliptycznym

Specjaliści Bytomskich Zakładów Na-
prawczych Przemysłu Węglowego są au-

torami konstrukcji przyrządu, służące-
go do obrabiania powierzchni o kształ-
cę eliptycznym. To rozwiązanie kon-
strukcyjne w Przędzie Patentowym PRL
uznano za wynalazek i przyznano mu

patent polski nr 61919. Urządzenie wy-
konane według wynalazku stosowane

jest z powodzeniem przez właSdclela
patentu do wykonywania krzywki pra-
sy hydraulicznej. (Interpress)

Komputerowe lata

Fachowcy twierdzą, te lata 10 będą
„komputerowe", a ilość komputerów
wzrastać będzie każdego roku o 15 proc.
w stosunku do roku poprzedniego.
Przyczyną wzrostu liczby komputerów

będzie Ich malejąca cena (kosztujący o-

becnie ok. 5 tys. dolarów „mini-kom-
puter", w roku 1980 będzie można ku-

pić za kilkaset dolarów) oraz korzyści
jakie daje ich stosowanie. Sprawny u-

mysłowo człowiek dodaje 2 liczby skła-
dające się sponad 20 cyfr w ciągu
20—30 sekund. Komputer z łat 40 do-

konywał tej operacji w ciągu 0,3 sekun-

dy. Komputer współczesny w ciągu 0,3
sekundy przeprowadza... 5 milionów ta-

kich operacji. Komputer lat 80?... Ko-

rzyści te są tym większe, że w miarę
komplikowania się operacji (cyfry
dziesiętne, mnożenie, logarytmowanie
itd.) wydajność człowieka maleje i róż-
nica w czasie, między mózgiem ludz-
kim a komputerem, wzrasta do tygod-
ni, nawet miesięcy i lat! (PAP)

Oszczędniej z materiałami

Obniżenie materiałochłonności w na-

szym przemyśle do poziomu NRD dało-
by produkcję roczną o sto miliardów

złotych wyższą. Gdyby natomiast ma-

teriałochłonność naszego przemysłu
sprowadzić do rozmiarów osiąganych w

CSRS, wówczas ze zużytych w ciągu
roku materiałów można by wytwarzać
produkty wartoSc! o 40 mld zł wyżej
od rzeczywiście wytworzonych. Porów-
nania z' krajami najbardziej rozwinię-
tymi wypadają Jeszcze bardziej na na-

szą niekorzyść. Według zgodnej opinii
ekspertów, na wytworzenie cząstki do-
chodu narodowego jednakowej wtelkoSci
w polskiej gospodarce zużywa się od S0
do 100 procent więcej materiałów niż w

krajach z pierwszej, dziesiątki. We
Francji zużywa się np. ok. 200 kg stall
I niecałe 2 tony węgla na wytworzenie
dochodu narodowego wartości 1000 do-
larów, natomiast w Polsce — ponad
400 kg stali i ponad cztery tony węgla.

(WiT-PAP)

Szyby warstwowe

Szyby samochodowe ze szkła harto-
wanego, które w razie stłuczenia roz-

padają się na drobne kawałki, nie speł-
niają jednak wszystkich wymogów bez-
pieczeństwa. Znacznie lepsze rezultaty
daje stosowanie szyb warstwowych, w

których dwie warstwy szkła połączone
są elastycznym- i przezroczystym two-

rzywem sztucznym. Szyby takie nie roz-

padają się po miejscowym stłuczeniu
i nie tracą. przejrzystości. Są one wyłą-
cznie dopuszczalne na obszarze USA
i Kanady oraz Włoch, Szwecji i Norwe-
gii. (WiT-PAP)

Maszyna do mycia ryb
Zakład Wytwórczy Maszyn 1 Urządzeń

Przemysłu Spożywczego w Białymstoku
podjął produkcję maszyn do mycia ryb
ze Śluzu, szlamu l innych' zabrudzeń.
Urządzenie to może być Instalowane w

Unii obróbki ryb na statkach rybackich
posiada niewielkie wymiary | ciężar
540 kg. (PAP)
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