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Autor zabiera glos w rozpoczętej przez Zdzisła-
wa Rurarza dyskusji o stopie akumulacji, podkre-
ślając rolę różnych barier w wysokim tempie
wzrostu.

DIETA SUROWCOWA - str. 4

W naszym cyklu przedstawiamy artykuł WŁO-

DZIMIERZA WOWCZUKA „Stworzyć kult" oraz

dwie odpowiedzi na konkurs-ankietę „Szukamy

oszczędności materiałowych": ANDRZEJ Starzyń-
ski — Racjonalne kształtowanie zapasów, KAZI-

MIERZ POLEWKA — Na przykładzie pomp.

JAN MUJŻEL
— Z DYSKUSJI NAD „RAPORTEM RZYM-
SKIM" — str. 11

Jedna z sesji konferencji w Windsorze, która
odbyła się w końcu ub. r . poświęcona została w

całości dyskusji nad tzw. „Raportem Rzymskim"
traktującym o granicach wzrostu gospodarki świa-
towej.

TYGODNIK SPOŁECZNO -GQSPODARCZY
NR 5 (1116) 4 LUTEG01973 ROKU

NASZ KOMENTARZ;

G
OSPODARKA ŻYWNOŚCIOWA, tzn. rolnictwo, przemysł

żywnościowy — spożycie zajmowała i zajmuje kluczową
pozycję w naszej gospodarce. Znajdujemy się w takie]
fazie' rozwoju, kiedy problem wyżywienia, racjonalnej sy-
tości odgrywa nadal zasadniczą rolę. Podaż żywności, jak
to nieraz można się było przekonać, .wpływa na kształto-

wanie się tempa rozwoju gospodarczego i równowagi ekonomicznej
W ciągu ostatnich dwóch lat teza o węzłowym znaczeniu gospo-

darki żywnościowej, potrzebie integralnego traktowania zagadnień
rozwoju produkcji rolnej, przemysłu spożywczego i polityki w za-

kresie konsumpcji stała się jedną z głównych i konsekwentnie re-

alizowanych zasad polityki gospodarczej. Znalazło to potwierdzenie
w toku obrad ostatniego posiedzenia Sejmu.

Poziom spożycia artykułów żywnościowych, kształtowanie się wła-
ściwej pod względem fizjologicznym i racjonalnej struktury kon-
sumpcji są to dziedziny, gdzie wiele jeszcze mamy do zrobienia
Podstawy rozstrzygnięć w tym zakresie tworzy rolnictwo i prze-
mysł żywnościowy.

^tia obecnym etapie rozwoju Polski — stwierdził JOZEF TEJCH-
MA w czasie obrad Sejmu w dniu 25.1 br. — stan produkcji rolnej
ma wyjątkowo silny wpływ na stan całej gospodarki i jej równo-
wagę. Sukcesy lub niepowodzenia rolnictwa są i będą źródłem suk-
cesów lub ewentualnych zagrożeń celów ogólnogospodarczych. Wy-
nika to z decydującego wpływu poziomu produkcji rolnej na dyna-
mikę wzrostu przemysłu spożywczego, którego udział w całości prze-
mysłu i tworzeniu dochodu narodowego jest znaczny".

Gospodarka żywnościowa dostarcza obecnie na rynek 44 proc.
dóbr konsumpcyjnych. Ilustruje to wagę żywności w dziedzinie za-

pewnienia równowagi rynkowej. Ekonomiczna interpretacja zagad-
nienia nie może się jednak na tym kończyć.

| i DZIAŁ rolnictwa i przemysłu spożywczego w wytworzeniu
II dochodu narodowego (w latach 1971—72) wyniósł ponad 35 proc-

Udział przemysłu w dochodzie narodowymi łącznie z produk-
cją przemysłu spożywczego, wynosi ponad 50 proc. Jeśli zaś udział

przemysłu w dpchodzie narodowym pomniejszymy o produkcję czystą
przemysłu spożywczego, otrzymamy wówczas odsetek, który np.

ŻYWNOŚCI*
w 1971 r. można szacować na około 41 proc. Jest to niewiele więcej
od tej części dochodu narodowego, która powstaje w obrębie go-
spodarki żywnościowej.

Przemysł żywnościowy legitymuje się największym udziałem wśród
wszystkich gałęzi w produkcji czystej; np. w 1971 r. (w cenach bie-

żących) — 17,2 proc. Następne co do wielkości udziału gałęzie, to

przemysł" włókienniczy — 11 proc., przemysł węglowy — 8,9 proc.,
przemysł środków transportu i chemiczny po 8,5 proc. Ranga sektora

żywnościowego w całej gospodarce, a przemysłu spożywczego w sek-
torze przemysłowym jest więc ogromna.

Jest sprawą wiadomą, że w miarę uprzemysławiania udział żyw-
ności w produkcji spada. Proces ten, jak widzimy, następuje jed-
nak powoli i z faktem znacznego udziału gospodarki żywnościowej w

produkcji musimy się liczyć również w przyszłości. Przy takiej żaS
strukturze dynamika produkcji rolnej i przemysłu spożywczego
musi silnie oddziaływać na tempo i proporcje rozwoju całej' gospo-
darki.

W ciągu minionych dwóch lat był to wpływ korzystny. Polep-
szenie ekonomicznych warunków produkcji rolniczej, poprawa za-

potrzebowania rolnictwa w środki produkcji, usprawnienie pracy
instytucji obsługujących rolnictwo — przyniosły w omawianym
okresie około 12-procentowy wzrost produkcji rolnej.

Wzrosły również nakłady inwestycyjne na całą gospodarkę żyw-
nościową. Wyniosły one w latach 1971—72 ponad 100 mld zł. Wią-
zało się to jednocześnie ze zwiększeniem inwestycji w stosunku do

zamierzeń planu pięcioletniego o ponad 40 mld zł, z czego 30 mld
zl przeznaczono na przemysł spożywczy.

Osiągnięte w gospodarce żywnościowej wyniki pozwoliły nie tyl-
ko na odczuwalną poprawę zaopatrzenia ludności w żywność, lecz
także na utrzymanie stabilizacji cen na podstawowe artykuły żyw-
nościowe. Odnosi się to również do mięsa i jego przetworów• któ-

* rych spożycie w przeliczeniu na 1 mieszkańca wzrośnie w latach
1971—73 o 8 kg, gdy na całe pięciolecie 1971—75 planowano pierwo-
tnie przyrost o 10 kg.

DĄŻYMY usilnie, odrabiając zaniedbania, do tego, aby potencjał
przemysłu spożywczego wyprzedzał wzrost produkcji rolnej. Jest
to warunek racjonalnego wykorzystania surowców rolnych, wy-

eliminowania ich marnotrawstwa, a z drugiej strony czynnik wzbo-
gacania struktury asortymentowo-jakościowej dostarczanych na ry-
nek artykułów żywnościowych. To zaś z kolei staje się przesłanką
aktywnego kształtowania struktury spożycia.

Aby poważny wzrost nakładów inwestycyjnych przyniósł oczeki-
wane efekty, wprowadzono elastyczne zasady, które umożliwiają
za granicą zakup wyposażenia maszynowego dla zakładów przemy-
słu spożyicczego. Podobne znaczenie przypisuje się realizacji zadań
inwestycyjnych w przemyśle spożywczym. Obiekty te zostały. znlir
czone do rzędu priorytetowych. W świetle obecnych potrzeb niezbęd-
ne jest przyspieszenie tempa budowy zakładów przemysłu spożyw-
czego, szybkie oddau-anie ich do użytku, jak również szybsze docho-
dzenie do pełnych zdolności produkcyjnych.

Możl/ioości inwestycyjne, środki postawione do dyspozycji prze-
mysłu spożywczego muszą znal?żć swoje odbicie w śmiałych, no-

watorskich rozwiązaniach technologicznych, własnych i licencyj-
nych. Chodzi o maksymalnie bogaty program nowych uruchomień.

Forsowne dninwestowywanie stwarza przemysłowi spożywczemu
znacznie lepsze niż kiedyś warunki oddziaływania na rolnictwo w za-

kresie specjalizacji gospodarstw, rozmieszczenia produkcji rolnej i
rozwiązywania innych spraw. Znajdujemy się w fazie rozwoju, kie-.
dv powiązania przemysłu, rolnictwa, spożycia stają się coraz głębsze
i wielostronne. Prawidłowe rozstrzyganie wiążących się z tym pro-
blemów to warunek radykalnego postępu w gospodarce żywnością-
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Koleje losu tego człowieka, perypetie zwią-
zane z realizacją jego oryginalnych'pomy-
słów sq w moim rozumieniu w

ymownq ilu-

stracją typowych absurdów i kłopotów, ja-
kie doskwierały nam wszystkim w minionym
XV-leciu. Finał obecny — akcentem opty-
mizmu, wyrazem zachodzących przemian.

'

Z
A sprawą „ŻYCIA GOSPODARCZEGO"
odnalazłem inż. BOGORIĘ-BUCZKOW-
SKIEGO po latach bez mała trzynastu:
w numerze z 21 listopada 1971 r. prze-
czytałem artykuł podpisany jego na-

zwiskiem i zatytułowany jakoś znajo-
mo: „BUDOWNICTWO OKRESOWE". Przy-
pomniała mi się zaraz, dość przecież głośna w

latach 1957—60, koncepcja tanich jednorodzin-
nych domków, budowanych lekko, z materia-
łów niedeficytowych, takich, które nie uszczup-
lałyby środków budownictwa wielkoblokowego,
długowiecznego.

Sama struktura małych, lekkich domków miesz-
kalnych, niskie siły jakie zastosowane w nich ele-
menty konstrukcji przenoszą, wymagają znacznie
mniej wytrzymałego, a więc I tańszego materiału
... Istnieje możliwość bardzo znacznego użycia jedy-
nie robocizny niewykwalifikowanej, przyuczonej.
Źródłem materiałowym mogą być tworzywa niekiedy
traktowane jako odpadowe..." .

Tak oto, rykoszetem przypomniana, zjawi-
ła się przede mną po raz wtóry postać uparte-
go inżyniera, który przez lat kilkanaście, mimo
wielu niepowodzeń i niespodziewanych kompli-
kacji — nie wyrzekł się swojej idei, „nie zła-
mał się" — jak mówimy w naszych potocz-
nych rozmówkach.

CASUS inżyniera Bogorii wymaga pewnej
dygresji historycznej: znalazłszy się po
wojnie w Anglii zażył Bogoria goryczy

kombatanckiego chleba. Pracując w najgorszych
warunkach w tunelach górskich elektrowni na-
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NASZ WYWIAD

Rozmowa z MIECZYSŁAWEM KAZIMIERCZUKIEM —

Wiceministrem Nauki, Szkolnictwa Wyższego
i Techniki

ZYCIE GOSPODARCZE: Rozpoczęty Rok Nauki Polskiej postawił w cen-

trum zainteresowania problemy polityki naukowej, problemy związane
z rosnącą rolą nauki w życiu społeczno-gospodarczym kraju. Ale o poli-
tyce naukowej nie można mówić w oderwaniu od nakładów finanso-
wych...

WICEMINISTER M. KAZIMIERCZUK: I słusznie. Jak zresztą sami po-
daliście niedawno w komentarzu redakcyjnym (nr 1 „Ż. G ."), nakłady ha
naukę osiągną w roku bieżącym poziom 2,3 proc. dochodu narodowego wo-

bec 2,5 proc. postulowanych przez uchwałę VI Zjazdu na rok 1975. Wobec
znacznie szybszego niż planowano przed kilkoma laty wzrostu dochodu na-

rodowego — nakłady na naukę w liczbach bezwzględnych rosnąć będą
także szybciej; a więc wydawać będziemy tym więcej, im szybsze będzie
tempo rozwoju gospodarczego kraju.

Podane tu procentowo nakłady dotyczą prac badawczych i rozwojowych,
a nie obejmują'wdrożeń (podobnie jak podawane przez kraje zachodnie ich
nakłady na R 4- D), dlatego też — jak również ze względu na wprowadzone
korekty "wynikające z różnych metod obliczania dochodu narodowego —

nasze dane są porównywalne z innymi krajami. Wynika z nich. iż osiągnięty
już poziom nakładów wydźwignął nas z dolnych rejonów tabeli, lokując
mniej więcej w środku grupy europejskich państw rozwiniętych. Tak więc,
choć i w przyszłości musi utrzymać się pewien trend wzrostowy, najważ-
niejsza jest dziś i'jutro troska o właściwą efektywność tego, co na naukę
wydajemy.

Z G.: Czy Jednak dysponujemy metodami pozwalającymi określić tę
efektywność, w sposób nie budzący wątpliwości?

WICEMIN. M. KAZIMIERCZUK: Nie ma wiarygodnej, nie kwestionowa-
nęj metody, która pozwoliłaby w skali kraju odnieść nakłady na prace,
badawcze i rozwojowe do uzyskanych efektów; która pozwoliłaby stwieSgT
dzić, że suma złotówek- wydana na naukę przynosi tyle a tyle zysku. T®|
należy się też łudzić, że taka metoda istnieje gdziekolwiek. Można jedn^SI
i trzeba badać tę efektywność w odniesieniu do poszczególnych brarż, a tyra
bardziej poszczególnych problemów. Metodyka tych badań jest jeszcze łiieł
wystarczająco rozwinięta i trzeba ją doskonalić, niemniej z tego co juz

1

zrobiono, można wysnuć szereg bardzo ważnych wniosków.

Tak na przykład Istotną metodą badania efektywności nakładów na naukę jest
metoda współczynników odnawiałności produkcji, którą będziemy coraz szerzej sto;
sować I rozwijać. Pozwala ona bowiem ocenić wpływ własnego zaplecza naukoweeó
na odnawianie produkcji danej branży oraz przeprowadzić porównania międzyna^tj
dowe. Wynika z nich na przykład, że w niektórych bardzo ważnych dla postęjm
branżach, takich jak elektronika czy maszyny matematyczne, tempo odnawiania ślę
produkcji jest już stosunkowo szybkie. Są jednak inne branże, gdzie tempo jest
absolutnie niewystarczające, choć i tam następują pewne zmiany na lepsze.

Podobnie znacznie poprawiło się ostatnio tempo wdrożeń określone przez
czas upływający od rozpoczęcia prac badawczvch nad danym problemem,
aż do zastosowania przemysłowego ich wyników. Szczególna poprawa na-

stąpiła tu w dziedzinach i problemach najważniejszych obietych tzw.

„problemami węzłowymi" zawartymi w Narodowym Planie Gosoodarczym.
Jest to wniosek szczególnie optymistyczny, ponieważ — choć problemy
węzłowe obejmują tylko 30 proc. nakładów na badania i rozwój — to owe

30 proc. ma olbrzymi wpływ na całość postępu techniki w Polsce w nad-
chodzących latach.

Poprawia się także wykorzystanie środków przyznanych na badania.
W 1972 roku środki przyznane na prace objęte problemami węzłowymi po-
stały wykorzystane zgodnie z założeniem i w terminie. W związku z za-

awansowaniem prac rozwojowych i wdrożeniowych, liczba wdrożeń kwa-
lifikujących się do umieszczenia w planie rośnie z roku na rok o 80 proc.
(1972 do 1973); nie znaczy to, że mamy o tyle zrealizowanych wdrożeń
więcej, ale że o tyle większe jest pole wyboru. Reasumując, to mierniki
efektywności którymi dysponujemy, wyniki badań i oszacowań, których
jesteśmy w stanie dokonać, świadczą o zdecydowanej poprawie efektyw-
ności. nakładów na naukę w stosunku do minionego okresu. Nie we wszyst-
kich dziedzinach jednakowo, ale efekty zmian są już widoczne.

Ż.G .: Powszechnie panuje jednak mniemanie o wciąż niskiej efektyw-
ności badań naukowych i o niskiej sprawności systemu organizacyjnego
paukl w Polsce «
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Integracja handlu odbywa się pod hasłem poprawy zaopatrzenia rynku. Pisze o tym A.' Nalęcz-Jawacki w artykule „STAWKA NA OLBRZYMY" na str. 5. Na zdjęciu:
W warszawskim kombinacie handlowym „Ceiitrum". Fot, Z. Jankowski
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we), dziedzinie decydującej o powodzeniu naszych zamierzeń eko-
nomicznych.

Niezbędna jest zatem koordynacja tych zadań i aktywne działa•
nie we wszystkich ogniwach gospodarki żywnościowej• gdyż bez
rozwoju rolnictwa niemożliwy jest stały wzrost płac realnych. Zaś
bez udziału przemysłu tak pracującego na potrzeby rolnictwa, jak

przemysłu spożywczego nie jest możliwy rozwój rolnictwa.

iS AZDY wzrost produkcji żywności jest nam potrzebny. Temu
l\ podporządkowujemy wielostronne działania. Ale w naszych wa-

runkach realizacja tych zadań jest jednocześnie elementem
długofalowych poczynań, tak w zakresie zwiększenia i dywer-
syfikacji produkcji, jak społeczno-organizacyjrtych przekształceń rol-
nictwa.

Zasięgr strukturalnych powiązań gospodarki żywnościowe) z całą
gospodarką jest — jak stwierdziliśmy — znaczny. Zmiany nastę-
pują powoli, wydłuża się ich horyzont czasowy. Gospodarka żyw-
nościowa wydaje się być problemem, którego rozwiązanie siłą rzeczy
będzie wywierać silny wpływ na kształt polityki gospodarczej. W

związku z tym warto zastanowić się nad skutkami tego oddziały-
wania i możliwymi, a wynikającymi stąd, kierunkami polityki
rozwojowej gospodarki.

Rozwój gospodarki żywnościowej, jeśli ma się dokonywać kom-
pleksowo i 'nowocześnie, wymaga 'odpowiedniego wyposażenia w

środki produkcji. Należy też przyjąć, że. jest to proces długotrwały.
Oznacżą to dalej, że musi im pociągać stosunkowo trwałe zmiany

w strukturze gospodarki. Teoretycznie bowiem możliwe są tu dwa
alternatywne rozwiązania: rodzimy przemysł wytwarza większość
potrzebnych gospodarce żywnościowej środków produkcji, albo do-
starcza środków umożliwiających ich import.

Jednakże sam fakt, że w danej gospodarce występuje problem
wyżywienia, jest wystarczającym dowodem, iż pozarolnicze gałęzie

produkcji nie są w stanie w pełni i efektywnie, via handel- zagra-
niczny zaspokoić żywnościowych potrzeb gospodarki. W tej sytuacji
aktualny staje się problem wyboru kierunków produkcji i takiego
kształtowania struktury, które rozwój sektora żywnościowego uczy-
niłoby korzystnym dla całej gospodarki tak, aby produkcja żywno-
ści i dóbr służących jej wytwarzaniu i przetwarzaniu stała się przed-
miotem efektywnej wymiany międzynarodowej. Z. M.

W UBIEGŁYM TYGODNIU

Posiedzenie Biura Politycznego
KC PZPR
" # Na posiedzeniu Biura Politycznego
KC PZPR 23 stycznia br. rozpatrzono
przedłożoną przez prezydium Rządu in-
formację dotyczącą postępu prac w

sprawie uruchomienia produkcji nowej
. rodziny ciągników dla rolnictwa oraz
' modernizacji. przemysłu ciągnikowego i
maszyn rolniczych, a także zaplecza re-

montowego.

Posiedzenie Prezydium Rzqdu
. 26 stycznia br. odbyło się posiedze-
nie Prezydium Rządu, na którym roz-

.patrzono wstępne tezy stanowiące kie
runkowe wytyczne w sprawie dalszego

• doskonalenia systemu- finansowego w

•przemyśle kluczowym. Zawierają- • one
r

Kolejne propozycje usprawnień tego sy-
x sfemu, rozwijając i precyzując...-w . .tej
^dziedzinie Ustalenia komisji ,partyjno-
. rządowej dla unowocześnienia ..systemu
'.funkcjonowania gospodarki i państwa.
Tezy mają charakter kompleksowy.

— Prezydium Rządu rozpatrzyło spra-
wy : związane z zaopatrzeniem jednostek
gospodarki uspołecznionej w różne ma-

szyny . rachunkowe posiadające istotne
znaczenie dla usprawnienia w wielu in-

stytucjach prac administracyjnych, ewi-
dencyjno-statystycznych bądź związa-
nych z usłiłgowo-handlową obsługą < lud-
ności. Uznano za konieczne przyspiesze-
nie- procesów opanowywania produkcji
tisgo typu maszyn bądź wydatne rozsze-

rzenie produkcji już wytwarzanego
sprzętu. .

— Przy udziale przedstawicieli władz
województwa gdańskiego Prezydium Rzą-
du omówiło szereg zagadnień dotyczą-
cych budowy rafinerii nafty „Gdańsk".
Jest to inwestycja o dużym znaczeniu
dla gospodarki zarówno z punktu widze-
nia potrzeb wewnętrznych jak i ekspor-
towych.

Plenarne posiedzenie Sejmu
# 25 stycznia br. odbyło się posie-

dzenie Sejmu PRL — ostatnie w rozpo-
czętej jesienią sesji parlamentarnej.
Przedmiotem całodziennych obrad była
problematyka rolna — w aspekcie tego-
rocznycli zadań rolnictwa i przemysłu
spożywczego. W poselskiej dyskusji do-
konano wszechstronnej oceny wyników
rolnictwa W ostatnich latach.

Sejm podjął uchwałę aprobującą przed-
stawione przez rząd zadania dalszego
Wzrostu produkcji rolnej i przemysłu
spożywczego w br. i wzywającą ogniwa
centralne i terenowe do wykorzystania
Wszystkich rezerw i możliwości, by za-

dahia te przekroczyć.
Premier złożył oświadczenie rządowe

W . sprawie polityki zagranicznej Polski.

W komisjach sejmowych
0 Komisja rolnictwa i przemysłu spo-

żywczego rozpatrzyła potrzeby kadrowe
rolnictwa i — na tym tle zadania w

dziedzinie szkolnictwa rolniczego wszyst-
kich szczebli. Posłowie podkreślali, że

poziom wiedzy^ rolników ma decydujące
znaczenie dla podnoszenia produkcji rol-
nej.
'Jednocześnie posłowie wysunęli szereg

krytycznych uwag ćo do aktualnego sta-
nu oświaty rolniczej na różnych szcze-

blach, zbyt małego nieraz związku stu-
dentów z praktyką, braku w wielu szko-
łach możliwości uczenia się na nowo-

czesnym sprzęcie rolniczym.

, JComisja handlu wewnętrznego uchwa-
liła "dezyderaty wynikające z dyskusji
nad problemami działalności gastrono-
mii. -

(• ir
'Sejmowa Komisju Gospodarki Mor-

skiej i żeglugi rozpatrzyła problemy
międzynarodowej Współpracy żeglugowej
i rybackiej oraż wstępne założenia pro-
gramu perspektywicznego rozwoju stocz-
ni remontowych. . ,

Posłowie omówili porozumienia łączące
Polskę z armatorami RWPG, nasz udział
w-i konferencjach żeglugowych oraz

współpracę eksploatacyjną z armatorami
sngraniernymi. Zdaniem posłów, uczest-
nictwo w. międzynarodowej współpracy
Seglugowej jest nieodzownym elemen-
titm prawidłowego wykonania przez flo-

rosnących zadań.

'Podstawą dyskusji na posiedzeniu sej-
mowej Komisji. Zdrowia I Kultury Fi-
zycznej była informacja Ministerstwa
ZdroWia i Opieki Społecznej, poświęcona
strukturalnej reformie placówek służby
zdrowia. Pogłowie stwierdzili m. ih. że

. w wyniku przeprowadzanej eksperymen-
talnie w wybranych powiatach integra-
cji chbry szybciej, dostaje się do leka-
rza. Jednocześnie przyspieszenie oczeki-
wania na diagnozę pozwoliło skrócić
czas hospitalizacji i zmniejszyć koszty
Uczenia. Zwrócono jednak uwagę na
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fakt, Se usprawnieniom organizacyjnym
nie towarzyszą usprawnienia w zakresie,
obiegu dokumentacji 1 Informacji o prze-
biegu choroby.

Jednym z głównych problemów, jakie
stwarza proces integracji placówek lecz-
nictwa otwartego z lecznictwem zam-

kniętym jest — w zgodnej opinii po-
słów — kwestia odpowiednio przygoto-
wanej kadry. Hamulcem procesu inte-
gracji jest również w wielu przypadkach
niedostateczna baza materialna służby
zdrowia.

•

Komisja Handlu Zagranicznego przy-
jęła informację radcy handlowego am-

basady polskiej w Rzymie — E . Za-
wady o działalności kierowanej przezeń
placówki i perspektywach rozwoju pol-
sko-włoskich stosunków gospodarczych-
Komisja przyjęła również plan pracy na

bież- rok z którego wynika, że skoncen-
truje swoje zainteresowanie na zwięk-
szaniu udziału Polski w międzynarodo-
wym podziale pracy oraz metodiach prog-
nozowania' sytuacji na rynkach zagra-
nicznych, które posłużą ustalaniu kie-
runków rozwoju naszego handlu zagra-
nicznego.

Interpelacje poselskie
# Na pytania posłów: Jakie skutki

budżetowe spowodowały (uchwalone
przed, rokiem) ustawy o zmianie w

strukturze naczelnych organów w ad-'
ministracji państwowej oraz w sprawie
budżetów gminnych rad narodowych, ich
wielkości w bież. roku, wydatków na

cele administracyjne i gospodarcze oraz

w jakim stopniu struktura tych budże-
tów będzie odpowiadać roli gmin jako
organizatorów życia społeczno-gospodar-
czego? odpowiadał minister finansów S.
Jędrychowski. Przypomniał on, że zli-
kwidowano 10 ministerstw i urzędów
centralnych, a utworzono w ich miejsce
I nowych jednostek. Nie spowodowało
to poważniejszych zmian w wysokości
planowanych wydatków budżetu central-
nego. Ograniczono ilość etatów w kilku
resortach, zwolnione etaty wykorzysta-
ne zostały do zwiększenia obsady ka-
drowej w niektórych nowo utworzonych
resortach.

Natomiast z wstępnych danych o pro-
jektach budżetów gmin — stwierdził min.
St. Jędrychowski — wynika, że nastąpił
znaczny wzrost w porównaniu z daw-
nymi budżetami gromadzkimi i zmiana
struktury ich dochodów. Budżety gmin
i miast — gmin zamykają się w 1973 r.

kwotą blisko 12 mld zł. Przeciętny bu-
dżet najniższego ogniwa władzy wzrósł
w stosunku do roku ubiegłego z 1,9 min
złotych do 5 min złotych. Ponad 75
proc. dochodów własnych gmin stanowią
wpływy z gospodarki nieuspołecznionej
i od ludności, a resztę głównie wpływy
przedsiębiorstw jednostek gospodarczych.
Na finansowanie zadań gospodarczych
(urządzeń rolnych, gospodarki komunal-
nej, dróg lokalnych itp.) przeznacza się
w tym roku o ok. 400 milionów złotych
więcej niż w ub. r. Polowa całej kwo-
ty na te cele przypada na rolnictwo.
Na realizację zadań socjalno-kultural-
nych, -w tym przede wszystkim na u-

trzymanie szkól podstawowych, zasadni-
czych szkół rolniczych i SPR oraz li-
ceów 1 techników w miastach połączo-
nych z gminami przeznacza się 7,2 mld
złotych. W tej kwocie mieszczą się też
środki przeznaczone na finansowanie
świetlic dziecięcych, przedszkoli i dzie-
cińców. Są województwa, w których za-

kres zadań i środków budżetowych
przekazywanych przez prezydia WRN do
budżetów gmin nie Jest jeszcze zadowa-
lający.

Przed II Kongresem Nauki

Polskiej
9 W Warszawie obradował na wspól-

nym zebraniu Komitet Honorowy |Roku
Nauki Polskiej, Komitet Organizacyjny
II Kongresu Nauki Polskiej oraz Prezy-
dium Polskiej Akademii Nauk. W obra-
dach uczestniczyli członkowie najwyż-
szych władz partyjnych i państwowych
kraju: I Sekretarz KC PZPR — Edward
Gierek, Przewodniczący Rady Państwa —

Henryk Jabłoński i Prezes Rady Mini-
strów — Piotr Jaroszewicz, działacze po-
lityczni i społeczni, uczeni, przedstawi-
ciele wszystkich kręgów społeczeństwa
polskiego,

Nowoczesne maszyny dla

górnictwa miedzi

O Największym ubiegłorocznym suk-
cesem zakładów Mechanicznych „Leg-
met" w Legnicy było podjęcie produkcji
samojezdnych wozów do kotwienia stro-
pów w kopalniach rudy miedzi. Rów-
nocześnie metalowcy z „Legmetu" przy-
gotowali uruchomienie produkcji koro-
nek krzyżowych do wiercenia otworów
strzałowych. Wśród Innych nowości z

dziedziny maszyn 1 urządzeń, pilnie po-
trzebnych górnictwu rud miedzi, wymie-
nić można też przenośnik do transpor-
tu rudy oraz transporter do dowożenia
górników na stanowiska robocze. Zosta-
ły one zaprojektowane przez ekipy te-

chnologów ł konstruktorów Biura Pro-
foktów „Cuprum" we Wrocławiu.

24 STYCZNIA na wspólnym ze-

braniu obradował Komitet Hohoro-
wy

' Roku Nauki Polskiej, Koimitet
Organizacyjny. II, Kongresu Nauki
Polskiej oraz Prezydium Polskiej
Akademii Nauk. Na posiedzeniu
które uWażać można za formalną
inaugurację Roku Nauki Polskiej —

obecni- byli przedstawiciele • najwyż-
szych władz państwowych i partyj-
nych kraju z EDWARDEM GIER-
KIEM, HENRYKIEM JABŁOŃ-
SKIM I PIOTREM JAROSZEWI-
CZEM na czele. Przemówienie,
którego myślą przewodnią było
zwiększenie udziału nauki w spo-
łeczno-gospodarczym i kultural-
nym rozwoju Polski, wygłosił pre-
zes. Rady Ministrów, Piotr .Jaro-
szewicz. Uchwalono apel do liczo-
nych polskich, pracowników nauki,
oświaty i kultury wskazujący na

możliwości i szanse jakie niesie ros-

nący wlkład nauki w rozwój Polski;
wzywający' do wzmożenia i uefek-
tywnieinia tego wkładu, do pełniej-
szej realizacji związanych z nim
szans.

Naiuiki ekonomiczne reprezentowa-
ne są w Komitecie Organizacyjnym
II Kongresu Nauki Polskiej w sekcji
XVI — Sekcji Nauk Ekonomicznych,
Demograficznych, Statystycznych
oraz Organizacji, i Zarządzania.
Przewodniczącym Sekcji j-est KAZI-

MIERZ SECOMSKI, profesor SzJsoły
Głównej Planowania i Statystyki w

Warszawie. Zastępcami — JOZEF
PAJESTKA, profesor w Instytucie
Planowania W Warszawie oraz WŁA-
DYSŁAW ZASTAWNY, profesor w

Wyższej Szkole Nauk Społecznych

Przewodniczący: AloJzyMelich, pro-
fesor, Wyższa Szkoła Ekonomiczna,
Katowice. Zastępcy Przewodniczące-
go: Romuald Chwiedczuk, docent,
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych
przy KC PZPR, Warszawa; Zygmunt
Knyziak, profesor, Szkoła Główna

ROK

przy KC PZPR w Warszawie. Refe-
rentem Sekcji jest HENRYK CHO-
ŁAJ, profesor w Szkole Głównej
Planowania i Statystyki w Warsza-
wie.

W skład Sekcji XVI wchodzi pięć
podsekcji.

1. PODSEKCJA PODSTAWO-
WYCH NAUK EKONOMICZNYCH.

Planowania i Statystyki, Warszawa.
Referent: Jędrzej Lewandowski, pro-
fesor, Uniwersytet Wars2iawski.

2. PODSEKCJA EKONOMIK
BRANŻOWYCH I BADAŃ STOSO-
WANYCH.

Przewodniczący: Józef Gajda, pro-
fesor, Wyższa Szkoła Ekonomiczna,
Kraków. Zastępca przewodniczącego:

Kazimierz Boćzar, profesor, Szkoła
Główna Planowania i ątat^tyki,
Warszawa. Referent: JerzyvLisilUe-
wicz, profesor Szkoła Główna" Pla-
nowania i Statystyki, Warsjzawa.

3 PODSEKCJA NAUK O ORGA-
NIZACJI I ZARZĄDZANIU.

Przewodniczący: Jerzy Kurnal,
profesor, Szkoła Główna Planowa-
nia i Statystyki. WarszaWa.. Zastęp-
ca przewodniczącego: Bronisław
Ostapczuk, doc. dr, prezes Komisji
Organizacji i Zarządzania.

Referent: Witold Kieżun, dr hab.
Zakład Prakseologii PAN, Warsza-
wa.

4 PODSEKCJA NAUK DEMO-
GRAFICZNYCH.

Przewodniczący: Edward RosSet,
em. profesor, Uniwersytet Łódzki.
Zastępca przewodniczącego: Antoni
Rajkiewicz,. profesor, Uniwersytet
Warszawski. Referent: Mikołaj La-
tuch, docent, Szkoła Główna Plano-
wania i Statystyki. Warszawa.

5. PODSEKCJA STATYSTYKI.
Przewodniczący: WiesIaW Sadow-

ski, profesor. Szkoła Główna Plano-
wania i Statystyki, Warszawa. Za-
stępca przewodniczącego: • Zbigniew
Pawłowski, profesor, Wyższa Szko-
ła Ekonomiczna, Katowice. Refe-
rent: Andrzej Luszniewicz, docent,
Szkoła Główna Planowania i Staty-
styki, Warszawa.

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

WICEMIN. M . KAZIMIERCZUK: Jest to pogląd niesłuszny, oparty na

niektórych złych doświadczeniach minionych lat, całkowicie jednak nie-
adekwatny do sytuacji obecnej. Oczywiście, wciąż istnieją przykłady niskiej
efektywności i niskiej sprawności organizacyjnej, ale trzeba jasno powie-
dzieć, że dziś — u progu Roku Nauki Polskiej — stanowią one margines.
Zmiany w polityce naukowej, w samej nauce i w stosunku do nauki, doko-

nywane są już od kilku lat, choć zmiany najszybsze i idące w najbardziej
pożądanych kierunkach przyniosły dopiero dwa ostatnie lata. To, co legło
u podstaw działania w ciągu ostatnich 2 lat, można zamknąć w trzech

zasadniczych punktach:

— zmiana polityki partii i rządu w stosunku do nauki, widoczny wyraźnie od dwu
lat kierunek można określić jako „stawianie na naukę";

— znaczne zwiększenie środków na naukę, a w tym — co szczególnie ważne —

środków dewizowych na Import aparatury i wyposażenia naukowego;
— udoskonalenia systemowe głównie w zakresie organizacji i koordynacji badań.

Tu warto byłoby podać konkretny przykład efektów uzyskanych dzięki
skutecznej i sprawnej koordynacji. Otóż na przykład przy opracowywaniu
w pełnym cyklu rozwojowym — od badań podstawowych do wdrożenia
w hucie — nowych gatunków stali o podwyższonej wytrzymałości, prace
trwały około 8 lat. Wynikało to z tego, że kolejne etapy badań prowadzone
były niejako „szeregowo" jeden po drugim aż do końcowego efektu. Obe-
cnie, dzięki skutecznej koordynacji prac wykonywanych „równolegle",
w różnych placówkach badawczych i rozwojowych, ten sam efekt uzyskano
w ciągu 4 lat.

Nic dziwnego, że poprzednia sytuacja słusznie uznawana była za przykład
niskiej efektywności organizacyjnej prowadzącej do niskiej efektywności
ekonomicznej. Obecna jest przykładem odwrotnym, ale jednocześnie stawia
o wiele większe wymagania zarówno samym zespołom badawczo-rozwojo-
wym i wdrożeniowym jak i jednostkom koordynującym.

2. G .: Warto byłoby sprecyzować bliżej, na czym polegają wspomniane
udoskonalenia systemowe w nauce ...

WICEMIN. M . KAZIMIERCZUK: Można by je umownie poklasyfikować
w kilku zasadniczych punktach.

Po pierwsze: o wiele lepiej i trafniej okrpślaną,<f!ele*Jtfórę ętanowić
mają przedmiot badań. Wiąże się to z jetjnej ^^ń^^zJudraKc^ędęoiein
systemu planowania i prognozowania zarówno centralnego, jak i w po-
szczególnych branżach. Z drugiej strony z Wprowadzeniem systemu umów

wiążących placówkę badawczą z przedsiębiorstwem, czy też inną organizacją
gospodarczą zamawiającą i finansującą przeprowadzenie badań.

Po drugie: nastąpiły pozytywne zmiany w finansowo-gospodarczych me-

chanizmach funkcjonowania placówek badawczych. Wspomniany system
umów wiąże się z dokonanym już przejściem większości instytutów na roz-

rachunek gospodarczy zmuszający instytuty do wypracowywania własnych
dochodów z tytułu sprzedanych gotowych prac. Ponad 50 instytutów pracuje
już w warunkach nie limitowanego funduszu płac i nie limitowanego za-

trudnienia. Fundusze, dawniej przyznawane z roku na rok, obecnie nie
„przepadają" w następnym roku kalendarzowym, a dla prac o dłuższym
horyzoncie czasowym są cne przyznane na całą pięciolatkę, bądź nawet na

okresy jeszcze dłuższe. W sumie prowadzi to do zwiększenia stopnia goto-
wości nauki do zaspokajania potrzeb gospodarki.

Po trzecie: poprawie uległy czynniki zawarte w systemie organizacyjnym
nauki, a wpływające na to co można nazwać „psychosocjologicznymi moty-
wacjami badań". A także system nagród, wyróżnień, zachęt indywidualnych,
słowem — klimat.

Po czwarte: poprawie ulega zespól mechanizmów determinujących dzia-
łalność przedsiębiorstw przemysłowych w dziedzinie nauki oraz postępu
techniczno-ekonomicznego. W niektórych branżach, tam gdzie rynek wew-

nętrzny przestał być rynkiem producenta, a stał się rynkiem nabywcy,
widać jak presja tego rynku pozytywnie oddziałuje na politykę badawczą
i wdrożeniową. W innych branżach taką rolę już dziś lub w niedalekiej
przyszłości spełnia rynek zagraniczny. Tam natomiast, gdzie mamy do czy-
nienia z rynkiem próducenta, sytuacja jest najtrudniejsza, a zapotrzebowa-
nie na nowości, niestety, najmniejsze.

Negatywną rolę odgrywa też wiele obowiązujących jeszcze wskaźników
i sposobów rozliczeń oraz oceny przedsiębiorstw. Jednak szczególnie w no-

wych jednostkach gospodarczych o charakterze „pilotów", czy też Wielkich
Organizacjach Gospodarczych, zaczynamy już obserwować zwiększone „za-
sysanie" osiągnięć nauki i zwiększone zapotrzebowanie na nowości. W su-

mie, są przesłanki do stwierdzenia, iż istnieje realna możliwość wytworzenia
w całej gospodarce naszego kraju mechanizmów ekonomicznych zdecydowa-
nie sprzyjających zastosowaniom wyników badań. Prócz tego, co tu po-
wiedziałem, trzeba też zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt — na koniecz-
ność lepszego powiązania programów inwestycyjnych z planami prac badaw-

czych i rozwojowych.
2. G.: Czy właśnie temu mają służyć tak zwane „programy rządowe"?

WICEMIN. M . KAZIMIERCZUK: Nie tylko temu. W tych dziedzinach
badań, które mogą poważnie zmienić jakiś dział gospodarki lub życia spo-
łecznego, będziemy — zgodnie z uchwałą VI Zjazdu — przechodzić z do-
tychczasowych problemów węzłowych do o wiele szerszych, a jednocześnie
bardziej skonkretyzowanych programów, którym, nadane ma zostać miano
„programów rządowych". Obecnie trwają prace nąd koncepcją kilku takich
programów obejmujących nie tylko — jako problemy węzłowe — pełny
cykl wdrożeniowy od badań podstawowych do "zastosowania przemysłowego,
ale też etap upowszechnienia, marketingu i sprzedaży. Rzecz jasna obejmują
one także korikretny, szeroki program inwestycyjny.

Każdy program rządowy obejmować ma jednocześnie szereg wykonawców — In-

stytutów, placówek wdrożeniowych 1 projektowych, zakładów przemysłowych, a także
wiązać się musi z bardzo poważnymi Inwestycjami. Musimy Je więc wybrać 1 opra-
cować niezmiernie starannie, w oparciu o dotychczasowy dorobek nauki i doskonałe
rozeznanie przyszłych tendencji, ponieważ one właśnie . stworzyć mają przyszłe
szanse, przyszłe „główne kierunki uderzenia" naszej gospodarki.

Oczekujemy, że Kongres Nauki uściśli, a być może i przewartościuje nasze

zamierzenia w tym względzie. Wiążą się one jednocześnie bardzo ściśle
z perspektywicznym planem rozwoju społecznó-gospodarćzego kraju. To

będą — mówiąc żargonowo — te „konie", na które postawimy; musimy
uczynić wszystko, by zmniejszyć .ryzyko błędów. Chciałbym jednocześnie

stwierdzić, że prace nad -programami rządowymi nie obniżają rangi do-
tychczasowych problemów węzłowych, czy problemów resortowych w dzie-
dzinie badań i rozwoju. Programy rządowe powstaną na bazie, jąką stwo-

rzyły dotychczasowe osiągnięcia w rozwijaniu niektórych problemów lub
ich grup. Te problemy, które nie przerodzą się w programy rządoWe, trzeba
rozwijać dalej nie mniej intensywnie.

2. G.: Mówiliśmy tu o zmianach dokonanych w nauce w ostatnich latach
i o dających się zaobserwować ich efektach. Jakie wnioski z dotychczas
przeprowadzonych zmian, obserwowanych sukcesów i niedomogów się-
gają dalej w przyszłość? Jakich działań w sferze polityki naukowej
można spodziewać się w najbliższej przyszłości?

WICEMIN. M. KAZIMIERCZUK: Szerzej trzeba tworzyć i stosować
w praktyce powiązania, a zwłaszcza powiązania koordynacyjne i koopera-
cyjne, odpowiadające faktycznej strukturze badanego zjawiska,, a nie for-
malnym podziałom administracyjnym. Takie powiązania istnieją- W' pracach
nad problemami węzłowymi oraz programami rządowymi. Jest to jedyny
słuszny model sterowania procesami badawczymi wobec coraz- większego
komplikowania się badanych zjawisk i narastania mnogości powiązań po-
między nimi. Intensywniej niż dotychczas trzeba rozwijać zaplecze rozwo-

jowe w przedsiębiorstwach, dzięki czemu instytuty będą mogły skupić się
na problemach rzeczywiście ważnych. Jeszcze silniej należy wiązać insty-
tuty z Wielkimi Organizacjami Gospodarczymi, co oczywiście nie podważa
roli instytutów centralnych czy resortowych, rozwiązujących problemy in-

terdyscyplinarne.
Trzeba też wciąż doskonalić instrumenty ekonomicznej stymulacji postępu

nauki i techniki tak w placówkach badawczo-rozwojowych, jak 1. w przed-
siębiorstwach. W bieżącym roku doprowadzimy do ujednolicenia* .a jedno-
cześnie uelastycznienia modelu finansowego placówek naukowo-badawczych.
Zunifikowany model opracowywany obecnie przez Ministerstw.ó. Finansów
i nasz resort obejmie także wyższe uczelnie w tej części ich działalności,
która dotyczy, badań. Ma on na celu ograniczenie biurokracji;, ułatwienie
kooperacji, wymiany oraz badań interdyscyplinarnych; usunięcie trudności
związanych z dotychczasowym zróżnicowaniem metod finansowania nauki
i form gospodarki finansowej placówek. Jeszcze szerzej można będzie .znieść
limitowanie zatrudnienia i. funduszu płac w instytutach oczywiście przy
spełnieniu m. in. warunku, że tempo nakładów na wyposażenie 'rośnie
szybciej o3 zatrudnienia. Również w dalszym ciągu trzeba pracować nąd
uproszczeniem-planowania. *

2. G.: A jakie wnioski Wynikają z dotychczasowej praktyki Instytutów
uczelniano-przemysłowych. Powstało ich niewiele, a opinie oi nich były
dosyć zróżnicowane? ,

WICEMIN. M . KAZIMIERCZUK: Będziemy w dalszym ciągu tyyorsęyć in-

stytuty uczelnianó-przemysłpwe, ale tylko tam, gdzie rzeczywiście dojrzały
do tego warunki tak ze strony uczelni, jak i przemysłu. Jest to idea słuszna,
ale nie można jej podważać przez nieprzemyślane realizacje, 'podobnie
Ośrodki Badawęzo-Rozwojowe powstające w wyniku integracji instytutów,
biur projektowych i zakładów doświadczalnych tworzyć warto tam. gdzie
istnieje obiektywna potrzeba i warunki. Tam, gdzie lepiej jest rozwijać
pracę w formach dotychczasowych, nie ma potrzeby forsowania- powości
organizacyjnych. Najważniejsze, to tworzenie realnych możliwości" i real-

nych ułatwień dla nauki przy elastyczności jej form organizacyjnych.

2. G.: A co ze zgłaszanym już od lat postulatem zniesienia indywidual-
nego limitowania prac badawczych wykonywanych przez praćoiyników
wyższych uczelni w ramach tzw. „gospodarstw pomocniczych"?

WICEMIN. M . KAZIMIERCZUK: Uczelnie mają obecnie zapewnione po-
krycie wszystkich realnych potrzeb w dziedzinie funduszu płac, zarówno
osobowego jak i bezosobowego. Obowiązujące przepisy stwarzają nawęt
możliwość wymiany środków pomiędzy tymi funduszami. Fundusz płąic
W gospodarstwach pomocniczych jest faktycznie nie limitowany. Środki
płacowe kształtowane są stosownie do zamówień i zakresu rzeczowego
prac. Jedna tylko zasada będzie utrzymana — jest nią możliwość pracy po-
zaetatówej w „gospodarstwach pomocniczych" w wymiarze do 70 proc za-

sadniczego uposażenia, a do 100 proc. za zgodą rektora. Uczelnia ma bowiem
trzy podstawowe funkcje, którymi są dydaktyka, wychowanie i badania.
Nie wolno stwarzać sytuacji zachwianej równowagi pomiędzy tymi funkcjąr
mi.

Z. G.: yf nauce, jak w żadnej innej dziedzinie, ogromna jest waga
czynnika ludzkiego, chodzi przecież o pracę najlepszych, najsprawniej-
szych umysłów w kraju

WICEMIN. M . KAZIMIERCZUK: Stąd też nie wprowadzamy i nie bę-
dziemy wprowadzać doraźnych i nie sprawdzonych rozwiązań organizacyj-
nych, stąd wspomniana elastyczność form organizacyjnych i stąd ściśle
przestrzegana zasada konsultacji ze środowiskami naukowymi Wszelkich
posunięć ich dotyczących.

2. G.: Od dwu lat podkreśla się rolę nauki jako. „wielkiego eksperta"
w skaii kraju, jako opiniodawcy i konsultanta dla najwyższych władz.

Czy ta nową, a bardzo ważna rola nauki znalazła właściwe sobie ramy
instytucjonalne?

WICEMIN. M. KAZIMIERCZUK: Rola opiniodawcza i konsultacyjna nar

uki dla kierownictwa partii i rządu jest wyraźnie określona choćby przez
uchwałę VI Zjazdu, jak również podkreślana wielokrotnie w Wypowie-
dziach najwyższych przedstawicieli Partii i Rządu. Szereg decyzji podejmo-
wanych przez kierownictwo partyjne i rządowe jest przed ich podjęciem
konsultowane ze środowiskami naukowymi. Jeśli .chodzi o formy instytu-
cjonalne, to obecnie komitety naukowo PAN uzyskały rolę ciał doradczych
dla rządu oraz dla Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. W ten

sposób zlikwidowana została dwoistość, jaką powodowało istnienie głów-
nych komisji b. KNiT. Również Minister Nauki, Szkolnictwa -Wyższego
i Techniki, a jednocześnie Sekretarz Naukowy PAN, będąc członkiem Prezy-
dium Rządu reprezentuje opinię nauki wobec posunięć i przygotowywanych
decyzji Rządu. Jednocześnie przygotowywany Kongres Nauki jest wielkim
przedsięwzięciem zmierzającym do sformułowania opinii nauki' na temat
kierunków i perspektyw rozwoju kraju, kierunków badań, modelu polityki
naukowej itp. '

2. G.: Czy również uczeni, bądź całe środowiska naukowe występują
wobec najwyższych władz z własnymi propozycjami ekspertyz bądź me-

moriałów .na Istotne dla. społeczeństwa tematy?
WICEMIN. M. KAZIMIERCZUK: Zapotrzebowanie władz na ekspertyzy

i opinie nauki jest bardzo duże, a choć absorbuje pewien zasób energii śro-
dowiska, to jednak coraz częściej uczeni występują z własnymi inicjatywa-
mi. Ale sądzę, że ihićjatyw takich poWinno być więcej.

2. G.: Mówiliśmy tu przez cały czas o utylitarnej funkcji nauki, o rela-
cjach nauka — gospodarka. Jeśli naWet przy tych relacjach pozostaniemy
to już w niedalekiej przyszłości coraz większy powinien być w nich
udział z jednej strony badań o charakterze podstawowym.

WICEMIN. M. KAZIMIERCZUK: Polską wydaje nagadania o charakterze

podstawowym relatywnie nie mniej niż inne kraje. Udział tych' badań
w ogólnych nakładach na naukę wynosi w szeregu krajów rozwiniętych
przeciętnie 10—11 proc., u;nas ok. 13 proc. Zamierzamy ten udział utrzymać
po oznacza w praktyce dalsze intensywne rozwijanie badań podstawowych'
prac teoretycznych o charakterze poznawczym, warunkujących nie tylko
rozwój nauki i jej poszczególnych dyscyplin, niezbędnych również z punktu
widzenia kształcenia kadr — ale także umacniających rolę nauki w kraiu
i Za granicą. .

-
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PUBLIKOWANY w październiku roku

Ubiegłego w „NOWYCH DROGACH" arty-
kuł ZDZISŁAWA RURARZA doczekał się
entuzjastycznego przedruku w' „ŻYCIU
I NOWOCZESNOŚCI", (nr 129 z 2.11.72)

W nraTiŁ^l^S? 16 ®0 ustosunkowania się'
W. DUDZIŃSKIEGO w „2.G." („Czy stopa akumu-
lacji nas 'uszczęśliwi? „Ż.G." nr 47 z l9.ll-72), na
00

odpowiedział w nr 48 „Ż.G." Z. Rurarz
W dość ostrej formie, twierdząc, że proponowany
przez niego 10 proc. roczny wzrost dochodu narodo-
wego .jednak nas uszczęśliwi".

Osobiście zgadzam się z Z. Rurarzem, że 10-procen-
bQwy roczny wzrost dochodu narodowego, przy zacho-
waniu rozsądnych Łasad jego podziału, mógłby nas

uszcZęsliwic; natomiast pozwalam sobie wątpić, czy
osiągnięcie takiej dynamiki, wzrostu jest w Polsce
możliwe;.

Artykuły Zl Rurarza są pełne młodzieńczego opty-
mizmu. Wjemy dobrze, że optymizm, jest potrzebny,
DO wyzwala siły twórcze, zwiększa wydajność pracy
itd. .Co innego jest, jednak optymizm, jako bodziec do

bardziej intensywnej działalności, a co innego^ gdy
ma być on podstawą dla prognoz gospodarczych, które
nie mogą już być fantazjami, lecz powinny zawierać
analizę wszelkiego rodzaju- -warunków sprzyjających
lub, przeszkadzających ich realizacji. Mieliśmy, nieste-
ty, .w przeszłości .wiele przykładów podejmowania de-

cyzji, nieprzemyślanych i rozpoczynania, inwestycji
opartych na zbyt optymistycznych założeniach, czy
obliczeniach.

Z.* -Rurarz uważa prognozę 7-procentowego rocznego wzro-

st u,, dochodu narodowego za" mini,ma 1 na, pomimo że w

licznych dotychczasowych prognozach uważano Ją za ma-

ksymalną. Prognoza 10-procentowegó wzrostu dochodu
narodowego stanowi rewolucyjne przejście do zupełnie inne-
go rzędu wielkości, co łatwo udowodnić rachunkiem alge-
braicznym.

7 proc. rocznie (procent składany) daje po 30 latach
wzrost rocznego dochodu narodowego o 640 proc., na-

tomiast 10'proc. rocznie — dałoby wzrost o 1600 proc.
(17-krotny)!

Oznacza to, że wychodząc z DN wytworzonego w

r. 1970 (684 mld zł w cenach 1961 r.), otrzymalibyśmy
w r. 2000:

przy 7-proc. wzroście rocznym ok. 5.100 mld zł,
przy 10-proc. wzroście rocznym ok. 11.600 mld zł.
W przeliczeniu na. 1 mieszkańca dochód narodowy

wytworzony w r. 1970 wyniósł ok. 21 .000 zł/M.a; przy
7-procentowym , wzroście osiągnąłby w r. 2000 (przy
39 min mieszkańców) ok. 130.000 zl M.a, a przy
10-proc. wzroście — ok. 295.000,zł/M.a, co odpowiada
prawie dwukrotnemu obecnemu jednostkowemu do-,
chodowi narodowemu mieszkańca USA.

Przy takim dochodzie narodowym można by się
oczywiście zgodzić, na zwiększenie, akumulacji do 40
proc., jak to postuluje Z. Rurarz (fundusz spożycia
byłby w tych warunkach i tak duży!). Nawiasem
mówiąc, wzrost udziału -akumulacji, a przede wszyst-
kim nakładów inwestycyjnych w podziąle dochodu

narodowego ma już od dawna wyraźny trend wzra-

stający. W planie perspektywicznym na lata
1960—1975 udział inwestycji produkcyjnych brutto
w. r. l?7fl, miał •wynosić 15.1 proc. xlochodu narody (
wego, a 7loi^ii9dtóia^jKiyirm>^8a2proc. (razem 24
proc.), tymczasem realizacja tęgo planu przyniosła od-^
powiednio 24 proć. f"7,4%K>fcr'icrazem 3ir4<pr-be*>.;

Na jibytnł optyfńizmW oqeriie' efektywności .Inwestycji,',
a tym samym zalożeńić źbyif- łilśkich nakładów intyestycyj-
nych, miałem Wówczas , (przed 13 laty) okazje zwracać uwagę.
Zapewniani) mnie wówczas, że'jesteśmy w stanie dzięki każ-
dym 100 min zł zainwestowanym powiększyć w tym samym
roku dochód narodowy o 24 min zł. Ta optymistyczna teza
nie spełniła się, między innymi I dlatego, że efekty uzyski-
wane, i nowtych inwestycji przychodziły zbyt późno.

O tj^ nieuiuknionyfn przesunięciu w czasie między
nakładami i efektami inwestycji wydaje sie zapomi-
nać rÓTynież--Z. Rurarz,' gdy w swoim artykule z nr 48
„Ż.G", pisze: " "

„W r. 1?71 nakłady inwęstycyjne w przemyśle wyniosły
98 mld zł, zaś. przyrost.,"produkcji przemysłowej wyniósł od-
powiednio 51 mld żl. Innymi słowy 2 złote nakładów dały
1 zł przyrdśtu produkcji przemysłowej."

Oczywiście; ten 1 zł przyrostu produkcji dały na-

kłady poniesione w. latach, wcześniejszych (np.- w

przypadku budowy kopalni węgla kamiennego mogło
to bjrć i 7—8 lat Wcześniej), ponadto przecież wzrost

produkcji nie zależy tylko od inwestycji. '

Bez poważnych inwestycji nie uda się jednak
zwiększyć wydajności. pracy, która w nadchodzących
dziesięcioleciach będzie zależeć ód mechanizacji, Elek-

tryfikacji i' automatyzacji — a więc od inwestycji
w maszyny,. narzędzia, infrastrukturę, i usługi.

Aby «obie uprzytomnić • ogrom zadań, jakie przed
nami stoją, warto choćby w sposób zbliżony, zbilan-
sować nasze możliwości zwiększania produkcji prze-
mysłowej : • •

W r. 1970 udział przemysłu w tworzeniu dochodu

narodowego wynosił 58,4 proc. (w r. 1960 — 47,0
proc.), przy 4,26 min zatrudnionych. Wartość produk-
cji czystej, przypadająca na 1 zatrudnionego wyniosła
więc ok. 90.000 zł rocznie, czyli ok. 43 zł/godzinę (w
t 1970 robotnik w przemyśle przepracował średnio
9072 godz.) .

Prognozy-zatrudnienia przyjmują na ogół zgodnie,
że w r. 2000 przy ogólnej liczbie ludności ok. 39 min,
liczba zawodowo czynnych wyniosłaby ok. 22 min,
z czego ok.' 10, proc. pracować będzie w rolnictwie,
40 proc. — w przemyśle, ók. 10 proc. ,w budownictwie
i ok. 40 proc.,— w usługach. Oznaczałoby to zatrud-
nienie w przemyśle 8,8 min osób.

Efektywny,, czas pracy będzie się z upływem lat

staje zmniejszać' w następstwie skrócenia tygodnia
roboczego, wydłużenia urlopów wypoczynkowych,
zmniejszenia czasu zatrudniania kobiet itd. Możliwości
realizacji tych zamierzeń są dwustronnie związane że
wzrostem dobrobytu ludności. .

Ostrożnie licząc załóżmy, że w następstwie wymie-
nionych zmian efektywna liczba godzin pracy zmaleje
W r. 2000 do,ok. 1600, co da w efekcie do dyspozycji

, w przemyśle ok. 14 mld godzin roboczych.
Zakładając (bardzo optymistycznie), że udział prze-

mysłu w tworzeniu dochodu narodowego zmaleje do
ok. 50 proc. (dzięki zwiększeniu udziału usług) ozna-

czałoby to, że wartość produkcji czystej przypadającej
na 1 zatrudnionego w przemyśle musiałaby wynosić
w r. 2000:

przy 7-proc. wzroście dochodu narodowego —• 182
zł/godz., *

przy 10-proc. wzroście dochodu narodowego —415
zfygodz.,
co oznaczałoby wzrost w stosunku do r. 1970 o 320
proc. przy 7-proc. i o 850 proc. (!) przy 10-proc.
wzroście DN.

Dla porównania: obliczona w podobny sposób wy-
dajność pracy wzrosła w latach 1960—1970 zaledwie
ok. 60 !

proc. (z 28 zł/godz. do 43 zł/godz.).
Dodać-należy, ie wzrost wydajności pracy w przemyśle

przetwórczym musiałby być Jeszcze większy niż to podano
wyżej, gdyż średnia krajowa wydajność całego przemysłu
Jest obciążona znacznie mniejszą od przeciętnej wydajnością
w przemyśle wydobywczym, który w dodatku, z przyczyn
obiektywnych, nie- będzie mógł w przyszłości zwiększyć
wydajności pracy więcej niż O 150—200 proc., co Jeszcze
powiększy 1' tak Już dużą różnicę między wydajnością pracy
w przemyśle przetwórczym 1 wydobywczym.

Zadania stojące przed naszym przemysłem są więc
nawet przy założeniu 7-proc. rocznego wzrostu docho-
du narodowego — bardzo poważne; średnia wydaj-
ność pracy będzie musiała być w r. 2000 wyższa niż
obecnie w USA, co może być osiągnięte jedynie przy
znacznym wzroście udziału w produkcji wyrobów
drogich, precyzyjnych i wymagających dużego wkładu

pracy umysłowej.
Prawdopodobieństwo osiągnięcia wysokiego docho-

du narodowego można jeszcze sprawdzać różnymi
sposobami; jednym z nich może być zbadanie przy-
szłego zapotrzebowania kraju na paliwa i energię.

Jak wiadomo, istnieje korelacja między wzrostem
dochodu narodowego i wzrostem zapotrzebowania
energii w postaci pierwotnej; w latach. 1955—i970
przy średnim wzroście dochodu narodowego o ok. 6,3
proc. rocznie -r- zapotrzebowanie energii wzrastało
co roku o ok.; 4,8 proc. Współczynnik korelacji wyno-
sił Więc 0,76, co w porównaniu z innymi krajamk
było wartością raczej niską.

W oparciu o wspomnianą korelację większość ostat-
nio sporządzonych prognoz przewiduje zapotrzebowa-
nie energii w r. 2000 rzędu 400—420 min ton paliwa
tóownego, przy załóżónym wzroście dofchodu naro-

dowego o ok. 6, proć. rocziłie.-
^/ZaMMIsjąc/.nawet, że- • współczy®nik korelacyjny
^jhniejsży śię do ok. 0,6Ć '(^^"lest ^res^ riiało. praw-
dopodobne), otrzymalibyśmy zapotrzebowanie energii
w r. 2000:;

przy 7-proc.- wzroście dochodu narodowego — 445
min t p.u.,

"

•przy 10-proc. wzroście dochodu narodowego — 775
min t p.u..

Już mniejsza z tych dwóch liczb stanowi dla naszej
gospodarki twardy orzech do zgryzienia. Najbardziej
optymistyczne prognozy zwiększania wydobycia węgla
"w Polsce przewidują w 2000 roku 300 min ton węgla
kamiennego i maksymalnie 60-min ton węgla brunat-
nego, co razem dałoby ,, ok. 270 min t p.u.

Dalsze zwiększenie wydobycia wymagałoby nie tyl-
ko ogromnych, nakładów inwestycyjnych w kopalniach
i w transporcie, ale zmusiłoby do zwiększenia zatrud-
nienia w górnictwie, co z upływem lat będzie coraz

trudniejsze (niechęć do pracy pod ziemią), a ponadto
zmniejszyłoby, załogi w przemyśle przetwórczym, gdzie
istnieją znacznie większe możliwości zwiększenia wy-
dajności pracy.

Spalanie na terienie kraju wymienionych wyżej iloś-
ci paliw stałych prowadziłoby ponadto do silnego ska-
żenia atmosfery związkami siarki i azotu, chyba
że zostanie pomyślnie rozwiązany problem ekonomicz-

nego odsiarczania paliw stałych lub też spalin — co

jest obecnie, jak dotychczas bez pozytywnych wyni-
ków, przedmiotem prac naukowych na całym świecie.

Nie posiadając praktycznie prawie Wcale zasobów
ropy naftowej, mając średniej wielkości zasoby gazu
ziemnego i słabe możliwości budowy elektrowni wod-

nych, będziemy musieli importować:
w przypadku 7-proc. wzrostu dochodu narodowego

— ok. 140 min t p.u. rocznie,
w przypadku 10-proc. wzrostu dochodu narodowego

— ok. 470 min t p.u. rocznie.

Problem tak wysokiego importu ropy naftowej, gazu
ziemnego i paliw rozszczepialnych, a zwłaszcza- zdo-
bycia potrzebnych reaktorów jądrowych, nie jest tylko
sprawą posiadania potrzebnej ilości dewiz, ale — w

silniejszym jeszcze stopniu. — problemem, znalezienia
dostawców, którzy w odpowiednim czasie mogliby
nam te dostawy zrealizować. Trudności z importem
reaktorów jądrowych odczuwamy już obecnie, po-
mimo że chodzi na razie o stosunkowo małe moce

i ilości.

Uzależnienie naszej gospodarki od handlu zagranicznego
będzie stale wzrastać, przy czym większość krajów rozwinię-
tych gospodarczo będzie dążyć db Importowania surowców,
a eksportowania drogich wyrobów przemysłów' wytwórczych.
Przykład Japonii znany jest na całym świecie, ale niełatwo
będzie go naśladować, a i w samej Japonii pomimo „szczęś-
liwego braku surowców", a tym samym braku obciążenia
mało wydajnymi przemysłami wydobywczymi — mogą z cza-

sem wystąpić trudności z eksportem wyrobów lekkich i pre-
cyzyjnych. które cały świat też chce produkować.

Opisane wyżej trudności zaopatrzenia kraju w

energię nie są zależne od wyboru strategii rozwoju
przemysłu. W roku ubiegłym wykonaliśmy w Zespole
Gospodarki Energetycznej Politechniki Warszawskiej
wielowariantową prognozę .zapotrzebowania paliw
i energii do r. 2000. która wykazała, że zarówno w

przypadku rozwoju przemysłów energo- i materiało-
chłonnych, jak i w wariancie preferującym rozwój
przemysłów przetwórczych (elektromaszynowego, spo-
żywczego, lekkiego itp.) — zapotrzebowanie paliw jest
prawie takie same, gdyż w pierwszym przypadku
występuje znaczne zużycie energii w jej postaciach
pierwotnych, natomiast W przypadku przemysłów pre-
cyzyjnych — wzrasta znacznie zapotrzebowanie ener-

gii elektrycznej, a więc i zużycie paliw na potrzeby
elektrowni.

Wydaje się, że w świetle powyższych rozważań,
prognoza 7-proc. rocznego wzrostu dochodu narodo-

wego musi być uznana za maksymalną możliwą,
przy czym w przypadku harmonijnego rozwoju go-
spodarczego i prawidłowego podziału dochodu naro-

dowego — nie byłaby to bynajmniej prog-
noza pesymistyczna.

Można natomiast dyskutować, czy przyjęcie wzrostu
dochodu narodowego jako syntetycznego wskaźnika
stopy, życiowej ludności — jest słuszne. ,

Warto by się tym problemem zająć, bo ostatecznie
celem naszej działalności nie jest zwiększanie za

wszelką cenę produkcji — lecz zaspokojenie potrzeb
ludności, i to zarówno potrzeb fizycznych (wyżywie-
nie, mieszkanie, opieka zdrowotna), jak i kultural-
nych. Potrzeby te nie są zresztą stałe: w miarę wzro-

stu dobrobytu pojawiają się potrzeby nowe, takie jak
samochód, turystyka itp. Coraz częściej musimy rów-
nież troszczyć się o zaspokojenie tak elementarnych
potrzeb, jak czyste powietrze i czysta wóda. Zwiększą
się stale wartość .czasu wolnego". Stajemy się coraz

bardziej wrażliwi na uszczuplanie tego ostatniego
dobra przez wystawanie w „ogonkach", długie prze-
jazdy do pracy czy do szkoły, zatory na szosach i uli-
cach, zbędny czas zużywany na obsługę węglowych
kuchni czy pieców ito.

Z. Rurarz nawołuje do „niehisteryzowania". na te-
mat ochrony środowiska. Należy zaprotestować prze-
ciwko takiemu stanowisku. Nie- jest histerią, prowa-
dzenie badań nad. zapyleniem, a' zwłaszcza zasiarcze-
nienl; atmosfery — .gdy stanowi to obecnie kryte-
r i'utń określenia mocy elektrowni i ich lokalizacji:

Widocznie Z. Rurarz nie był nigdy w . Puławach,
ani w Ojcowie, ani w okolicach wielkich cementowni
czy rafinerii i nie widział skutków „riiehisteryćznego"
wykotiywania nrojektów inwestycyjnych lub też „nie-
histerycznei" eksploatacji.

Przecież już w wielu naszych miastach nie można
1

pić
surowej wody z sieci wodociągowej, a niekiedy również
i gotowanej na niej herbaty — podczas gdy łat temu zale-
dwie pięćdziesiąt, można było pić bez szkody dla zdrowia
zupełnie smaczną wodę z Wisły (powyżej Warszawy); dziś
jest ona zbyt brudna do kąpieli.

Na ochronę środowiska, na odsiarczanie paliw, na

oczyszczanie ścieków będziemy, musieli wydawać w

przyszłości poważne sumy. Czekają nas bardzo po-
ważne- zadania w zakresie rozwoju infrastruktury
(transport, łączność, gospodarka wodna, energetyka),
od której zależy, choć nie bezpośrednio, wzrost wy-
dajności pracy.

Nie przeceniając roli płac jako miernika dobrobytu
ludności, trzeba jednak stwierdzić w latach 1961—1970
zbyt poważne rozbieżności między wzrostem dochpdu
narodowego i wzrostem płac realnych, Te rozbież-
ności w ubiegłym dziesięcioleciu obrazują następujące
porównanie: przy wzroście dochodu narodowego
(przypadającego na 1 mieszkańca) o ok. 5 proc. rocz-

nie, płace realne wzrastały o ok. 1,8 proc. rocznie.

Nad stworzeniem właściwego syntetycznego wskaź-
nika stopy życiowej pracują organizacje międzyna-
rodowe; na wyniki tych prac trzeba jeszcze, poczekać.

Na razie będziemy nadal operować dotychczasowym
pojęciem dochodu narodowego, jednak tak jak w każ-
dej działalności, czy to technicznej, czy ekonomicznej,
prowadząc jakiekolwiek obliczenia powinniśmy zda-
wać sobie sprawę z ich możliwej, w określonych
warunkach, dokładności, a wszelkie planowanie musi
być nie tylko optymistyczne, ale i realistyczne.

jtJBILEUSZ
PRACY
NAUKOWE!
Prof. dr.
ANTONIEGO
SKOWROŃSKIEGO

OSTATNIO
odbyło się na Zamku

Szczecińskim sympozjum naukowe
na temat współpracy nauki z prak-

' tyką, w którym wziął udział nau-

kowy i gospodarczy aktyw woj. szcze-

cińskiego, i na którym podstawowy
rśferat pt. „Nauka 'jako podstawa roz-

wojowej działalności przemysłowej" wy-
głosił prof. dr ANTONI SKOWROŃSKI
Zgodnie z programem odbyło się w ra-

mach tego sympozjum uroczyste uczcze-

nie pracy naukowej i przemysłowej prof.
Skowrońskiego. JubUat był przez sze-

reg lat profesorem poznańskiego WSE,,
a od lat kUkunastii jest profesorem Po-
litechniki Szczecińskiej, gdzie zorganizo-
wał Katedrę -Ekonomiki Przemysłu i

Przedsiębiorstwa Przemysłowego (zamie-
nioną- obecnie na Instytut). .

Tak na powyższym sympozjum, jak teł
na -Uroczystym posiedzeniu Rady Wy-
działu Inżynieryjno-Ekonomicznegó Poli-
techniki Szczecińskiej podkreślano duże
zasługi' jubilata jakb wykładowcy/ teo-

retyka! badacza gospodarczego. Prof.
Skowroński wydał drukiem II

_ ksIążeB
oraz około 100 innych pfozycji; nauko-
wych. Prace te poświęcił nowoczesnym
zagadnieniom'ekonomiki przemysłu l or-

ganizacji, przedsiębiorstw,' oraz doktry-
nom ekonomicznym.

Prof. Skowroński ma nie tylko duże
zasługi jako kierownik Katedry, ale
także Jako organizator' zespołu naukowo-
badawczego.'Wydał oń" też drukiem sze-

reg prac dotyczących tej działalności
naukowo-badawczejw przedsiębior-
stwach i odznaczających się' dociekli-
wością i. realizmem dzięki długoletniej
przedwojennej , i •• powojennej, obok nau-i
kowej, także praktycznej działalności
przemysłowej. . Jubilat kierował bowiem
przez Szereg lat "poważnym przedsiębior-
stwem przemysłowym» a następnie Jako
dyrektor Zjednoczenia i autor 2 1

mono-

grafii przemysłowych, przyczynił się do
oflbudo.wy 1 rozwoju przemysłu spożyw-
czego ie województwie poznańskim i zie-
lonogórskim.

Prof. Skowroński odznaczony Jest wy-
sokimi odznaczeniami państwowymi, a

także Medalem Naukowym Uniwersytetu
im. Adams Mickiewicza.

Ostatni
w roku ubiegłym numer

„Ekonomisty" otwiera artykuł AN-
DRZEJA BOCIANA i JOZEFA ZAJ-

CHOWSKIEGO na temat MAKROEKONO-
MICZNYCH MODELI ANALIZ STRUK-
TURALNYCH. Publikacja ta poświęcona
jest narzędziom, jakie mogą być wyko-
rzystane dla rozwiązania problemów po-

wstających we wstępnej fazie budowy
planu na szczeblu centralnym. . Jest tn

faza szczególnie ważna, albowiem w Jej
trakcie ustala się zasadnicze propozycje
w dziedzinie tempa wzrostu dochodu

narodowego, proporcje podziału na fun-

dusz konsumpcji i akumulacji, wielkość

obrotów w handlu zagranicznym itd.

W procesie opracowania planu mogą
znaleźć zastosowanie różne typy modeli:

skąć pożądane efekty. Korzystanie s

modelu pozwala na uzyskiwanie przy-

bliżonych odpowiedzi na pytania ty-
pu: „co by było gdyby", albo

„co powinno się stać aby". Takie po-
traktowanie modelu i wyników osiąga-
nych przy jego pomocy Jest uzasadnione

tym, że w gruncie rzeczy wszystkie pa-

rametry modelu — macierze współczyn-
ników produkcyjnych, dopuszczalne
struktury konsumpcji, eksportu 1 impor-
tu finalnego mają charakter' hipote-
tyczny".

Autorzy przytaczają przykłady analiz,
które można przeprowadzić przy pomo-

cy' tego modelu. Prowadzi to ich do

wniosku, że jego wykorzystanie może

polegać przede wszystkim na sformulo-
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bilansowe, optymalizacyjne i ekonome-

tryczne. Wszystkie te modele powinny
stanowić wzajemnie sprzężony system.

W artykule zaprezentowane są metody
konstrukcji wlelookresowego liniowego
modelu optymalizacyjnego gospodarki
narodowej. Model ten opisuje proces

wytwarzania i podziału produkcji w u-

kladzie gałęziowym z uwzględnieniem
współzależności międzyokresowych wy-

stępujących w procesie reprodukcji środr.
ków trwałych.

A. Bocian i J. Zajchowski piszą, że

„...nie Jest to model o charakterze de-

cyzyjnym, w tym sensie, £e przy Jego
pomocy uzyskuje się odpowiedzi na py-.

tania, coijak robić, aby uży-

waniu wielu wariantów planu gospodar-
czego 1 na możliwości oceny, określonych
decyzji gospodarczych związanych •

poszczególnymi wariantami.

Prócz tego w szóstym numerze „Eko-
nomisty" piszą: JAN CZARNKOWSKI —

O " perspektywicznym i '

przestrzennym
programowaniu rozwoju gospodarki na-

rodowej. KAZIMIERZ LESZCZYŃSKI —

Ekonomiczne warunki stosowania ra-

chunku efektywności Inwestycji, TA-

DEUSZ PYKA — Optymalny . gałęziowy
podział funduszu inwestycyjnego . w

przemyśle i JERZY MA2YS. — Metoda

szacunku współczynników nakładów.

K
OMŻJNIKAT GUS-41 O wykonaniu Narodo-
wego Planu Gospodarczego w ubiegłym roku

• uściślił znane już dane o rozwoju naszej go-
spodarki, Dane te pozwalają nie tylko sprecyzo-
wać stan wysokiej dynamiki obejmującej wszy-
stkie najważniejsze dziedziny, ale również szu-

kać pewnych związków ekonomicznych, maiją-
ęych istotny wpływ na przebieg sytuacji gospo-
darczej w roku bieżącym.

Podstawą szybkiego rozwoju były przede wszy-
stkim wyniki osiągnięte w produkcji- pr;zemysło-
wej i rolnej. Globalna produkcją przemysłowa
wzrosła o 10,8 proc., sprzedaż wyrobów własnych
i usług— o 10,5 proc. (plan 7,0. proc.). Wyniki
te przemysł osiągnął przy wzroście zatrudnienia
o, 4;5 proc. (pląn 3.3 proc.), wzroście

1
funduszy plac

o 10,2 proc. (plam, wraz z rezerwą, centralną —

7,7 proc.) i wzroście przeciętnej płacy ó '5,4, proc.
(plan — 3,2 proc.).

• W związku z tymi wynikami podsta>uxru)e re-

lacje. ekonomiczne w przemyśle kształtowały się
następująco:

Przyrost (w proc.) produkcji globalnej' z ty-
tułu:

# wzrostu zatrudnienia wynosił 41.73 proc.
9 wzrostu wydajności pracy wynosił 58,3- proc.

Przyrost (w proc.) funduszu płac z tytułu:
wzrostu zatrudnienia wynosił
wzrostu płac wynosił

44,1 proc.
55,9 proc.

Przyrost funduszu plac na 1 proc. wzrostu pro-
dukcji globalnej wynosił 0,94. •

Przyrost przeciętnej płacy na 1 proc. wzrostu

wydajności pracy wynosił 0,90.
Zatrudnienie w przemyśle w łtdzbaćK;' bez-

względnych wyniosło 4 336,5 tyś. osób,* ''w sto-
sunku do roku ubiegłego wzrosło ono o 187,7 tys
osób. Wzrost ten związany był 'przede. wszyst-
kim z-wykonywaniem większych zadań' plano-
wych oraz z tzw. produkcją dodatkową, podjętą
w ramach akcji 20 miliardów.

Zadania dodatkowe zostały wykonane . przez
przemysł z dużą nadwyżką. Łączna .". wartość
sprzedaży wyrobów własnych i usług pochodzą-
cych. z reailbzacji zadań dodatkowych wymosław
całym przemyśle uspołecznionym 39,8-••mld zło-
tych. tj. 150, proc. podjętych zobowiązań:

Na podkreślenie zasługuje również' zmiana

struktury produkcji. Wzrost produkcji środków

NA MARGINESIE
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spożycia (ponad li proc.) był szybszy niż pro-
dukcji środków wytwarzania (ponad 10 proc.).

Warto również popa/trzeć na wyniki osiągnię-
te przez -najważniejsze resorty przemysłowe w

porównaniu z rokiem 1971.

Wzrost w proc, (r. 1971==:100)
'

:, sprzedaży zatrudnienia 'funduszu
Resort w ądiiirobó,ut? •• ..piać

•Własnych,
"usług

Górnictwa
i Energetyki 106,8 102,9 107,9
Przemyślu

106,8

Ciężkiego 108,1 103,1 108,8
Przemyślu
Maszynowego 112,7 104,7 109,7
Przemyślu
Chemicznego 112,8 104,i 110,6
Przemyślu
Lekkiego 108,5 103,3 107,S

. Przemyślu
114,2Spożywczego i Skupu no,2 104,4 114,2

Budownictwa
i Przem. Mat. Bud. 111,7 , 105,1 1144
Leśnictwa
i Przemyślu Vrzevmegc1 107,0 102,3. 107,S
Centr. Związku

107,0Spóldz. Pracy 112,S 107,0 113,7

Wzrost globalnej produkcji rolnictwa wyniósł
w ubiegłym roku 8,1 proc. (problemy związane
z rolnictwem i produkcją żywności omamiamy
w oddzielnym komentarzu).

Wysokiej dynamice produkcji odpowiadała wy-
soka, dynamika dochodów ludności.

Przychody ludności z tytułu wynagrodzeń
objętych funduszem plac wzrosły' o 11,9 proc.,
przychody z tytułu skupu produktów rolnych —

o 22,9 proc.

Wysokiej dynamice dochodów odpowiadała wy-
soka dynamika sprzedaży towarów przez han-
del detaliczny. Wzrost sprzedaży wyniósł 12,8
proc., co w liczbach bezwzględnych wyraża się
kwotą około 62 mld złotych.

W okresie całego ubiegłego roku obserwuje
się szybszy wzrost obrotów artykułami nieżyw-
nościowymii niż towarami żywnościowymi. Sprze-
daż tych pierwszych wzrosła o 13,8 proc., a-arty-
kułów żywnościowych o 11,1 proc.

Szczególnie silne zmiany zaszły w handlu wiej-
skim. Dynamika obrotów była tu wyższa od
•przeciętnej — 16,3 proc., przy czym wzrost

sprzedaży towarów żywnościowych wyniósł 13,5
proc., a towarów nieżywnościowyćh 18 proc. —

w tym o 22 proc. wzrosła sprzedaż'towarów nie-
konsumpcyjnych.

Wśród zjawisk panujących na rynku w ubieg-
łym roku trzeba odnotować utrzymywanie się
wysokiej tendencji wzrostu sprzedaży alkoholu
(o-10,6 proc.) w stosunku do roku ubiegłęgo.

Na rynku mięsnym — mimo znacznego wzro-

stu dostaw (o 15,3 proc.) — nadal nie osiągnęli-
śmy pełnego zaspokojenia popytu. Pewne braki
asortymentowe występowały w dostawach ryb i
przetworów rybnych. Większa poprawa nastąpiła
w zaspokajaniu popytu na tłuszcze, głównie na

masło (wzrost dostaw o 12,5 proc.) oraz na prze-
twory mleczne.

W dziedzinie airtykułów przemysłowych odno-
towuje się poprawę ilościową '

w zaopatrzeniu w

tkaniny, odzież i obuwie, przy jeszcze dość'lip-
nych zastrzeżeniach co do jakości. i

Przemysł maszynowy i chemiczny w zasadzie
wywiązały się. ze swych zobowiązań wobec
handlu, który podkreśla poprawę asortymento-
wą szczególnie w dostawach rynkowych artyku-
łów chemicznych. Istnieją natomiast nadafdtize
trudności w pokryciu zapotrzebowania na meble.

' Odrębnego omówienia wymaga wykonanie na-

rodowego planu gospodarczego w dziedzinie fn-
westycji, budownictwa, handlu zagranicznego, i
transportu. Do spraw tych wrócimy w następ-
nych numerach.
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B
YŁEM ostatnio w kraju, o

którym mówi się zazwyczaj
w tonacji podniosłej: „kraj
cudu gospodarczego", „społe-
czeństwo opętane pasją two-

rzenia", „laboratorium przy-
szłości" itp. — czyli Japonii. Uni-
kając utartych określeń, można na

pewno powiedzieć, że Japonia po-
trafiła stworzyć swego rodzaju kult
organizacji we wszystkich dziedzi-
nach działalności ludzkiej. Tę wła-
śnie umiejętność Japończyków
chciałbym potraktować jako mot-
to swojego artykułu.

*

NA WIELKIEJ NARADZIE, po-
łwięconej węzłowym problemom
gospodarki materiałowej w woje-
wództwie gdańskim, na której by-
łem nie tak dawno, z prawdziwym
frasunkiem mówiło się im. in. o nie-
prawidłowych tendencjach w kształ-
towaniu się zużycia materiałów w

przedsiębiorstwach budowiano-
. montażowych Gdańskiego Zjedno-
czenia Budownictwa. Podkreślano,
że udział kosztów materiałowych
wzrósł na każdą złotówkę produk-
cji budowlano-montażowej z 0,43
złw1970r.do0,49złw1971r.

Przytaczano przykład norm zużycia
cementu za granicą, a więc od 22S

do .335 kg .na l ma betonu, wskazując
zarazem, że analogiczne wyliczenia zu-

ftycla cementu dla Gdańskiego Zjedno-
czenia Budownictwa wykazały prze-

ciętnie 350 kg na l ma, zaś przy pro-

dukcji elementów „fabryki domów" w

Kokoszkach nawet 400 kg na 1 mJ.

Jakże często snując rozważania
o mankamentach, bądź — dla od-
miany —r zachęcających perspek-
tywach w makroskali, nie do-
strzegamy przez pryzmat złożonej
rzeczywistości całkiem prostych i

oczywistych jej elementów składo-
wych. Spółdzielcy, którzy oczekują
na mieszkania, m. in. z Kokoszek,
podnoszą kwestię rosnących kosz-
tów -budownictwa mieszkaniowego,
co — rzecz prosta — znajduje swo-

je odbicie w podwyższonych wkła-

dą interwencji, tradycyjnych za-

biegów i zwykłej „przepychanki"
biurokratycznej.

Niektórych materiałów brakuje, In-

nych natomiast jest w nadmiarze (za-
pasy nieprawidłowe); na jednej budo-
wie wołają nadaremnie o koparkę, na

innej pożyteczna ta maszyna została „za-

pomniana" i zgoła zasypana w trakcie
kolejnych wykopek. Koszty rosną, ba-
riera materiałowa i surowcowa, wzno-

szona przez samych wykonawców, unie-
możliwia wszelkie racjonalne i przeto
efektywne działania, ludzie zaś wskazują
na „cuda", które są udziałem innych.

Kombinat cementowy w Chełmie
Lubelskim, jak mówią gdańscy bu-
dowlani, systematycznie nie prze-
strzega zawartych umów. „Cyka"'
małymi partiami, a następnie, mo-

że w ramach kolejnego zrywu, wy-
pełnia swe zobowiązania w taki spo-
sób, że przedsiębiorstwa budowlane
po prostu „zatykają się" cementem,
gdyż magazynów brak i cenny ten -

materiał składowany jest byle jak,
co powoduje zarówno marnotraw-

stwo, jak i pospolite kradzieże.

WSPOMNIANA NARADA po
wyczerpującej dyskusji, o której pi-
saliśmy w swoim czasie, podjęła od-
powiednią uchwałę, która w odróż-
nieniu od wielu innych podobnych
aktów nie tylko konkretyzowała
problem, eksponowała przyczyny,
lecz zarazem wskazywała sposoby
naprawy mankamentów, obligując
jednocześnie realizatorów.

„Zjednoczenia i przedsiębiorstwa wo-

jewództwa gdańskiego dokonają w bie-
żącym roku kompleksowej oceny stanu

gospodarki materiałowej i opracują za-

kładowe programy poprawy działalności
przedsiębiorstw na tym odcinku" — gło-
sił jeden z fragmentów tej uchwalj'.

Niespokojny duch „zawodowego
powątpiewacza" spowodował, że re-

porter, po upływie zaledwie paru
miesięcy (ale problem istnieje ład-
nych parę lat...), ponownie zawitał
do „zagłębia budowlanego".

Z pewną satysfakcją odnotować
wypada, że „wyprzedzające wątpli-
wości", które nękały reportera pod-
czas podróży do Gdańska, nie zna-

lazły potwierdzenia w kontaktach
regionalnych. Przeciwnie.

Uchwała nie pozostała na papie-
rze. Programy w budownictwie

•••
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dach na przyszłe mieszkanie. Słu-
sznie czy niesłusznie — nie o to
w tej materii chodzi. Wśród nie-

zadowolonych są na pewno człon-
kowie załogi w Kokoszkach, gdzie
zużywa się cementu niemal o 100
kgwięęejna1m

3
betonu, niż na

przykład w kraju, o którym pisa-
łem na wstępie, w którym istnie-
je kult organizacji i dobrej ro-

boty.
Podczas wspomnianej narady

y?śród obecnych krążyły albumy
ze zdjęciami... Nie, nie było tam

przodowników pracy, sylwetek
wzorowych organizatorów placów
budów. Wprost przeciwnie. Albumy
zawierały liczne dowody marno-

trawstwa materiałów budowlanych
tak na placu, jak i w trakcie trans-

portu. Nie uchwycono — oczywi-
ście — marnotrawstwa wynikające-
go z wadliwych projektów i nie-
doskonałych procesów produkcyj-
nych. Zwracano jedynie uwagę na

straty wynikające z organizacji,
a raczej braki powstające ze złej
organizacji ,i powszechnego bała-
ganu, .. do którego w budownictwie,
jalć się wydaje, wszyscy się przy-
zwyczaili, o którym nie przystoi
nawet mówić, bo „szansa prawdzi-
wych i wymiernych oszczędności
tkwi gdzie' indżieij". Oczywista nie-
prawda, • twierdzenie bałamutne,
straty zaś można zawsze podli-
czyć, w Gdańsku i nie tylko tam.

Problem organizacji w każdym
procesie wytwórczym nie stanowi
„kwestii odrębnej", nie jest też

wartością samą w sobie bądź złem
„samoistnym". Nieskoordynowanie
planów produkcyjnych z zaopatrze-
niem — to również zjawisko po-
tęgujące mankamenty organizacyj-
ne, to' także, istotny problem, nad
którym' dyskutowano w Gdańsku
i innych ,-,zagłębiach budowlanvch".

Np. na dzień 15.11.1972 r. w Gdań-
skim Przedsiębiorstwie Budownictwa
Przemysłowego brakowało około 30
proc. dokumentacji technicznej dla za-

dań planu inwestycyjnego, mimo że
„odpowiednio przepisy obowiązują in-
westora..." itd. W tej sytuacji, jak
«tVjrierdzoiio, zamówienia na materiały
w .znacznym stopniu bazują na da-
nych statystycznych zużycia z lal
Ubiegłych. Innymi słowy, jak pisał w

naszym cyklu jeden z autorów: „Le-
piśj „na oko", niż „naukowo"!"

•Istniejący stan rzeczy w gdań-
skich przedsiębiorstwach budowla-
hych pogarszała "również niedosta-
teczna koordynacja między działem
przygotowań produkcji a pionem
produkcji p&mocniczej (prefabry-
katy, stolarka). Kalendarz dostaw,
harmonogram produkcji wyrobów
istnieją na ogół i spełniają swą ro-

lę na początku budowy; po pew-
nym czasie nikt już nie sięga do
Zakurzonych segregatorów, sprany
bieżące zaś trzeba załatwiać meto-
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gdańskim powstały. Perspektywa jest
raczej zachęcająca. Nie ma „cudu",
lecz jest na pewno przesilenie, wi-
doczne są efekty. Problemy do roz-

wiązania rysują się wyraziście.
Analiza stanu gospodarki mate-

riałowej w skali Gdańskiego Zjed-
noczenia Budownictwa za III kwar-
tały ub. roku mówi:

„Zapasy w magazynach rosną w

porównaniu z analogicznym okre-
sem roku ub., ale wyłącznie zapasy
GKBD w Kokoszkach... zapasy w

pozostałych przedsiębiorstwach wy-
kazują wyraźną tendencję malejącą".

Z tymi „Kokoszkami' 'to w ogóle
problem zgoła specyficzny. Fabryka
domów powstaje, jak wiadomo, na

podstawie dokumentacji licencyjnej.
Od początku powstała konieczność
(obiektywna) przepracowania jej, m.

in. z uwagi na rezygnację z budow-
nictwa mieszkań typu M-l i M-2 .

Nie było więc możliwości wylicze-
nia rzeczowych norm jednostko-
wych na bieżąco. Ponadto — i o

tym warto wiedzieć — załoga w Kq-
koszkach stanowi swoistą mozaikę
pod względem fachowym i socjolo-
gicznym. Około 20 proc. — to ele-
ment wymagający, mówiąc oględ-
nie. stałej prewencji ogólnej, naka-
zujący kierownictwu szczególną
troskę.

W ciągu III kwartałów 1972 r.

przedsiębiorstwa wchodzące w skład
zjednoczenia uzyskały przyrost pro-
dukcji budowlano-montażowej w

wysokości 22,8 proc. Na każde 1000
złotych wartości produkcji wielkość
zużytych materiałów zmalała z 473
złotych w 1971 roku do 446 zł w

1972 r. Nastąpiło też znaczne obni-
żenie zużycia cementu.

Podjęto szereg bieżących przedsię-
wzięć planistycznych i organizacyj-
nych, mieszczących się w general-
nym programie bądź powstających
— w pewnym sensie — niezależnie.
Warto wymienić niektóre, a więc:

— dokładnie planowane są zadania w

zakresie kształtowania się zapasów ma-

teriałowych ;
— co kwartał daje się ocenę stanu go-

spodarki materiałowej (Kolegium £jed-
noczenia);

— realizuje się znaną w kraju akcję
„Sygnał";

— wprowadza się nowe rozwiązania w

zakresie stosowania materiałów, zwłasz-
cza wykończeniowych;

— przeprowadza się systematyczne kon-
trole w zakresie zabezpieczenia materia-
łów, jak również, co jest szczególnie
cenne;

— weryfikuje się rozwiązania projek-
towe w celu zmniejszenia materiało-
chłonności produkcji, m. in. w odnie-
sieniu do zużycia betonu.

Znane z przeszłości (niemal nie-
legalnie stosowane) umowy o dzie-
ło zdały w budownictwie gdańskim
egzamin. Systen brygad komplekso-
wych przypomina w swym założe-
niu inne systemowe rozwiązanie, o

którym pisaliśmy na wstępie, a któ-
re zagranicą daje tak znakomite
efekty Zdecydowanie toruje sobie
drogę pogląd, a właściwie praktyka,
że majstrowie muszą być technika-
mi i do nich musi należeć organi-
zacja fron+u robót wraz z rozpraco-
waniem uproszczonej dokumentacji,

jak rówihież prowadzenia karty li-'
mitowej materiałów.

Warto jeszcze odnotować, że w

Gdańskim Przedsiębiorstwie Budow-
nictwa Miejskiego wdrożony został
zintegrowany system operatywnego
planowania i rozliczania produkcji
z uwzględnieniem trybu Namawiania
i rozliczania materiałów.

Powstają też alternatywne roz-

wiązania projektowe; . modyfikuje
się system zachęt materialnych
wprowadzono miernik produkcji o-

party na zrealizowanej wartości
przetwarzania; pracuje się nad t.
aw. regionalną centralizacją gospo-
darki materiałowej; w celu zwięk-
szenia mobilności zapasów korzysta
się coraz szerzej z ETO; „próg robót
wykończeniowych" będzie pokonany
przy pomocy doskonałych narzędzi
z importu, a co szczególnie ważne

opracowuje się projekt organizacji
budów, z uwzględnieniem prawidło-
wego rozkładu sieci magazynów, za

piecza socjalnego, a więe czynników
podnoszących kulturę pracy i jej e-

fektywność. „Czystość i porządek na

placach budowy" nie będzie więc
na Wybrzeżu hasłem nowym.

*

TRUIZMEM stało się twierdze'
nie,- że zwiększanie, efektyw^
ności gospodarki' narodowej i

prawidłowe dyskontowanie jej o>

siągnięć zależą w znacznym stopniu
od racjonalnego i oszczędnego wyko-
rzystania surowców oraz materia-
łów i energii. Jednakże, jak zwykł
był mawiać Bernard G. Shaw: „Tru-
izmy należy powtarzać wówczas,
kiedy nakazy zdrowego rozsądku zo-

stają naruszone, czyli zawsze".

Skala problemu zamyka się w zawrot-

nej liczbie 1 300 mld zł wartości surow-

ców, materiałów, paliw i. energii, na

które czeka w roku bieżącym gospo-
darka narodowa. Dodajmy, gospodarka
obecnie szczególnie dynamicznie rozwi-
jająca się.

W latach 1973—1975 obniżka kosz-
tów własnych produkcji przemysło-
wej nastąpić powinna przede wszy-
stkim przez obniżkę kosztów mate-

riałowych. Dotyczy to w pierwszym
rzędzie budownictwa oraz innych
działów gospodarki narodowej.

Następnie zakłada się zmniejsze-
nie tempa przyrostu zapasów, co po-
winno zwolnić dla potrzeb spożycia
bądź inwestycji do<bra materialne
wartości kilkudziesięciu miliardów
złotych.

Plan na 1973 rok zakłada obniże-
nie kosztów materiałowych: w prze-
myśle — o 0,8 proc., w budownict-
wie zaś — o 0,4 proc.

!
Są to zada-

nia wyjściowe, mogą i powinny
one być przekroczone, gdyż istnie-
ją, zostały stworzone, odpowiednie
warunki, zwłaszcza w budownict-
wie. ;,

Nie ulega wątpliwości, że w gdań-
skim „zagłębiu budowlanym" zoslał
zapoczątkowany, . wiekjpłaszczyznowy

• proces doskonalenia wa.runków -eko-
nomicznych organizacyjnych pro-

. dukcji, zasadniczym fiiaręńr którego
jest program usprawnienia gospodar-
ki materiałowej. r

Program przedsięwzięć organiza-
cyjno-technicznych Gdańskiego' Zjed-
noczenia Budownictwa dotyczący
zwiększenia efektywności obrotu i

gospodarowania materiałami w la-
tach 1972—1975 (a więc już realizo-
wany) koresponduje z zasadniczymi
kierunkami dyskusji i uchwał na

naradzie styczniowej w Komitecie
Centralnym. To dobrze,, kiedy pro-
gramy regionalne powstają — w

pewnym sensie — niezależnie
-

od
bezpośredniej inspiracji centralnych
ośrodków dyspozycyjnych.

Gdańscy działacze gospodarczy
świadomi są wagi terapii „ich" go-
spodarki materiałowej, gdyż jej zna-

czenie dla bilansów ogólnokrajo-
wych, jej znaczenie w podejmowa-
nych i realizowanych przedsięwzię-
ciach, wywierają decydujący wpływ,
i to w wiodących gałęziach regionu
(przemysł okrętowy) oraz w budow-
nictwie.

W programie budowlanych można
wyodrębnić dwa .podstawowe kie-
runki działania, a mianowicie: tech-
nologiczny i techniczno-organizacyj-
ny. Opracowuje się podprogramy
oszczędnego zużycia cementu, stali,
tarcicy a równolegle proponuje się
wprowadzenie do projektów alter-
natywnych rozwiązań w zakresie
materiałów deficytowych. Oczywiś-
cie, że ten kierunek, wsparty dodat-
kowo nowoczesną i wydajną techni-
ką, przynieść powinien poważne e-

fekty. Natomiast, jak się wydaje,
rozstrzygające znaczenie będzie mia-
ła organizacja.

Wspomniany projekt organizacji bu-
dów korespondujący z założeniami kam-
panii pod gasłem „Czystość i porządek
na placach budowy" przyniesie spodzie,
wane efekty, wykraczające . swym zna-

czeniem poza granice estetyki i kultury
pracy, o ile zapewniona zostanie spraw-
na organizacja dostaw materiałów, w

asortymentach i rodzajach odpowiadają-
cych założeniom dokumentacyjnym; o ile
zostaną przygotowane warunki właści-
wego zużycia tych materiałów oraz ich
przechowywania w magazynach, racjo-
nalnie rozmieszczonych; o ile przedsię-
biorstwa budowlane będą stosowały pra-
widłową politykę w zakresie bazy nor-

matywnej i bodźców materialnego za-

interesowania.

„Dieta surowcowa", przedsięwzię-
cia w zakresie racjonalizacji gospo-
darki materiałowej, kierunek dzia-
łań na oszczędności materiałowe i

energetyczne — nie stanowią pro-
gramu o zamkniętym horyzoncie
czasowym. Terapia nie kończy się
wraz ze zniknięciem widocznych ob-
jawów schorzeń i mankamentów
funkcjonowania organizmu gospo-
darczego.Gospodarka materiałoosz-
czędna, gospodarka efektywna zara-

zem, wyróżnia się chłonnością inno-
wacyjną, cechują ją zdolności przy-
stosowawcze, permanentny „głód"
nowych technik i wydajnych tech-
nologii, których zastosowanie może

być rzeczywiście skuteczne jedynie
w warunkach sprawnej organizacji
procesów produkcyjnych. O wszyst-
kim rozstrzygnie organizacja^ m. in.
organizacja budów oraz ich zaple-
cza w Gdańskiem i w całym kraju.
W tym jednak celu trzeba stworzyć
kult — KULT ORGANIZACJI
WSZELKIEJ DZIAŁALNOŚCI.

KONKURS - ANKIETA: Szukamy oszczędności materiałowych

RACJONALNE ZAPASY
PRZEDSIĘBBIORSTWO,

gdzie
pracuję, jest fabryką wytwarza-
jącą, jako jedyny producent te-

go typu w kraju, produkty chemicz-
ne, które są z kolei zużywane jako
składnik do produkcji rynkowej
przez większość fabryk tej samej
branży. Produkcja wyrobów final-
nych przedsiębiorstwa jest ściśle
produkcją recepturalną opartą w du-
żej mierze na materiałach importo-
wanych (przede wszystkim z kie-
runku KK) oraz na własnych półfa-
brykatach otrzymywanych w ra-

mach typowej syntezy chemicznej.
W strukturze kosztów przedsiębior-
stwa, koszty materiałowe stanowią
przeszło 80 proc. Głównym źródłem
uzyskania oszczędności materiało-
wych jest więc zmniejszenie zuży-
cia materiałów. Będzie to miało
szczególnie ważne znaczenie dla
przedsiębiorstwa w przyszłości, gdyż
już od 1.1 .1973 roku wraz z inny-
mi zakładami Zjednoczenia działać
będzie w myśl nowo wprowadzanego
systemu ekonomiczno-finansowego
w ramach WOG-u.

Szukając oszczędności materiało-
wych w naszym przedsiębiorstwie
należy sięgnąć przede wszystkim do
receptur. Jak wiadomo, dotychcza-
sowy system ekonomiczno-finanso-
wy nie stwarzał warunków do wy-
zwalania rezerw. W omawianym
przedsiębiorstwie widać to było
szczególnie jaskrawo, gdyż główny
wysiłek kadry technicznej skupiał
się przede wszystkim na opracowy-
waniu nowych receotur, zaś zagad-
nieniem udoskonalenia istnieją-
cych już receptur praktycznie nikt
się nie zajmował.

Wytworzyła się nawet niebezpiecz-
na teoria, że opracowanej raz recep-
tury nie powinno się zmieniać, gdyż
pociąga to za sobą pogorszenie ja-
kości "!. Tymczasem z praktyki
przedsiębiorstw zagranicznych wyni-
ka ' niezbicie, że znaczną część wy-
siłków koncentruje się tam na udo-
skonalaniu istniejących receptur i
można ten efekt uzyskać bez zmia-
ny jakości produkowanych wyro-
bów.

W obecnym systemie zarządzania
przedsiębiorstwo obniżając koszty
materiałowe określonego produktu
może liczyć na efekty tylko w

pierwszym roku jego zastosowania.
Później po uwzględnieniu obniżki
w planie może to odbić się nieko-
rzystnie' ńa zysku przedsiębiorstwa,
gdyż w wyniku' zmian asortymento-
wych ńhstąpiło zmniejszenie odset-
ka "produkcji asortyftientów, któ-
rych rentowno!^ kształtuje' się na

poziomie znacznie wyższym od
przeciętnej. W jeszcze gorszej sy-
tuacji znajdzie się przedsiębiorstwo,
jeśli zjednoczenie widząc wysoką
rentowność wyrobu obniży cenę do
poziomu wynikającego z obniżonego
Kosztu własnego powiększonego o

normatywny narzut zysku. Powyższe
może spowodować automatycznie
zmniejszenie wartości produkcji i

spadefk wydajności pracy.

Z tych też względów przedsię-
biorstwo w momencie uruchomienia
produkcji nowego wyrobu nie było
zainteresowane (abstrahując oczy-
wiście od bodźców moralnych), aby
produkować tanio, lecz wręcz od-
wrotnie. Na rynku krajowym przed-
siębiorstwo występuje w charakte-
rze monopolisty, zaś eksport wyro-
bów nie ma większych możliwości
ze względu na brak dewiz na akwi-
zycje, wyjazdy, reklamę, serwis itd.

W tej sytuacji droższy nowy wyrób
— to większy zysk i wyższa wydaj-
ność.

Trudno się dziwić, że w tych warun-

kach w początkowym okresie działalnoś-
ci przedsiębiorstwa produkcja była opar-
ta w dużej mierze na drogich' materia-
łach Importowanych, zwłaszcza, że ta
metoda była także łatwiejsza z tech-
nicznego punktu widzenia. Dopiero
wspomniany wyżej brak dewiz w pew-
nym okresie sprawił, że zaczęto szu.tać
oszczędności materiałowych i uzyskane
wyniki były oszałamiające. Ale oszczęd-
ności te zostały osiągnięte w sytuac|i
przymusowej w ramach „akcji", a w

miarę zwiększania limitów dewizowych
na Import uwaga przedsiębiorstwa zo-

stała skierowana na inne tory.
Zastanówmy się, co zmieni się w

nowym systemie zarządzania. Nie-
wątpliwie wydłużenie okresu, na ja-
kie będą ustalane wskaźniki i przy-
jęcie zasady ustalania tych wskaź-
ników metodą kroczącą powinno
przyczynić się do tego, że uzyska-
nie oszczędności materiałowych bę-
dzie się opłacać i odniesie to

większy skutek, im wyraźniej bę-
dzie rzutować na rozmiary funduszu
płac.

Inaczej przedstawia się sprawa z

produkcją nowych asortymentów. W

nowym systemie również nie bę-
dzie się opłacało uruchamiać taniej
produkcji nowych asortymentów,
lecz raczej — zatwierdzić cenę na

podstawie wysokiego kosztu bazo-
wego, a następnie koszt ten obniżać.
Wydaje mi się, że zagadnienie to
może być rozwiązane dopiero w

wyniku zerwania z zasadą ustalania
ceny na bazie kosztów własnych.
Uważam, że należy tak ukierunko-
wać pracę kadry technicznej, aby
zagadnieniem poprawy istniejących
receptur nie zajmowano się w ra-

mach jednorazowej akcji, lecz żeby
zagadnienie to było w centrum za-

interesowania przedsiębiorstwa na

co dzień. Sądzę, że zagadnienie to

jest tak poważne, a możliwości uzy-
skania oszczędności materiałowych
są jeszcze znaczne, iż nawet jeśli
realizacja tego zadania pociągnęła-
by za sobą pewien wzrost zatrudnie-
nia, to wydatkowany dodatkowo
fundusz płac zwróciłby się wielo-
krotnie przez zwiększenie dochodu.

Kolejną dziedziną kryjącą w so-

bie możliwości osiągnięcia oszczęd-
ności materiałowych, jest gospodar-
ka zapasami. Aby przedstawić tę
sorawę szczegółowiej, należy podać
jeszcze garść informacji o przed-
siębiorstwie.

Przedsiębiorstwo zaopatruje swo-

ich odbiorców na podstawfe' ich
kwartalnych zamówień składanych
na 45 dni przed rozpoczęciem kwar-
tału. Biorąc pod uwagę,, że więk-'
szość materiałów zakupywanych
jest z imoortu poprzez odoowiednin
centralę handlu zagranicznego i cykl
od momentu wysłania zamówienia
(na 30 dni przed rozooczęciem
kwartału) do momentu otrzymania
dostawy waha się w granicach 80—
120 dni. przedsiębiorstwo utrzvmuje
zapasy materiałowe na ooziomi*"
ok. 1/4 wartości rocznej sprzedaży.
Równocześnie przedsiębiorstwo nie
utrzymuje normatywu zaoasów wy-
robów gotowych wychodząc z zało-
żenia, że nie nalezv nrodukować „na
magazvn". Normatywy tych wyro-
bów (ok. 2 -miesięczne) utrzymywa-
ne są natomiast nrzez DOszczeg-51-
nych odbiorców. Zasadnicze wady
ooisanego systemu oowodujace mie-
dzy innymi nieootrzebne soiętrzenia
zaoasów są moim zdaniem nastęnu-
Jace:

• KWARTALNY CYKL SKŁAOANIA
ZAMÓWIEŃ PRZEZ ODBIORCÓW DO

PRZEDSIĘBIORSTWA JEST ZBYT DŁU-
GI. OdbiSrcy na ogół w trakcie kwar-
tału wprowadzają szereg imiąn, które w

znacznej mierze zniekształcają poprzed-
nio ustalone planowane zużycie w opar-
ciu o które przedsiębiorstwo złożyło za-

mówienie. W tej sytuacji należałoby
moim zdaniem skrócić cykl składania
zamówień odbiorców z okresóiy kwartal-
nych na miesięczne i lednocześnie w

tych samych terminach zamówienia do
dostawców zagranicznych.

• W celu usprawnienia systemu za-

mawiania w czułym na wahąnla gustów
konsumentów przemyśle rynkówym NA-
LEŻAŁOBY ZMIENIĆ CYKL ZAMAWIA-
NIA: przedsiębiorstwo — • centrala Han-
dlu zagranicznego - dostawcą zagranicz-
ny przez przekazanie tych czynności
PR IED ^LE2AŁ0BV DOPROWADZIĆ DO
PNNPISANIA Z WYTYPOWANYMI FIR-

DOSTAWCZYMI KONTRAKTOM
NA DŁUŻSZE OKRESY NI* KWARTAŁ
(np. na rok), w który cli przedsiębior-
stwo zobowiązałoby się do dokonywania
eakupów o określonej wartości, z poda-
niem przewidywanego asofltyipentu i

orientacyjnych ilości, zaś dostawca zobo-
wlązywałby się do zapewnienia dostaw
określonych asortymentów, o wymaga-
nym standardzie jakościowym I P»J»
łych cenach.. Pozwoliłoby to nu więk-
szą stabilność dostaw pod względem ja-
kości 1 cen,, lepszą terminowość wysy-
łek I stworzyłoby przesłanki do zmniej-
szenia poziomu zapasów.

Spotykamy się w opisywanym
przypadku r z fetyszyzacją, słusznego
skądinąd pojęcia „nieprodukowa-
nia na magazyn". Wprawdzie • asor-

tyment sprzedawanych wyrobów
ulega znacznym zmianom, ale ist-
nieje wiele wyrobów, które są sy-
stematycznie sprzedawane w ciągu
całego roku. Oponenci twierd7ą,
że produkowanie wyrobów bez
konkretnego zamówienia grozi ze-

psuciem towaru, ale przeprowa-
dzone badania wykazały niezbi-
cie, że wszystkie produkty mo-

gą być składowane co., najmniej
przez pół roku. W tym świetle
utrzymywanie przykładowo miesię-
cznych zapasów wybranyęh asorty-
mentów nie powinno budzić więk-
szych zastrzeżeń, pod warunkiem
właściwie dokonanego wyboru asor-

tymentów, dla których utrzymywa-
ne są te zapasy. Zgadzając się jed-
nak pomimo wszystko z , tym, że

istnieje pewien stopień ryzyka w

utrzymywaniu tych zapasów uwa-

żam, że ryzyko to powinno się pod-
nieść, gdyż brak zapasów narada
przedsiębiorstwo na znacznie więk-
sze, choć często trudne do dokład-
nego oszacowania — koszty.

Niedostateczne zapasy wyrobów
gotowych w przedsiębiorstwie (tj.
w miejscu «wytwarzania), ą nawet
ich brak powoduje z jednej strony
napięcia i trudności przy' realizacji
planu, z drugiej zaś rzutuje na

zwiększenie tych zapasów u' poszcze-
gólnych odbiorców, a także na po-
większenie zapasów materiałowych
w przedsiębiorstwie, co w sumie
powoduje powiększenie ogólhej war-

tości zapasów w skali branży. Pro-

ponuję więc utworzenie racjonal-
nych zapasów wyrobów gotowych w

przedsiębiorstwie przede wszystkim
dla asortymentów cyklicznie zuży-
wanych przez więcej hiż jednego
odbiorcę. Jednocześnie należałoby
sorząc system zapasów materiałów,
oółfabrykatów i wyrobi gotowych
w orzedsiębiorstwie, a także tych
ostatnich u odbiorców, co

' pozwoli-
łoby na zmniejszenie ooziornu zapa-
sów nie tylko w skali "branży, ale
i w omawianym orzedsiębiorstwie.

Realizacja omawianych . «ryżej po-
stulatów winna przyczynić się w

efekcie do zmniejszenia poziomu za-

pasów, a jednocześnie do lepszego
jej dostosowania do struktury asor-

tymentowej produkcji.
ANDRZEJ STARZYflSKT

1) Sprawa jakości w omawianym
przedsiębiorstwie jest szczegójnje' kontro-
wersyjna, gdyi jakość jest oceniana
przy pomocy badania organoleptycznego
i ocena ta nie może być w, pełni obiek-
tywna.

PRZYKŁAD POMP
ZAKŁAD,

w którym pracuję,
produkuje silniki i maszyny e-

lektryczne. Od 1970 r. podjął się
wytwarzania pompy pływającej, któ-
rej produkcja poważnie wzrasta i w

roku 1973 osiągnie już 50 proc. całej
wartości produkcji zakładu (30 tys.
sztuk pomp).

Przemysł elektromaszynowy, a

więc i nasz zakład odczuwa szcze-

gólnie poważnie brak nowoczesnych
materiałów, takich jak tworzywa
chemiczne typu polistyren, poliety-
len czy polipropylen. Hutnictwo pro-
dukuje tradycyjnie blachę wyłącz-
nie w arkuszach, podczas gdy bar-
dziej ekonomicznie byłoby produko-
wać w konkretnych wypadkach taś-
mę blaszaną. Odlewy żeliwne są bar-
dzo ciężkie i w wielu wypadkach
złej jakości (porowate, bardzo twar-
de albo miękkie z dużymi naddat-
kami na obróbkę).

Konstrukcja wyrobów, to drugie z

kolei źródło zmniejszenia nakładów
materiałowych. W roku 1970 w Cen-
tralnym Ośrodku Badawczo-Kon-
strukcyjnym Pomp opracowano do-
kumentację pompy pływającej. W

pompie tej zastosowano tradycyjne
materiały ogólnie dostępne w Polsce.
Waga gotowego wyrobu wynosi 19
kg.

Konstruktorzy odwzorowujący doku-
mentację pompy, prawdopodobnie z bra-
ku rozeznania w asortymencie najnow-
szych materiałów, którymi można było-
by zastąpić tradycyjne wyroby hutnicze
(w kraju brak takich Informacji) opra-
cowali dokumentację wyrobu, który nie
tylko Jest cięższy o prawie 20 proc., ale
<»go wygląd zewnętrzny nie odpowiada
Bijhowszym osiągnięciom z dziedziny
plastyki i wzornictwa, która szeroko po-
winna być stosowana w przemyśle.

Nasuwa się w związku z tym przykła-
dem przypuszczenie, że podobnie Jak w

przemyśle, podstawowym miernikiem
-produkcji Jest miernik wagowy, tak w

biurach konstrukcyjnych Jest tym mier-

nikiem caaa • nie wartość użytkowa wy-
robu.

Na przykładzie wspomnianej pom-
py pływającej można powiedzieć,' że
dopiero pod wpływem rzeczywistych
potrzeb następowała ewolucja tech-
nologii produkcji' elementów składo-
wych wyrobu inspirowana przez pro-
ducenta i wprowadzana przez niego
w zależności od środków, jakimi dys-
ponował i od czasu jaki mógł po-
święcić temu wyrobowi. Kwestię tę
można zobrazować również na przy-
kładzie produkcji 6 pozycji odlewów.

Najpierw dla serii Informacyjne], ze

względu na konieczny pośpiech podjęto
produkcję odlewów formowanych w pia-
sku (bardzo dużą pracochłonność w ob-
róbce wiórowej). Następnie skonstruowa-
no wlewnice (zminlejszenie obróbki wió-
rówej). Po 6—8 miesiącach seryjnej pro-
dukcji rozpoczęto produkcję odlewów
pod ciśnieniem eliminując tym samym
obróbkę wiórową do minimum. Gdyby
nie nakaz maksymalnego przyśpieszenia
produkcji pomp, można byłoby zaoszczę-
dzić wiele surowca zużytego na- produk-
cję odlewów oraz surowca na zbędne
później modele i wlewnice.

Producent, który podjął się pro-
dukcji pomp pływakowych, w pra-
widłowy sposób rozwiązywał od sa-

mego początku technologię produkcji
silnika, a w tym technologię izolacji
uzwojeń wirnika i stojana. Zastoso-
wał w tym przypadku opracowaną
w zakładzie izolację, przy wykorzy-
staniu wykonanych systemem go-
spodarczym urządzeń. Ż tytułu rezy-
gnacji z importu urządzeń dó impre- •

gnacji kroplowej' zaoszczędzono 1,3
min zł obiegowych.

Przy okazji omawiania technologii
produkcji i korzyści lub strat ma-

teriałowych, jakie ta technologia
przynosi, widać, że bardzo istotną
jest sprawa struktury asortymentu,
jaki produkuje się w danym zakła-
dzie oraz to, czy przy nietypowym
dla danego zakładu asortymencie

nad technologią produkcji pracował
wyspecjalizowany zespół.", czy-też a-

matorzy. Nasuwa się więc wniosek,
że poszczególne detale ćży • też ze-

społy, jeżeli muszą być. produkowane
w jednym zakładzie, mimo że posia-
dają inną strukturę, to' technologia
powinna być opracowywana r w spe-
cjalistycznych biurach. WarJ;ó zasta-
nowić się nad tym, czy nie zmienić
zakresu pracy naszych biur projekto-
wych i czy nie przestawić ich przy-
najmniej częściowo na usługi d!ra za-

kładów produkcyjnych. Można było-
by wtedy zlecać im opracowanie np.
technologii produkcji konkretnego
zespołu łącznie z wdrożeniem tej
technologii ;na warsztacie.

Podstawową bolączką w 'organiza-
cji pracy na odcinku gospodami ma-

teriałowej jest brak magazynów z

prawdziwego zdarzenia.
W moim zakładzie magazyny mieszczą

się w starych barakach, które są" pozo-
stałością po firmie budowlane] rozbudo-
wującej zakład.' W innym dużym pod-
warszawskim zakładzie na

' przestrzeni
od 1951 r. miała miejsce trzyKrotna roz-

budowa zakładowych powierzchni
1

pro-
dukcyjnych, & w tym okresie nigdy nie
doszło do budowy magazynów, Które po-
zostały w stanie z 1951 r. Efekt takiego
działania widoczny — ogólnie

'

przecią-
żenie istniejących powierzchni,' niemo-
żliwość zastosowania nowoczesnych u-

rządzeń do przemieszczania !. transpor-
tu oraz składowanie materiałów' {niezgod-
nie z wymaganiami określonymi normą.

Zakład stara się o budowę nowych
pomieszczeń magazynowych, ale jak
dotychczas bez skutku. W roku 1970
zakład zdobył I miejsce we współza-
wodnictwie na .odcinku poprawy go-
spodarki materiałowej w ramach

branży. Z zajęciem I miejsca była
związana nagroda 1 min z! ną Inwe-

stycje magazynowe, ale tylko w fer-
mie zakupu urządzeń. Nie moiiia tej
sumy przeznaczyć na roboty budo-
wlane. Ze względu na to, te zakła-
dowe magazyny są w takim stanie.
ie nie da się do nich wprowadzić
żadnych nowoczesnych nrządzeń,
zdobytej nagrody zakład nie moie
wykorzystać.

KAZIMIERZ POLEWKA



Cofcbez reszty przemysł-powiedziałPIÓTR
JAROSZEWICZ na Krajowej Naradzie Akjty-
WM w styczniu br. - musi wyciągnąć Wnioski
* *eg<), ie bezpowrotnie minął okres, W któ-
rym konsumeńt poddawał się prawom rynku
producenta.

lym, ,stormułowahł,u zawiera; się cała
kwińtesehcja 'przemian roli j żadań'
handlu. Interes konsumenta,'jego po-
trzeby zaczynają cofaz bardżiej się
li^yć. /Oczywiście, nie prowadzi koń--'

..-. sument dialogu z. producentem bez-
^ś^edmp. Pośrednikiem w tej dyskusji (czasem
bardzo ostrej),' jest handel, a częściowo :też
ystugi,. Wierny, że. zawsze rola pośrednika jest
tęudna r- znajduje się między. przysłowiowym
miotem a kowadłem. I ma ten pośrednik dwie
możliwe do zającia pozycje.

gźrw a?e,.moż6 być wyrozumiały dla producen-
niMiPr ?Kcl! oznacza to: pokorne wysłuchiwanie
XTM C| 0 kiepskfch surowcach, o niedoihweśtowa-
VStf^V c ' ° 'łopotach Z. kadrą, o ptóestarza-
M-STM: maszynowym, o napiętych plariach -

przyi ?rużanła oka na jakośćdostar-
^tv^ ? . towarów, milczące potwierdzenie tezy,, że
suero juz-się coś wyprodukowało tó trzeba to sprze-

ze "f1
» uzyskania dobrych wskaźników trzeba

1ha
n

fl
ęl Powinien sprzedawaćmono-

tonnyoisflrtyment itd. itp. ' ' •
,

„^»
8 ' lla

.

nt,el dll,ff- ie
seHe bubli, magazynował, prze-JUZ w "stateczności wypychał na egżótycz-

graniczne. Często spółka ociężałego pro-
ducenta i biernego handlu stanowUa silny front szan-

'W» klienta: lmpuj .bracie, bo nic innego nie do-
staniesz! '

~

możliwość ustawienia się handlu-pośrednlkń,
torrabliźehie Się db kupującego, do konsumenta. Wte-

^y^stąnowif mogą sojuszników wymuszających od

pr.Muicentow spełnienia oczekiwań.
^ JgSne' 'Jest, że z punktu widzenia ogólnosoo-
ł

®czńegó, .a*więc każdego z nas — w tym rów-
mBż' setek- tysięcy osób pracujących u- produ-
któw ! i tysięcy personelu handlu — zbliżenie
«wegó pośrednika do konsumentów jest sy-
tflAćją korzystniejszą i' zgodną ze zdroWym roz-

sądkiem. A jć-dnalc całymi, latami nie dochodziło
do,^faktycznego sojuszu handel-konsument!
- -Dlaczego? Nie wzięliśmy tu- dotychczas pod
iwkgę' partykularnych interesów handlu" Kieru-
jący się rachunkiem' handel "trzeźwo kalkulo-
WSł,"'z kim flirtując więcej zyskuje. I w kon-
frontacjach tych przegrywał partner słabszy —

Konsument. Ponadto' organizacja handlu i' jego
d&tp&Tćzasowa' śtruktiira' nie czyniły' z niego
partnera gdolnegó stawić czoła skoncentrowa-
rtfetnu, a więc' silnemu partnerowi, jakim był
przemyst.
- -'Ostatnie zmiany organizacyjne w handlu we-

wnętrznym zmierzają w kierunku integracji
hiandlu,' i to w wielu dziedzinach, oraz takiego
^Stawienia" przedsiębiorstw handlowych, by
interes handlu przybliżał się do interesów kon-
sptnentów. ,

DOŚWIADCZENIA INTEGRACYJNE

pierwiosnki zmian napotykam już W 1971
roku, w -którego połowie odwiedzam Centralę
ftąndju' Obuwiem w . Łodzi.
'"jj Centrala ma w całym kraju 499 sklepów z obu-

wiem; które zaopatrywane były w-towar z,'-hurtowni;
Wśród 17 wojewódzkich przedsiębiorstw handlowych
ę,qdlęglych CHOb w 11 nastąpiła 'integracją (i hurtu
ź'tłetalem. Co to tlało? iVii'ęd/.y innymi rady narodowe
w tych ośrodkach zaoszczędziły sporo etatów admi-
nistracyjnych, udało się nam zlikwidować niemal zu-

pjjlnie sklepy z. obsługą jednoosobową, integracja ta

pozwoliła też na Szybsze przeprowadzenie moderni-
zacji sifeoi detalicznej, a także usprawnienie obsługi
poprzez wprowadzenie tzw. systemu malbofcśklćgtf:
Metoda ta pozwala na zwiększenie sali sprzedażowej
kosztem zaplecza oraz poprawia ekspozycję towarów...
. '•W iS7i roku w trzech województwach zącliodnićb

postanowiono dokonać szerokiej, integracji iiurtu
z ^detalem. Powstały dla przykładuwe WrocłSWiii dwa
nowe przedsiębiorstwa o skomplikowanych ńtizWach:
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Artykułami
ęńdziennego Użytku orar Wrocławskie Przedsiębior-
stwo Handlu Artykułami Codziennego Użytku ;W6 Wro-
Sfa-wiu. .

- jZdahiem specjalistów integracja ta
1

'poWihha: przy-
Ę5y.ntić się do poprawienia,, procesu. pjąnowańją;-. st^a-
radjąc pomyślne warunki zabezpieczenia plarm., jsprząr,
«ąfet" detalicznej' masą towarowy ^ elitninująfr .istnlić-
jąęą . poprzednio wiclotorowość, ?appątrzeń1SA*#ynku
łlraz usprawniając koordynację' zamówień składanych
W" hurcie i przemyśle.
>"0 Wraz z titworzenism WPHACD %ve WrocłaWiu na-

stąpiła likwidacja. Wrocławskiego Zjednoczenia Przed-
siębiorstw Handlowych oraz Wojewódzkiego . Przed-
siębiorstwa Hurtu Spożywczego We WroclaWhi.
- -Pierwszą odczuwalną dla';- klienta poprawą
(bez ironii) było ułatwienie dragi zgłas^anią po-
stulatów. Tłumaczono mi: dotychczas klient naj-
bardziej ucierpiał, na tym, że ihandel riie ^btt-ą-
fj|y. wymófe od "dostawców wywiązywani? -. się?
«Obowiązków. Klient zgłaszał, pretensję 'w skle^
ple,-kierownik sklepu interweniował w dyrekcji
przedsiębiorstwa detalicznego, ta z kolei-kfoła7'
tała do central - Hurtowych, by --te ostatńlte/iriter-'
;W_epiowały w kąń-cu u producenta. Im " Wyższy
gztszebel, tym reklamacja; stawała ^ę mniej
istotna.

^twierdzono po kilku miesiącach fuńkcjoilo-
Wąnią: zintegrowanego' przedsiębiorstwa "sżęreg
ci^iszych korzyści. Choćby zwiększenie')felaśtycz-
jtgści kierowania — zniknęły-. tzw. dogadywania

hurtem..a wszystkie' sprawy załatwia śię
Wewnętrznym pqleceniem. Władze z saiyśfakcją

klienci też), przyjęły koncentrację' gdpowie-
^żftalfiośęi za zaopatrzenie rynku. Dała

1
; się też

odczuć ujednolicona linia postępowania z. do-
stawcami, którzy .,teraz mają/-mniejszę.'sfcariśe
upŚhni.ęcią, bubli -u k-ogo innego, gdy', ktoś- ich
pńvięcia odmówi.

"Podobne przedsiębiorstwa (WPHAQU) pow-
aSrfy w 1971 r. vi Opolu i Zielonej Górze, ;

'rfeclńą ze spraw, które umożliwiła integracja to
przyjęcie form ' specjalizacji zarówno sklepów jak
l „stoisk,. Spowodowało to z kolei wyeksportowanie
w'sklepach całego asortymentu towarów znajdujących
!4f? dotychczas w' magazynach. Dła poszczególnych
asortymentów ekspozycja wzrosła średnio ó 20 .pro-
cent. Dzięki temu klienci znają asortyment towarów
znajdujących się w obrocie... ...

W 1972 roku następuje rozszerzenie eksperymen-

tów Integracyjnych, przeprowadza się Ich analizę zn-

równo pod. kątei^t „dobra klienta" jąk też póprawie-
niat wynjków ekonomicznych, gospodarności i funkejo-
riowahia przedsiębiorstw' handlowych.

KONCENTRACJA

Piei^vszy styczfen l973 r. przynosi lawinę de-
cyzji prezydiów .rad- • narodó\yyćh (wojewódz-
kich);! milńistra Handlu Wewnętrznego i Usług
0 integracji kilkudziesięciu przedsiębiorstw. 'Zli:
kWidowanó ' istniejące dotyc.hczas zjediioczenid
1 zrzeszone W riićh przedsiębiorstwa tworząc

•Branżowe przedsiębiorstwa huftówb-detalicżńe.
Powołano przedsiębiorstwa Skupiające wszystkie
ddmy .towarowe',W miastach i województwach
podporządkowując je'Zjednoczeniu Domów To-

rwąrśowych 'W Warszawie. Również przedsiębior-
stwa detaliczno-hurtowe braiiży spożywczej
podporządkowano Centrali Spożywczej w War-
szawie, a • branż • przemysłowych odpowiednim,
centralom branżowym; np, CTO. CHOb
•CHAPiS, Centrali „Arged" itd.

' W "Wątszawie dla przykładu: powołane zo^
stały — Śtółeczrie Przedsiębidrstwo Handlu Ar-
kiiiami Papiemifczymi i Sportowymi „Aruk".
Stołeczne Przedsiębiorstwo Handlu Artykułami
'Gospodarstwa Domowego „Arged", Stołeczne
Przedsiębiorstwo Handlu Obuwiem. Ponadto:'
z półączeńia PDT-Óchota i Hali Mirowskiej
powstało przedsiębiorstwo pod nazwą „Hala
Mirowska". Połączono też: DT „Centrum", ĆDD.
PDT-Praga i PDT-Wola w jedno „Przedsiębior-
stwo Państwowe Domy Towarowe Centrum
w . Warszawie".

'

Styczeń. .1973 r. przynosi też koncentrację or-

ganizacyjną transportu państwowego handlu
i transportu „Społem'"' w Warszawie, Krakowie,
Wrocławiu oraz W województwach bydgoskim,
krakowskim, lubelskim, szczecińskim' i war-

szawskim. Również z dniem 1.1 .1973 r. uległy
połączeniu wydziały handlu z wydziałami prze-
mysłu i usług prezydiów wojewódzkich rad na-

rodowych' i miast' wydzielonych i otrzymały
nazwę „Wydziały handlu, przemysłu i usług".

Również styczeń 1973 roku przynosi utworze-
nie . \v 'MHVSfiU funduszu nagród. Dysponentem
tego funduszii jest' minister, a nagrody z nie-

go przyznawane będą pracownikom jednostek
podległych i nadzorowanych przez MHWiU za

szczególnie wartościowe osiągnięci^.
Ciekawe są zasady przyznawania tych nagród.. Na-

grody te. wypłacane; będą z osobnego funduszu pląę
zakładu prkey, w. ^tórym zatrudniony jest wy.fóżnńmy
pracownik, a wyplata" - nagród- • powtfdowńif.' -Będżię
zwiększenie., pianbvvanego osobowego funduszji piać
przedsiębiorstwa ria 'dany rólt. Nagrody Specjalne
przyznawane będą 'niezależnie od innych nagród
i premii, nie jbędą opodatkowane.

Kryterium nagrody specjalnej — inicjatywą i wdra-
żanie nowych, rozwiązań technologicznych i organiza-
cyjno-technicznych; przyczyniających się do szybszej
i sprawniejszej realizacji węzłowych zadań handlu.
Szezególowiej: ponadplanowa produkcja towarów ryn-
kowych; przedterminowa realizacja zadań w usłu-
gach; węorowe żaopatrzenie ludności "w. rejonach
wćząsowó-turystycznych . w okresie sezonu;, wjzorowe
eąopatrżehie rynku w , rejonach dużych z&kladBw
pracy i placów budów i przedterminowe żagośpodarb-
wante oddawanych - do użytku obiektów handlfiwych,
gastronomicznych, usługowych i- produkcyjnych; Uzy.
Skanie i wykorzystanie dodatkowych źródeł dostaw
poszukiwanych towarów; sprawne wprowadzanie
w życie

:
nowego systemu ekohómiczno-'finanśowe?:o;

rozwój zatrudnienia - w niepełnym wymiarze , godidn
itd. itd.

WARSZAWSKIE CENTRUM

Odwiedzam' pod koniec, stycznia- jednęgo
z największych potentatów handlowych „DT-
Centrum" W Warszawie. Jak minął rok? Jakie
są plany?

Oddane przed 4 laty przedsiębiorstwo; na za-

sadzie sdmoinwestowania, spłaciło w 1972 r.

kredyt w wysokości 78,9 -min zł.- W surftie do
końca ub.r . spłaciło już 213,3 min zł kredytu
bahkowego ćo stanowi 66,9 proc. całości, kre-
dytu. Dyrekcja spodziewa-^ię, przy zachowaniu

• dotychczasowych .iiprawnień, spłacić -całkowicie
kredyt do końca :1973 r. a więc rok przed ter-

Dziatalność przedsiębiorstwa w ubiegłym roku przy-
niosła 83,5 min złotych zysku — w 1971 r.: zysk ¢01
wyniósł 70,2 min ż|. Wydajność na 1 m

!
powierzchni

sprzedażowej — 112,6 tys. zł, osiągnięty wzrost 13,6-
proc. Wydajność w. sprzedaży — .1 362 000 zł na 1 pra-
cownika, dynamika 18,4 proc.

Przypomnijmy przy tym,, że od. polowy 1^72 r. przed-
siębiorstwo. stosujp'' ćksperymeńt — dostaje spore
uprawnienia wyrażające s^; in. In. w tym, że „Cen-
trum" ustalało sobie w zasadzie wszystJi.e

wskaźniki z wyjątkiem wysokości spłaty. • kredytu
bimkow/igo ^na budowę)Po otrzymaniu, tych. upraw- 1
iiień „Cśntrum" samorzutnie podnosi pi ain .obrotów
0 So min ił. Wykonuje zadania roku (te'podwyższone)
w 101 proc. osiągając dynamikę do .roku 1971 —' 13.7
proc.

. „Centrem" -ciysponuie obeęnie domami „Wąrś?,
.JSawa",, „Junior", „Dóm Dzieck,i", PDT-Wola
1 .PDT-Praga. Zatrudnią' (po, rozbudowie) 360Q,
pracowników. -Plan obrotów- — 3200 min — co.,
stanowi ok. 40 proc. obrotów Zjednoczenia Do-
mów Towarowych- działającego na terenie ca-,
łego kraju. Będzie-miało udział 14 proc. W'obro-
tach artykułami przemysłowymi i ok. 40 proc.
artykułami odzieżowymi handlu warszawskiego.
Będzie więc spełniało „Centrum" zasadniczą- ro-

lę w zaopatrzeniu rynku stołecznego.
-!- Koncentracja handlu — mówi dyr. mgr ALBIN

KOSTBZEWSKI .T- daje nam sporo korzyści. Tfij .wiel-
kości przedsiębiorstwo może zamawiać w fabrykach,
pełhc serie odziteży, obuwia, dzianiu z zapewnieniem
sobie wyłączności.'' Z drugiej -strony może sobie po-
zwolić ,na zdecydowane odrzucenie towaru kiepskiego.
Nie' przyjęl.jśmy, dla przykładu 10 00» płaszczy i kil-
kuset' smokingów,' bowiem wykonane były nie i ta-
kich materiałów, jakie chce klient.

W „Centrum" 2 większą odwagą podejmuje
się ryzyko handlowe. Oto przykład: w ;1970 -r.

sprzedano w „Centrum" - ok. ; 35:000 płaszczy
damskich letnich z elano-bawełny. Ile zamówić
na 1971 rok? Zgodnie ze wskaźnikami (Wzrost
planu o 10 proc.) i tradycją mogli zamówić 38,5
tys. szt. tych płaszczy. Zamówili jednak — po
dobrym rozeznaniu mody — 105 tysięcy i oka-
zało się, że było ich jeszcze za mało. Wszystkie
wyprzedano do końca czerwca.

— Gdyby nie wyszło? — zwierza się dyrektof — to
nikt by mi tego nie darował. Przede wszystkim bank
obciążyłby tę partię karnymi odsetkami. Ale jnuszę
ponosić ryzyko, jeśli chcę mieć efekty. Praca, w han-
dlu z prawdziwego zdarzenia .polega m. in. na .podej-
mowaniu ryzyka aż do krawędzi...

„Centrum" zaczęło też stosować tzw. transak-
cje komoensacyjne. Jest to wyjątkowo korzyst-
na współpraca z handlem zagranicznym. Dla
przykładu — w ścisłej kooperacji z PHZ „Tex-
tilimpex" — w 1971 roku przeprowadzono jedną
z takich transakcji z domami Galerii Lafeyetfa
w Paryżu o wartości 500 000 dolarów.

— Musimy i możemy — mówi mi dyr. Kostrzewski
— kształtować aktywnie upodobania, rynku. Nie ma

sensu pytać klienta co chce. Odpowiedź można bo-
wiem przewidzieć: „wyroby dobre, ładne i" tanie".
Oczywiście, podpowiadanie klientom musi być takie,
by on był z tego zadowolony. Czasem nazywa się to

aktywna polityka sprzedaży...
Kupil-o „Centrum", właśnie na zasadzie nie

pytania się, w 1.972 roku 50 000 ubrań „safari",
•;-,fantomasów"" itp. Rozeszły się w ciągu 3 ty-
godni, przy petnych kolejkach. W „Juniorze"
spotykano wtedy .klientów % całego kraju.'
. W 1973 roku postanowiono w-„Centrum" uak-
tywnić się w zaopatrywaniu rynku przez . -wy-
dłużanie serii eksportowych. Przedsiębiorstwo
będzie kontraktować w przemyśle rezerwy mo-

cy pródukcyjnjręh. Praktycznie: jeśli zakład X

produkuje dla Francji np. 10 000 sukienek to

dlaczego Warszawska ulica ma się nie upodob-
nić do paryskiej? Zakład X może wydłużyć se-

rię produkcyjną powyżej' owych 10 000 szt.
i nadwyżkę skierować do handlu krajowego.,.

Na marginesie: sprawę utrudniają przepisy,
w myśl których zakłady produkcyjne, •'za Ową
nadwyżkę na rynek wewnętrzny nie dostaną dla
załogi premii -eksportowej.

„Centrum" wchodzi w bezpośrednie kontakty
7e Zjednoczeniami przemysłowymi. Bardzo - dfj-
brze układa się współpracą, ze Zjednoczeniem

.Przemysłu Wyrobów MetąloWych'z Krakowa.
„Centrum" oddajie do jego dyspozycji 400 rri3

powierzchni wymagając jednocześnie dośtaw
szerokiego (ponad iOOO wyrobów), asortymentu,
a przede wsz^tkim nowości.

Kolejne przedsięwzięcie (oby się- udało!,!!) to
zaoferowanie nówo powstałemu Zjednoczeniu
Przemysłu Szklarskiego i . Ceramicznego 1,5; tys.
m.

2
powierzchni na stoiska z- towarami dotych-

czas .traktowanymi po macoszemu, a jednak
rynfiil: -^fcsfto»ku-

•ehęnne^"i łazienkowe, bidety, .^edesy, ^fa^g^^
ssfljElo,- "Kryształ^,.' sprzęt.' łazienkowy ^d.:TPQwią--
zatiy j'«jst ten-

go . rożwoju budówiiictwa,- W c ?,Centrum" b^zie.
mógł, ,&|>mbinujący dotychczas w różny sposób,'
klient faopatrzyc się w komplet'towarów i ar-

tykułów % tej dziedziny... od 1 lipćą start.
— Chcemy też w 1973 r. — mówi ińi dyr. Kostraew-

ski — hardziej wyeksponować -jW sprzedaży krajową
produkcję dziewiarską. Duży import, stał się bodźcem
do rewolucyjnych wprost przemian tej branży. Pol-
skie : dziewiarstwo

1
stało się konkurencyjne dla za-

chodniego. Szkoda, że tego nie' można' powiedzieć od-
nośnie, obuwia czy tkanin. Jćdnym słowem,; dhcie-
lifiyśmy wprowadzać ńa serio, zasidę ; niebrahia, tegó .

czego nie chcemy, bo tylko w
' tcń sposób mOżeiity,

powstrzymać produkcj<; „na skład"...

" Man-ey^j-y łiahdlu, któi^rch zaledwie część za-

prezentowałem, pozwalają żywić nadzieję,' że
wreszcie zacznie oń spełniać rolę pośrednika
aktywnego, zdolnego nawet kształtować politykę
produkcyjną przemysłów grupy „B", inspirujące-
go tych producentów,' a także surowego kohtrole-
ra tych sprawności i inicjatyw. Z drugiejAstrony
nie byłoby to jednak możliwe W pełni, gdyby
ostatnie dwa lata nie przyniosły „równoupraw-
nienia" przemysłów grupy" „B". "Występuje' więc
tu sprzężenie zwrotne, które powinno przynieść'
głębsze reperkusje' w naszym życiu społeczno-
Vgospodarczym,' a przede wszystkim spowodo-
wać dalszy wzrost spożycia -stanowiący w' prak-
tyce najbardziej skuteczną siłę napędową roz-

woju.
Jest jednak pewno „ale"... Powstawanie wiel-

kich organizmów,' w . każdej dziedzinie; ,więę
i. w handlu, stworzyć może niebezpieczeństwo,
iż te,olbrzymie organizacje zatracić mogą ope-
ratywność, że wygrywając duże batalie w inte-
resie klientów, same z kolei zgubią konkretnego
• Kowalskiego z pola widzenia. Ale to „ale" od-
oukaimy!

m, 'uv

AZANIEDBANIAWBUDOWNICTWIE LOKALI
UŻYTKOWYCH
POWIERZCHNIA LOKALI użytkol-

Wych przekazanych' dpi zagospodaro-
wania w ramach* budównictwa -Miesz-
kaniowego w 1979 r.'; byłą niźsża ort

planowanej, pomimo ^ że- plany odda-
wania do użytku tnieszkań. zasiały
przekroeżorie w granicach- 1 proc.
Mniej niż planowano oddano (to eitś-'
pjoatacji- lokali usługowych

1
(o S',4

proc.), handlowych (o 0,4 proc.) i
gastronomicznych (o 1,7 proc.). * "

:
Szczególnie duże zanietlbahiai" w

wykonaniu planu oddawania rlo - eks-
ploatacji lękali usługowych wystąpiły
W, ^rakowie (401'

proc. . wykonaiifa
planu) oraz woj. lubelskim iii' proć.
wykonania planu), szczecińsltikn . (52
proc. planu) i zielonogórskim (83
proc. planu).
. Niskie- wykonanie planu. oddawania
do użytku lokali handlowych za noto-

wąno' w Krakowie'" (29 próbi zhdań),
Warszawie (74 proc.

' zadań) Oraz --W
woj.- białostockim (65 proc.)< i wat»,
sżawśkltn (57 proc.) .

- Największe niewykonanie planu, od-
dawania do użytku lokali gastrono-
micznych zanotowano W woj. -byd-
goskim i gdańskim.

Znacznie zostały przekroczone .pla-
ny oddawania lokali* użytkowych do
eksploatacji w woj. łódzkim, qlsztyn-
skim i opolskim. Dpwodżl to, ze przy
odpowiedniej koncentracji. i na lym
odcinku można osiągnąć pożądane
wyniki. ' (Sb)

OSIĄGNIĘCIA
I ZANIEDBANIA
BUDOWNICTWA
MIESZKANIOWEGO

W SKALI KRAJU W 1472 r. nastą-
pił znaczny wzrost powierzchni od-
dawanych' do użytku mieszkań <o l3;8
proc.),' zapewniający przekraczanie
planu w granicach 1 proć. Szczegól-
nie Wysokie wzrosty powierzchni odr
dawanych dp użytku mieszkań żanó-.
towano w

' Warszawie. (o 2G proc.),
woj. gdańskim- (o 27,7 proc.), iujiei-
Bkim (o 21,6 proc.), olsztyńskim ' (o
SS^proę.), rzeszowskimŁ(o 25,5 proje.)
i,śżczecińskim (o 25 proc.) .."W niektó-
rych przypadkach efekty' te. osiągnię-
to diłęki znacznym przekroczeniom
planu rocznego, np. w, rzeszowskim
(a 21 proc.), szczecińskim (o 12 proć.)

i olsztyńskim Co ok. 10 proc.').
Na tle tych ogólnie, biorąc znaćz-

nych wzrostów budownictwa; miesz-
kaniowego "zwraca uwagę sytuacja
województwa kieleckiego,. w,.którym
oddano w .13711- r . .dp użytku

'
o 6,3

proc.~ iiihiej poWierzchni" mieszkań
«iż w" 1971 r; Pozwoliło to- wprawBzie
na niewielkie .przekraczanie., ząłpżeń
planu '(ó' 4,2 proc.) . Równocześnie'wi-
doczne -jest jednak, ze' na tym > tete-'
ńie nie nastąpiła wydatniejs;za inten-
syfikacją pracy przedsiębiorstw bu-
dowlanych. ' (Sb)

PRODUKCJA GLOBALNA
A ZATRUDNIENIE,
W PRZEKROJU.
WÓ3EWÓDZKIM-
; WZROSTOWI PRODUKCJI ..glphalł

nej przemysłu w-1973 r. p . okf jlffiś
proc.' towarzyszy Wzrost zatrudnienia
W' przemyśle" w granicach' 4,5 pt-pc-
Na 1 proc. przyrostu zatrudnięnia
przypada .więc 2,4„proc., przyrostu,
produkcji globalnej" przemysłu. Rea-
lizacja ta w różny jednak sposób
kształtuje r- się - w Różnych- rejonach
.kraju.

Najniższy przyrost zatrudnienia w

przemyśle . odnotowano W wojewódz-
twie katowickim (2,6 proc.) i > w

mieście. Lodzi (2,3 proć.) -, Na tych
też. terenach miał mięjsce najwyższy
przyrost -produkcji w przeliczeniu. *na
1 prtjc. przyrostu zatruańienra ' i

i(2,6
w woj. katowickim i. 3 . w: Łodzi):
Szczególnie niekorzystme , natomiast
wskaźnik. ten ukształtował, się w Woj.
lubelskim^ gdżie przy

; dliżym ^ wżroś-
cie zatrudnienia (o 7;7 proc.),' n^ial
miejsce relatywnie niewielki- wzrost

.produkcji (9,1 proc.) . Na.! 1,. proc.
przyrostu zatrudnienia przypadało
więc tylko 1,2' proc- przyrostu

7
«'pro-

dukcji globalnej, przemysłu.

Różne mogą być oczywiście przy-
czyny tegotypu odchyleń.^ Zwraca

jednak uwagę fakt, .że w..katowickim'
I w Łodzi szczególnie wysoki wzrost

produkcji na 1 proc. wzrostu zatriid-
nienia - przypada w przemysłach pla-
nowanych centralnie. Albina więc
przyjąć; że' sprzyjają temu m. in.
niedobory : męskiej siły roboczej. -Je-
51i chodzi natomiast o Woj. lubelskie,,
to w przemyśle, planowanym central-
nie na 1 proc. przyrostu .zatrudnie-
nia przypada tylko 1 proc.', przyrostu
produkcji, przy"' relatywnie' niewieł-
kini wzroście tej ostatniej (w. grani-
cach 6 proc.) . Brak wzrostu Wydaj-
ności pracy w przemyśle kluczowym
województwa lubelskiego zasługuje
więc na bliższe zbadanie. . (Sb)

CZYNY SPOŁECZNE

NAKŁADY- na--:czyny ,sppleczne w.

1972 r. były tylko o -0,5 proc. wyższe
niż w 19łl r. Złożyły się ha to zna-

czny wzrost wartości n&kładów w

Warszawie-(o. 8c-procj oraz. woj; ko-
szalińskim "(ó i^proc.), lubelskim..<0
ok. s proc;)., ppoiskim (o '47. proci)^
warszawskim

1
(o 8,3 proc.), zielonogór-

skim. (o. ll proc.) . .

Równocześnie w wielu -wojewódz-
twach zanotowano) znaczne" . spadki
wkładów na czyny i społeczne. , Wydat-:
niej spadla w 1972 r; wa«ość"'czyn6w
społecznych w Krakowie" (o

1
40 proc0j

Poznaniu (o 18 -;proę.), Wrocławiu . .(o
10 próc.) oraz w Woj. kieleckim'.- W

7 proc.), łódzkim (o -7 prOK):-rześzow-
skim (o 8proc.),- szczecińskim (o,.7
proc.) .

Duże' zapotrzebowanie na i obiekty
wznoszone zazwyczaj' w- oparła® • o

czyny społeczne wskazuje na potrzeb^
znacznego ożywienia' -na- tym, odciiikti
na Wielu terenach-kraju. (Sb).

KOMPUTERY W PRZEMYŚLE
JEDNYM Z najbardziej efefctyw

nych zastosowań informatyki — obńl
usprawniahia zarządzenia -—- jest, wy-
korzystanie komputęróWj do , automa-

tycznego sterowania prffććsami'''tech-
nologicznymi. ; W Wielu ". dziedzteaćt
komputeryzacja' procesów, ptodukcyj-

' nych stanoWi' wręćz wan linek •utrży'
mania s^ę na. światp-syych rynkąch Jt:
raż:, uzyskania! - wyśoRleWo tfenink i
kośęl prodtlkcjf. "" "

' Możnai stn^lerdzić. źe^ plan Instalo-
wania" w ; bieżącej..- S-latCRr^syst^iói;
automatycznego ;,sterp}yanlą; prpceSa-

stanie prawdopodobnle . juź w-' afl73'-T .,

natomiast dó r0ku u75 przekrpćżohy
zpsUuile; cp; najtaniej -o lOO.jifocLNąj-
bardziej . dynamiczny .rozWój,' nastąpi
W żakresre ,a^tóęw{yza^ ,kópaiiii:war
gIa

" Kamlehu4goTTlló Ttdlića hlehćSl
5-Iatk| zaIn:italuje , się co"jiafiotaęf 25
systemów^ a tttomatyćznego ;stąrówanla

procesami górniczymi. Oparte one

będą o komputery produkcji krajo-
wej: „„K-202" oraz „Odra 1325'.'; .

Do końca' 1975 r. powinien też' zo-

stać wdrożony dp. eksploatacji' piloto-
wy , system sterowania wiejkiml',blP-
kdńii energetycznymi, zamierza. t się
zainstalować pierwsze komputery.. w

przemyśle' papierniczym, • cukrownic-
twie i w 'przemyśle ; lekkim.- (mik)'

DYNAMICZNY ROZWÓJ
PRZEMYSŁU
MOTORYZACYJNEGO

BIEŻ. ROK w PRZEMYŚLE moto-
ryzacyjnym charakteryzuje się wzro-

stem produkcji wartościowo o ponad
12 proc. w stosunku do ub. roku.
Rozpocznie się seryjny montaż zna-

cznej części wyposażenia standardów
autobusów „Berłiet", a Fabryka' Sa-
mochodów Małolitrażowych przystąpi
do montażu pilotowej' serii Fiatów
126p.

W Jelczu ^zrasta o-19 proc. pro-
dukcja samochodów o ładowności .od
8 do 14 toń. a z- przyczepą dó '18"
ton.' . Załogą jelcźańska zmontuje 280:
autobusów „Berllet" w wersji miej-
skiej.

W' starachowicach kontyntiowana
będzie produkcja pojazdu 5-tonowe-'
go. Podejmie- się .w br. również, pro-
dukcję" nowej 6-tonowej ciężarówki
Star 266.

Aqtpbus średniej ppjemnpści jest
podstawowym wyrobetti fabryki W
Sanoku. Oprócz tego następuje

'
.tu

wzrost produkcji przyczep rolniczych
I transportowych o ładowności 4 ton.

Liczba mikrobusów wytwarzanych
w. Nysie wzrośnie w 1973. r . do ok.
17 tys., z tego poiiad 80 proc. prze-
znacza się-na eksport.

"W Lublinie fabryka zwiększy' pro-
dukcję Żuków do 24 tys. '(o 20pro,c.).
Pojazdy - będą. wyposażone w

'

nową
kabinę bardziej niż obecna funkcjo-
nalną i estetyczną.

W kieleckich .zakładach skoncen-
trowano, produkcję*-wywrotek dla btt-
downictWa. W 1972 r.> wyszła' seria
informacyjna tych pojazdów, o ła-
downości 7,5 tony. W bież. roku. roz-

pocznie się seryjna, ich produkcja
600 sztuk.

Fabryka Samochodów Osobowych
na Żeraniu kończy produkcję , War-

szaw, a produkcja Polskich -Fiatów
wzrośnie z 52 do 72 tys. (o' 40 proc.) .

Na zwolnionych po' Syrenie i War-
szawie powierzchniach wytwarzać., się
będzie Polski Fiat w wersji combi,
a na jego bazie — sanitarkę i" taxli

W Bielsku,obok 32 tys. Syren pów-s
stanie Fiat 126p. Pierwiszę samochody
ukażą się w IV kwartale 1973 r. Łącz-
nie - w br. po raz. pierwszy produk-
cja samochodów osobowych przekro-
czy 100 tysięcy pojazdów. (rask)

ZADANIA Z DZIEDZINY
OCHRONY ŚRODOWISKA
• W KRAJU .wytypowano 35 rejonów

o najbardziej zanieczyszczonym po-
wietrzu^! Tam Właśnie skoncentruje
się „.w bież. rpk^u, działalność zmierza-
jąc»), ,dp, ochrony atmosfery. .Nakłady
inwestycyjne, ńa ochronę powietrza
wyniosłą -W 'ftr." -oki ''Ł'370- min zł'" i

będą głównie • -
. .przeznaczone v .na.

zmniejszenie^ zanieczyszczeń w pięciu
n^bardS^i(<j żagróżónych woj.: kato-
wickim, krakowskim, wrocławskim,
warąząwskim- i poznańskim.

W butach, fabrykach i kopalniach
zainstalowane zpstaną. nowe filtry,
zmodernizowane istniejące, a rozwój
centralnego ciepłownictwa pozwoli ńa
likwidowanie' wielu- źródeł zanieczy-
szczeń.

Na inwestycje związane z ochroną
wód .gospodarka nasza przeznacza W
br. ok. 3 mld zł. Pozwoli to na'wy-
budowanie 'oczyszczalni ścieków .w

362 zakładach, podległych 14 resor-

tom.Większość: oczyszczalni powsta-
nie W "rejonie o najwyższym stopniu
zanieczyszczenia wód w' "Wój.: 'kra-
kowskim, katowickim, . rzeszowskim,
wroćlawskim 4 opolskim. Ok. 170 b-
czyszczalni' będzie — zgodnie z pla-
nem — oddanych do użytku w rokr
ptzyśzłym. (msk).

NIŻSZE CENY WARZYW
I OWOCÓW

W BIE2. SEZONIE zimowym skle-
py otrzymują znacznie . więcej wa-

rzyw'niż ,w tym samym okresie ub.
roku. Przede wszystkim . jest . .dużo
marchwi.' .. Tylko Warszawska Spół-

- dzielnia Ogrodnicza' dostarcza co-

dziennie na rynek 20 ton marchwi, tj.
o 40. proc. więcej niż w roku ubie-
głym. Wzrosły również dostawy in-
nych warzyw.

Dzięki sprzyjającej pogodzie w

niewielkim, stopniu . wykorzystywane
są zimowe zapasy. Niemal bez przer-
wy boWiem trwa skup towaru od
producentów.

Ponad" 90 proc. warzyw sprzedaje
się w tym roku po cenach niższych
niż w ubiegłym sezonie o tej pbrze.

Dalszej 'poprawie, ulega zaopatrze-
nie w nowalie. Dostawy zieleniny że
szklarni pokrywają 80 procent zapo-
trzebowania.

Dobrze' przedstawia się ilościowe
zaopatrzenie w jabłka, .gorzej nato-
miast^ jest z jakością tych owoców. .

(msk)

NOWOŚCI SPRZĘTU
DOMOWEGO

O JEDNĄ PIĄTĄ wzrosną tegorocz-
ne dostawy zmechanizowanego sprzę-
tu. dla gpspodarstw domowych. Wśród
tyęh artykułów, znajdzie się wiele a-

trakcyjnych '. nowości między - ln.-
zmoderńlzówany, mały robot kuchen-
ny z zakładów metalowych w Nie-
wiadowie, v- specjalne.;, płyty do pod- -

grzewania potraw na stole, produkcji
łódzkiej spółdzielni. „SPES!\ Dpżą
wygodą będą podgrzewacze do bute-
lek- dła nićmowiąt, z zakładów „Kon-
takt" w Czechowicach; O 10 tys.
wzrosną • dostawy, automatycznych
prałęk - bębnowych. Do sklepów trafi
100 tys. nowoczesnych lodówek z lzp-
|acją poliuretanową - o - pojemności itO
I60I.

Wśród nowości .Importowanych - na

uwagę zasługują elektryczne, maszyn-
ki do golenia „Brauna", produkcji
NRF. W Indiach zakontraktowano ,,S
tys.' maśżyn' dziewiarskich tak jewar
nych dwuplytowyęh, & takie bogaty
zestaw domowych urządzeń klimaty-
zacyjnych. Obok 35 tyś: sztuk -ter-

: mdwentylatorów 1 . wentylatorów o-

scylująęych,, znajdzie , się' w sprzeda-
ży 20 tys. atrakcyjnych klimatyzator
rów. W okresie letnim mogą obniżać
temperaturę .w:, mieszkaniu - nawet ' .0
15 ;6topnl ;1 utrzymywać ją na .sta-

łym pozidlhle. (msk)l

ZYCIE GOSPODARCZE 5
Nr 5 (1116)- 4.11.1979



WPRAWDZIE Szef Wysnuje zasadę, ie ŃiE NALEŻY zajmować się
szczegółami i rozwiązywać wszystkie bolączki dnia codziennego SY-
STEMOWO, to znaczy przez chwytąnie byka za rogi, byk okazuje

*ię czasami mocniejszy od-Szefa, co opiszę vf przyszłym tygędniu.
Na razie jednak w ramach wojny lókaliiej isajiniemy sie* artykułami

luksusowymi.
Nigdy bym oczywiście nie mierzył w Andrzeja Mozołowśkiego, któ-

ry udowodnił, że „Bez luksusu ani rusz" (Polityka '
nr 2/1973), gdyby

,Ostatnio nd tych samych łamach Marian Turski celnie i z jakże znako-
mitym wyczuciem społecznym nie wspiął się na palcach, aby ten luksus
bliżej obejrzeć. Teraz bez obawy posądzenia o złe intencje coś do tego
dorzucę Red. Mozołówski z góry stwierdził, że kto jest przeciw luksu-
sowi-zaliczony być powinien do elementów aspołecznych, czyli morali-
stów i prostowaczy ścieżek, którzy chcą za społeczeństwo decydować,
czego chcieć powinno, a czego nie.

Kto więc powinien decydować o tym, czego społeczeństwo chce? Po-

pyt, stwierdził A. Mozołówski, ale szybko się poprawił, dodając — nie

tylko. Producenci powinni celować nie tylko w popyt, lecz TROCHĘ
WYŻEJ. Nie wyjaśnił tylko jak wysoko... Przy okazji sprostował błędne
ścieżki ekonomii, wyjaśhiając Malthusowi, Marksowi, tudzież Keynesowi,
że przydawanie popytowi przymiotnika „efektywny" jest sprzeczne ze

zdrowym rozsądkiem. Proponuję więc có szybciej wyrzucić z leksykonu
PWN hasło „popyt efektywny" wprowadzając w to miejsce nowe hasło
„nadpopyt Mozołowśkiego", zwrócić się do wyżej wymienionego, aby krót-
ko i na chłopski rozum wyłożył, co to zmaCiy.

Kiedy przyniosłem niniejszą wojnę do redakcji, Szef stwierdził, że wra-

cać do Mozołowśkiego po trzech tygodniach jest to luksus, w dodatku
Maria/n Turski w sprawie luksusu już wszystko wyjaśnił, a Szef się z

tym zgadza (i ja również).
W celach samoobrony musiałem się więc powołać na małą ankietę wie-

dzy-o luksusie, opracowaną przez saifiego Mozołowśkiego, z której jasno
wynika, że pojęcie luksusu, w przeciwieństwie do pojęcia popytu, jest
wieloznaczne.

Powołałem się więc na opinie: dziennikarza, literata, historyka, urzęd-
niczki, młodego pracownika naukowego, projektantki mody, technika,
ucznia technikum, adwokata, dwóch przedstawicieli klasy robotniczej oraz

jednej emerytki. Emerytka nie wie na przykład, czy dla niej więlosizym

MIERZYĆ
WYŻEJ!

luksusem jest zakwp szynki, czy „PolUyifoi", zaś zwykły robotnik pyta, ile
kosztuje wyjazd do ciepłych krajów. Historyk je>st bardziej doświadczony
i uważa, że dla niego luksusem je>st wolny czas, „który zawsze na mnie
czeka — zawsze, za tyókzteń, jutro... ale nigdy dziś!" W co więc mierzyć?

Przyzna/m, że sugestia Mozołowśkiego, aby wymierzać ,,każdemu na jego
miarę i wedle upodobania" jest frapująca i że ją popieram.

Szef jednak jest człowiekiem doświadczonym, który nie lubi się anga-

żować, „pokąd się nie przetrze". Zacytowałem więc opinię jakiegoś inne-

go Andrzeja Mozołowśkiego, który w ubiegłym roku protestował na la-

mach „Perspektyw" (nr 1011912) przeciwko wszelkiemu popytowi, na-

wet efektywnemu, w artykule pt. „Dajmy to cesarzowi". Nie sprze-
ciwiam się temu, bo to bez perspektyw ani rusz i polityka ma zawsze

rację. Zresztą „dajmy tó cesarzowi", niech rozstrzygnie.
„Popyt nasycony? Mo<te,.ale potrzeby? Daleko do tego! — naczelny dyrektor

Centrali Handlu Artykułami Sportowymi, a zarazem zasłużony -działacz spór-
ttiwy, przemićfźa'' gablifcei' 'wl&ikVmi'ykrokaml. — Potrzeb społecznyćli • nU< zaspa-

kajamy i to tej sytuacji zaspokoić nie mażemy,'. Sprzedałem w zeszłym roku

J» 'ttfiż ńami&tóło^d&szffi^tyWdmtfnie 200 tyiięcy?! Kto Jęupoloat te rurmldty?
Badaliśmy: niemal Wyłącznie 'Właściciele samochodów. Ludzie najzamożniejsi.
Twierdzę, że i narciarstwo'jest u nas nadal sportem elitarnym. Robimy spórt
!wyczynowy bez prawdziwej masowości. Kto ośmieliłby się powiedzieć, że nar-

ciarstwa jest masowo uprawiane ńa wsi, albo przez robotników? Czy moina

propagować wśród nich ten sport z nadzieją, te chtopi t robotnicy będą ku-

powali swym dzieciom ekwipunek to cenie około - sześciu tysięcy złotych? Tak,
bo tyle kosztuje..." *

Po tym przytoczeniu cudzych opinii Andrzej Mozołowski kontynuuje:
„Nie da się zaprzeczyć, mój rozmówca ma racją. Przemysł w poszukiwaniu

nowości, przerzucając się na produkcją sprzętu coraz wyższej kłasy, zarzucił

produkcję najprostszego."
I.tak kończy rzecz ten drugi Mozołówski:
„Sądzę, że nałożenie na producentów obowiązku rozszerzenia produkcji każ-

dej branży o. wyroby, proste i tanie, czego handel nie mote wynegocjować, jest
podstawowym warunkiem prawdziwego umasowienia sportu i turystyki, a więc
zadaniem społecznym. Zarazem szansą ogromnego wzrostu atrakcyjnej pro-

dukcji rynkowej, szansą skutecznego absorbowania rosnącej siły nabywczej
ludności — a więc istotnym zadaniem gospodarczym."

Jak widać, w ubiegłym roku mierzyliśmy niżej, to znaczy niżej popy-
tu (efektywnego), ale za to w społeczne potrzeby. Teraz popyt się
zmienił i mierzymy wyżej.

Cysorz to ma fajne życie.
ANATOL

P.S. Szef uważa, że nie jest ładnie polemizować przy pomocy cytatów
z ubiegłego roku, a poza tym każdemu wolno się zagalopować. Obroni-
łem się dzięki M. Turskiemu, który twierdzi, że słowom należy przywró-
cić jedyność i prawdziwość.

. A.

POLEMIK! T. DYSKUSJE

UKAZANIE
się kolejnej książki

L. Nowaka nastąpiło w mo-

•, mencie, gdy na łamach „Życia
Gospodarczego?' — by nie użyć
przęśadnego w tym wypadku zwro-

,tu
'
—r rozgorzała dyskusja na temat

jego poprzedniej książki. Zbieg
tych dwóch wydarzeń o tyle jest
korzystny, że książka nowa „Model
ekonomiczny"

1
), podejmuje ten sam

wątek, co poprzednia, możha zatem

je potraktować jako wypowiedź W

swoisty sposób do tejże należącą.
Dlatego również artykuł S. Żura-
wickiego

2
), będący w zasadzie kry-

tyczną recenzją „Modelu ekono-
micznego" oraz trzy artykuły J.
Semkowa 3

), podejmujące temat eko-
nomicznego modelowania, kwalifi-
kują się chyba — bez obawy o za-

rzut szufladkowania zbyt apodyk-
tycznego — jako wypowiedzi podej-
mujące tę samą problematykę.

Możliwe jednak, iż rzeczywiście
próba zaliczenia ich do nurtu

wspomnianej dyskusji okazałaby się
przedwczesna — a to z tego Wzglę-
du — że w zasadzie trudno się w

nich dopatrzyć wątku podejmujące-
go meritum sprawy. A meritum
sprawy polega na rzetelnej ocenić
trafności rekonstrukcji procedury
idealizacji i konkretyzacji oraz war-

tości poznawczej tegoż postępowa-
nia w praktyce badawczej nauk
ekonomicznych. Tymczasem lektura
tych wypowiedzi pozwala przypusz-
czać, że nie o to chodziło ich auto-
rom. Obie podpadają bowiem pod
pewien stereotyp postępowania,
który — gdyby go wyeksplikować
w postaci dyrektywy — obejmował-
by dwa zalecenia: 1) wytocz adwer-
sarzowi możliwie dużą ilość nie-
^precyzowanych zarzutów, 2) zasyg-
nalizuj jego ideologiczną .niepew-
ność.

Jeśli chodzi o punkt (X), to oczywiście
im zarzutów więcej, tym mniej miejsca
na rzetelne ich uargumentowanle, zarzut

wysunięty zaś w myśl punktu (2) nie
musi wcale pozostawać w związku z

niektórymi, a czasem z większością za-

rzutów punktu (l). Owego braku związ-
ku między (l) i (2) można jednak unik-
nąć, gdy zastosowany zostanie inny wa-

riant schematu. Zamiast zarzutów, w

punkcie (1) zamieszcza się wypowiedzi
burżuazyjnycl: naukowców, tak przy
tym dobrane, że — oczywiście pod
warunkiem stosowania nieprecyzyjnego
języka — korespondują one z poglądami
adwersarza. Wniosek, że ten ostatni nie

jest marksistą, jest więc w tym przy-
padku znacznie lepiej uzasadniony niż
w przypadku zastosowania pierwszego
z wariantów.

Przechodząc dó uwag dotyczących
bezpośrednio „Modelu ekonomicz-

nego" zatrzymujemy się na wstępie
nad nie najważniejszym, aczkolwiek
budzącym nieproporcjonalne do je-
go wagi emocje problemem — nad

problemem języka tej pracy. S . Żu-
rawicki na przykład kwestionuje
komunikatywność użytej sym.boliki,
suggri^ąę przy tika^ji, ?e bardziej
zrozumiałą ,

' jest, 'dla ekonęmisty
' sytóbblllęa .fizyki:'niż tak' wyłożonej'

mętóSoldgii'"^ekonomii.' J. Śfemkow
używając terminu logiczny forma-
lizm w sposób - niefrasobliwie wie-
loznaczny, oskarża ten kierunek o

teologiczną nieobojęt- .
-

1

wręcz o zaangażowanie po stronie
kapitalizmu monopolistycznego, na-

wet Z. Mucha nie tylko wątpi,
czy uprecyzyinienie zapisu - pomoże
na"kowcom w ich praktyce badaw-
czej, lecz wręcz (choć nie eksplici-
te) imputuje używającym tego ję-
,7'

r
ka świadomie lub nieświadomie

wvniwanv pozytywizm.
Niekomunikątywność jest oczy-

wistą cechą zrelatywizowaną do
kompetencji językowej odbiorców
przekazywanej informacji. L. No-
wak w pracy „Model ekonomiczny"
nie wykracza poza podstawowe po-
jęcia z zakresu algebry zbiorów i
rachunku predykatów. Z pojęciami
tvmi zaznajamia się obecnie liceali-
sta w pierwszych klasach szkoły
średniei, ieśli.więc nie s!> one zro-

zumiałe dla ekonomisty, to powi-
nien on chvba czvm nretdzej iizn-
TT^nić braki w wykształć ejniu. Gdy
z"ś powinności tei dokcna. okaże

się. że omawiana praca jest znacz-

nie bardziej komunikatywna niż na-

pisana językiem tradycyjnym, gdyż
bardzo czysto rzut oka na zapis
symboliczny pozwala uchwycić sens

wywodów autora, co nie tylko og-
romnie ułatwia, ale i znacznie
przyśpiesza odbiór tekstu.
' Triadycyjnie podnoszony zarzut

„pozytywizmu" o tyle jest jednak
trudny do odparcia, że nie towa-

rzyszy mu objaśnienie, w jaki mia-
nowicie sposób jego tezy ontologicz-
ne, czy teoriopoznawcze zakładane
są przez każdego, kto zechce posłu-
giwać się sformalizowanym języ-
kiem. Z drugiei strony, jeśli autor

Zdecyduje się na precyzyjne formu-
łowanie Wypowiedzi, naraża się na

dwa Co najmniej niebezpieczeństwa.
Jedno —•' obiektywne — polega na

istnieniu możliwości przyjęcia takiej apa-
ratury pojęciowej, na grunaie której nie
sposób będzie Udzielić odpowiedzi na

problemy, dla rozwiązania których apa-
ratura ta żostała utworzona. Drugie —

sublłktywne — sprowadza się do tego,
że autor precyzując język, w którym
formułuje IOZ wiązanie, pozbawia się
możliwości ucieczki za dymną zasłoni,'
frazesów, odsłania wszystkie swoje słabe
punkty, gdyż interpretacja proponowa-
nego rozwiązania jest jednoznaczna, a

co ża tym idzie — krytyka ogrom-
nie ułatwiona. Jest to oczywiście prze-
jaw uczciwości naukowej, która — jak
każda uczciwość — nie zawsze wycho-
dzi ną dobrp jej podmiotowi. Czy rów-
nież w tym funkcjonalnie leży jedna
i przyczyn tak typowego dla nauk spo-
łecznych mętplactwa językowego?

Korzystając zatem z możliwości,
jaką dostarczył L, Nowak, przejdę
teraz do omówienia słabych — w

moim mniemaniu — punktów jęgo
koncepcji. W szczególności chciał-
bym wskazać, że nie udało mi się
uniknąć niebezpieczeństwa pierw-
szego rodzaju, że przyjęta przez
niego terminologia jest zbyt uboga
dla rozwiązania tych choćby za-

gadnień z zakresu metodologii eko-
nomii, które próbuje on w omawia-
nej pracy rozwiązać. Obejmuje ona

bowifem tylko następujące zasadni-
cze-pojęcia: idealna struktura eko-
nomiczna. twierdzenie idealizacyjne
wyjściowe, twierdzenie idealizacyj-
ne stopni niższych od twierdzenia
wyjściowego, twierdzenie faktualne,
konkretyzacja ścisła, konkretyzacja
przybliżona, konkretyzacja zdegene-
roWana. zabieg konkretyzacji ścisłej,

zabieg konkretyzacji zdegenerowa-
nej, zasada koordynacji, założenie
idealizujące, załóżeiiie realistyczne,
zabieg uchylenia założenia idealizu-
jącego, wiedza badacza.

Inne terminy, wliczając w to również
termin tytułowy ..model ekonomiczny",
zdefiniować moina za pomocą, objętych
tym zestawem. Łącznie charakteryzują
one zrekonstruowana przez L. Nowaka
procedurę badawczą, polegalącą na for-
mułowaniu — w pierwszym etapie do-
ciekań — praw o dużej ilości założeń
Idęałizacyjnych, a następnie przez stop-
niowe uchylanie tych założeń, na wysu-
wanie Hipotez o charakterze faktualnym.
Ksiażlia--..MódeI ekonomiczny" jest tn.in.
próba wykazania, że większość typo-
wych , dla ekonomii „ konstrukcji teore-

tycznych przybiera tę właśnie postać.
Moim zdaniem, synteza taka lest jednak
nrfibn zbyt pochopna 1 to. z dwóch po-
wodów, pó pierwsze wątpliwości bud-M
prawidłowość dokonanej rekonstrukcji,
no drugift istnieją podstawy do zakwes-
tionowania trafności lnteroretfic.il przy-
toczonych w książce przykładów postę-
powania badawczego ekonomisty.

Rozpocznijmy od wątpliwości
oierwszej. Wvsuwane dotąd na licz-
nych dyskusjach zarzuty, podnoszą-
ce Wa«p Przedstawionego przez L.
Nowaki "'ecia. tkwiące w niemo-
żliwości '4 'oowiedzi na pytanie, w

i-ki sposób badacz odkrvwa prawa
idealiz?cyjne. nie wvdaja się być
uznsadn ;

one. Jest to bowiem prob-
lem z dziedzinv psvcholosM odkryć
naukowych a nie metodologii. Sfor-
m"łiwanif» nnprawne«o od st.ro<nv

merytorycznej nrawa idealizacvine^o,
a celem metodologii — jak wiado-
mo — nie jest Postukiwanie al

B
o-

rvtmów prowadzących do takich
sformułowań.

Słabość koncepcji leży chvba w

czym innvm. Nie do przviecia jest
— moim zdaniem — sformrłowpne
przez nieso uieeie zasady koordv-
pacii — czvli twierdzenie, z którego
^ koniirnkrvin^T' dołączeniu eo dr

twierdzenia idealizacyjnego rżędu
„n + 1" wynika logicznie twierdze-
nie „n". Lektura Odpowiednich frag-
mentów książki pozwala na inter-
pretację roli zasady koordynacji na

dwa sposoby, oba prowadzące do
konkluzji podważających meryto-
ryczną jej trafność. •

O ile badasz w momencie odkrywania
prawa idealizacyjnego najwyższego stop-
niem, dysponuje wiedzą tego rodzaju,
że w skład jej wchodzą wszystkie zasa-

dy koordynacji, od najwyższej stop-
niem, pozwalającej na sformułowanie
prawa rzędu o stopień niższego od naj-
wyższego, po, najniższą stopniem — poz-
walającą na sformułowanie prawa fąlc-
tualnego — wówczas obszerne komento-
wanie budowy ciągu praw idęalizacyj-
nych bvloby chyba niepotrzebne skoro
w' tym przypadku — z prawa odkrytego
- ,v--nikn logicznie. nie bezpoźrcdr.i"
wprawdzie, prawo faktualne. Egzemplifi-
kując ten przypadek do casusu napisa-
nia przez Marksa „Kapitału", należałoby
uznać konkretyzacje prawa wartoSci za

11 tylko dydaktvczne !-:o -( --ze do pra-
wa wartości w w; '"'iroz-
"•mifitej, a fakt. że komentarze owe

zajmują kilkaset st. u ,
• 1o"matu,

za jaskrawy przykład narufimia zasncl
ekonomii i badań naukowych.

Nie to jest jednak najistotniejsze.
Zasadniczy zarzut odnosi się do
faktu, że w proponowanym przez L.
Nowaka ujęciu roli zasady koordy-
nacji, prawo idealizacyjne najwyż-
szego rzędu jest twierdzeniem nie-
obalalnym. Żadna bowiem z tych
zasad nie podlega empirycznej kon-
troli. Jeśli się okaże, że wyprowa-
dzone z nich i z twierdzenia — w

najwyższym stopniu idealizacyjnego
— prawo faktualne okaże się zda-
niem fałszywym, wówczas nie stoi
nic na przeszkodzie takiemu dobra-
niu zasad koordynacji, by z tego
zestawu i z niezmienionego prawa
idealizacyjnego wyprowadzić trafne
merytorycznie prawo faktualne, O
ile i ten zabieg okaże się niesku-
teczny, znów możemy zmieniać za-

sady koordynacji, aż do uzyskania
pozytywnego rezultatu.

Z drugim przypadkiem mamy do
czynienia wtedy, gdy badacz w mo-

mencie formułowania pierwszego
(najwyższego stopniem) prawa idea-
lizacyjnego nie dysponuje jeszcze
gotowymi zasadami koordynacji.
Wówczas po odkryciu tegoż prawa
nastąpić musi „odkrycie" odpowied-
niej zasady. Wydaje się ierlnsk. że
— podobnie jak w przvpadku
pierwszym — „odkrycie" owo pole-
ga na wyszukaniu'ad hoc dobranej
tezy. która pozwoliłaby na wypro-
wadzenie kóleineęo prawa idealiza-
cv1ne«o. Zabieg ten powtarzać by
trzebq tak długo, PŻ nastanftobv
..odkrvcie" znów ad hoc znalezione-
go twierdzenia, będącego składni-
kiem koninnkcii. z ktorei wynro-
wadzalne bvłnby i"ż prawo fak-
tualne. Jeśli okazałoby s

;
e onn f?'-

szywe. wńwczn^ — bc ob"1enia
wyiściowego prawa idealizaryineffn. .

należałoby od nowa roz^oczni' rtro-
cedTT,,e postukiwania odpowiednich
z9<md koordynacji.

Trzeba podkreślić, że L. Nowak
dostrzega istnienie standardowych
zasad koordynacji5) (jest on również
autorem tego terminu), niemniej
stosowanie ich uważa za ewene-

ment, wydaje sie też, że rozwój za-

rysowanej w „Modelu ekonomicz-
nym" kon;epcji powinien iść właś-
nie w kierunku znalezienia i rekon-
strukcji tych hipotetycznych zasad
standardowych.

O ile rzeczywiście — co starałem
się uzasadnić — koncepcja ideali-
zacji i konkretyzacji posiada, przy-
najmniej w tej postaci, w jakiej
została przedstawiona w „Modelu
ekonomicznym", istotny manka-
ment. to tvm bardziej nie npdaie
eie ona jeszcze do zastosowania w

szeregu kwestii szczegółowych. I tu

dochodzimy do wątpliwości dru-
giego rodzaju — do zasvgnalizowa-
neso wyżei zakwestionowania traf-
ności zastosowanej przez autora

metody interpretacji niektórych za-

mieszczonych w omawianej książce
przykładów. Najbardziej bodaj in-
struktvwnvm przykładem jest pro-

ponowane rozwiązanie kwestii mo-

delu optymalizacyjnego.
Zdaniem L. Nowaka, różni się on

tym tylko od modelu rekonstruk-
cyjnego (czyli takiej teorii, któręj
celem jest wyjaśnienie pewnych
zjawisk), że spełnienie założeń idęa-
lizacyjnych wykluczone jest nie ;<;

na

gruncie wiedzy o zjawiskach rze-

czywiście istniejących, lecz z punk-
tu widzenia wiedzy o zjawiskach
możliwych. Poza tą różnicą, voba
modele zawierają ciągi praw idęali-
zacyjnych, których elementy połą-
czone są ciągami zasad koordynacji,
oba modele są zatem produktami izo-
morficznych procedur badawczych.
Nie sposób wykluczyć występowa-
nia takich izomorfizmów, wydaje
się jednak z drugiej strony, że nie
sposób traktować tej metody jąko
jedynej, efektywnej dla wprowa-
dzenia fektualnych praw optyma-
lizacyjnych w naukach ekonomicz-
nych.

Kontrprzykladem może być chyba
właśnie przedstawiony przez L. Nowpka
za M. Rakowskim zabieg konkretyzacji
wskaźnika efektywności inwest.vcji. Wy -

daje się, że nic jest to. iak sugeruje
L. Nowak, przykład ilustrujący, w .jaki
sposób przechodzić można od bardziej
ku innlej idealizacyjnemu prawu oipty-
malizacyjuemu. Można raczej zaryzyko-
wać tezę. że jest to przykład na mody-
fikację, w warunkach coraz bliższych
rzeczywistości, postulatu formułującego
cel działalności gospodaczej. Innymi slo-
wy autor (w danym przypadku WL.»Ka-
lccwski) w ten właśnie sposób konkrety-
zując wskaźnik efektywności daje tym
samym wyraz przekonaniu, iż w . Wa-
runkach typu „A" cząstkowym celem
działalności gospodarczej winna być.rni-
nimallzacja wskaźnika typu E itd. Mie
są to wiec prawa nauki formułowane' na

gruncie wiedzy o zjawiskach możliwych,
lecz jedynie postulatv będące wyrazem
ocen opartych w mniejszym lub więk-
szym stopniu o rozeznanie w potrzebach
praktyki gospodarczej.

Próba rozstrzygnięcia problęftiu
analityczności niektórych twierdzeń
formułowanych przez ekonometrię
za pomocą scharakteryzowanej wy-
żej aparatury pojęciowej, musi rów-
nież dać wynik negatywny. L. No-
wak odpowiada przecząco na pyta-
nie, czy twierdzenia tego typu moż-
na w ekonometrii znaleźć. Tymcza-
sem rozwiązanie równania lub ukła-
du równań, znajdywanie wśród róż-
nych rozwiązań rozwiązań optymal-
nych, to zabieg dedukcyjny, tego
przy tym rodzaju, że jego przesłan-
ki sformułować można w poprżed-
njku, a wnioski w następniku. lilie

sposób iednak przypuścić, by autor

książki, zaprzeczając istnieniu twier.
dzeń analitycznych w ekonometrii,
nie zdawał sobie SDrawv z istniejniŁ
gałęzi tejże dziedziny, nazywanej
teorią podejmowania decyzji. a.

;
w

której Wręcz roi się od tego typw
wnióskowań. Wydaje sie natomiast,
że u podstaw tej negacji leży fakt.
iż na gruncie proponowanej przez

' Mego,/koncepcji idealizacji . i konkre-
tyzacji nie można tych zagadnień
rozwiązać.

Droga do usunięcia mankamen-
tów. powodujących, że szereg' żia-
gadnleń. z zakresu metodologii elćb-
nomii nie jest obecnie do rozwiąza-
nia za pomocą znwartej w „Modelu
ekonomicznym" aparatury pojęcio-
wej. prowadzi oczywiście prfez
wzbogacenie tej aparatury. WvdSje
isie bowiem, że o ile na etapie Re-

konstrukcji marksistowskiego bra-
wa wartości była ona — dzfeki
swej precvzii — bodźcem rozwoju
koncepcji idealizpcji i konkretyza-
cji. obecniP — również na skutek
precyzji — staje się „dialektycznie"
jej hamulcem.

1) L. Nowak — „Model ekonomiczny".
Studium z metodologii ekonomii poli-
tycznej. PWE, Warszawa 1972.

2) S. Zurawicki — „Socjalistyczna scho-
lastyka?" (na marginesie książki L. No-
waka „Model ekonomiczny") „Życie Go-
spodarcze" nr 31/1972.

3) J. Semkow — „O modelu ekono-
micznym w ogólności", „Ż.G." nr 34'^J2;
„O statusie modeli wzrostu", „Z-O."
nr 35/1972; „Wartość poznawcza modeli
ekonomicznych". „2 .G." nr 36/1972.

'0 7.. Mucha — „I Marks i Poppe'?"
„Zycie Gospodarcze" nr 29/1972.

5) L. Nowak — op. cit. s. 91.
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DOKOŃCZENIE ZĘ STR. 1.

.iwił się choroby i wegetował na bruku. Stu-
ował handel i inżynierię zarabiając na ćzes-

j wożeniem Śmieci, klejeniem afiszów, myciem
. .mochodów, zmywaniem naczyń... Studia ukoń-
.sył. Przyjął -pracę ,;murzyna" — projektanta
v biurach firmy budowlanej Mac Donalda, po-

jem projektował tanie mieszkania dla „Śelform
Gonstructions Company", zdobywając doświad-
czenie i argumenty dla swej koncepcji najtań-
szego budownictwa jednorodzinnego.

Wrócił do kraju w r. 1956 zaproszony przez
URM do pracy nad wdrażaniem w życie rozwią-
zań budownictwa uprzemysłowionego. Ówczesna
mizeria mieszkaniowa dyktowała rozstrzygnięcia
kampanijne, masowe, najtańsze. Ale nawet W sy-
tuacji tak napiętej, domagającej się kroków
„rewolucyjnych" — tezy Bogorii-Buczkowskiego
budziły niezrozumiały opór i niechęć. Architek-
ci i budowlani, nie umiejąc sprostać wymaga-
niom chwili, wzruszali ramionami, gdy Bogoria
.leretycko wywodził;

— Należy wreszcie zerwać z przyzwyczajaniem do
budownictwa' indywidualnego „na lata", wykorzystu-
jącego cegłę 1 cement, marnotrawiącego ciężkie Zbro-
jenia i drogie materiały, fundamentalnego, - będącego
zarazem XIX-wieczną formą lokaty kapitału rodzin-
nego dla całych niemal pokoleń. Domek mieszkalny
.iależy traktować jak ^maszynę do mieszkania", tak
jak samochód, który jest maszyną do jeżdżenia, pod-
legającą amortyzacji 1 zmikhom mody. W naSzycli
warunkach domek jednorodzinny może być tańszy
od samochodu jeśli zostanie zaprojektowany na Okres
35—50 lat, jeżeli jego koszta można będzie spłacać
w ciągu tak długiego okresu.

W wywiadach udzielanych prasie, na pub-
licznych spotkaniach, organizowanych przez re-

dakcję „FUNDAMENTY" wywodził: ...budo-
wał już przecież takie domki, w Anglii za 1200
do 1700 funtów, o połowę taniej od kosztów
przeciętnego domku, wynoszącego w tym kraju;
sprzedawano je masowo do Kanady, Australii;
Nowej Zelandii... Obniżał koszta eliminując
„obowiązujące"' u nas piwnice (10 proc. kosz-
tów), redukował zużycie cementu do 1/4 . tra-

dycyjnych norm,, opierał konstrukcje na (tzw.,
tratwach — płytach podłogowo-fundamento-
wych. Zmniejszał ilość zużywanych zbrojeń-sto-
sując zmienione konstrukcje nośne, zastępując^
odpadami hutniczymi tradycyjny, kosztowny

materiał zbrojeniowy.. Proponował wykorzys-
tanie nowych materiałów budowlanych: pyłów
dymnicowych, gipsu, trocin, żużli, trzciny i

drewnopochodnych. Podawał proste, elementar-
ne przepisy seryjnej produkcji, rachując iż ze-

spół 30-osobowy (w układzie: brygada prefa-
brykująca i montażowa oraz hadzór techniczny)
mógłby oddawać do użytku jeden domek
dziennie...

Walory strategiczne tych propozycji: 1. za-

stosowanie w szerokiej skali prefabrykacji,
zmniejszające zapotrzebowanie na kwalifikowa-
ną siłę roboeżą, tak potrzebną w budownictwie
tradycyjnym; 2. budownictwo tzw. okresowe nie
pochłania nowych terenów nie przewidzianych
pod zabudowę, wykorzystując rezerwowe tere-

ny miejskie, na które wkroczy kiedyś, we właś-
ciwym czasie, tzw. budownictwo „Ciężkie" wie-
lokondygnacyjne, trwale, 3. domki okresowe nie
wymagające terenu uzbrojonego; mogą one ko-
rzystać z pośrednich środków zasilania w wodę,
gaz i energię oraz z odpływu ścieków...

Zarzucano Buczkowskiemu, że oferuje nubstandar-
dowy model budowlanej „chałtury", te lansuje 1 tak
już nadmiernie rozpanoszoną prowizorkę I tandetę.
Ale nie kto inny, jak właśnie on aam nawoływał:
„Jesteśmy zbyt biedni, be budować tandetnie! Budu-
jemy z żelbetonu wielopiętrowe klatki dla kanarków,
zamiast zbudować cale osiedla tanich „manewrowych
domków, które „poczekliją" ił wybudujemy dosta-
teczną Ilość peinostandardowych obizernych mleizkaA,
w których mieszkać będą pokolenia..." .

1957 — prfiy poparciu najwyższyrh
czynników państwowych, po uzyskaniu
aprobaty Centralnego Zarządu Produkcji

Materiałów Budowlanych, dopingowany przez
stołeczną prasę — rozpoczął Bogoria budowę
prototypowego domku z płyt trocinowych w

wołomińskich Zakładach Stolarki Budowlanej...
Wiele by tu pisać o tym absurdalnym etapie
jałóWych zmagań. Budowa wlokła się prawie
rok, zainteresowane instytucje i urzędy nie ty-
le pomagały, co przeszkadzały, dochodziło do

sytuacji tragikomicznych... nie dostarczono na-

. Wet; prasy do płyt i nieszczęsny „nowator" zmu-

szony był korzystać — wbreW opracowanym
przez siebie normom technologicznym — z pra-
sy stolarskiej; Brakowało nawet betoniarki, któ-
ra służyć miała do mieszania masy- trocinowej.
Autor metody seryjnej prefabrykacji tanich

mieszkań, inżynier Bogoria Buczkowski, biegał
z wiadrami wypełnionymi trocinami kilkas°t
metrów dalej, gdzie funkcjonowała owa wyma-
rzona... asfalciarka.

Zainteresowanie społeczne lansowanym przez
Bogorię modelem £>udownictwa, pobudzane
przez prasę — rosło ustawicznie. Warszawskie
zakłady przemysłowe zgłaszały coraz liczniejsze
oferty. Ale rosły również w postępie geome-
trycznym problemy natury biurokratycznej, pię-
trzyły się lokalizacyjne, materiałowe, kompe-
tencyjne kłopoty... Już na początku roku 1958
Bogoria musiał uznać się za pokonanego. W

wyniku przemyślnych intryg znalazł się nawet

przed... prokuratorem, tłumacząc się gęsto, że
budowane przezeń prototypy domków nie sa

Przecież bękartami dzikiego budownictwa.

PO wielu latach jesteśmy świadkami odro-
dzenia idei taniego budownictwa jednoro-
dzinnego. Nie ma z pewnością gazety, któ-

ra by nie poruszyła tego tematu. I ja w tym
zgiełku dysput, koncepcji rozważań — odna-
lazłem głos zapomnianego, ale przecież obsta-
jącego dziś jeszcze twardo przy swoim, Bogorii-
Buczkowskiego. Idąc tropem jego artykułu w

„ŻYCIU GOSPODARCZYM" poznałem wreszcie

bliżej autora. W pogrudniowej atmosferze inży-
nier Bogoria zaczął żyć nowymi nadziejami.
Napisałem w reportażu o jego „przygodach'

1
,

zreferowałem dawne i obecne pomysły. Ale
„PERSPEKTYWY", którym przedłożyłem ową
historię — wyraziły swoje desinteressement,
a i w „POLITYCE" powtórzono mi niemal do-
słownie zasłyszane w „Perspektywach":

„Idea tandetnego budownictwa rodzinnego w na-

ssym kraju nie chwyci..." i snowu, lak w roku 1358:
„unie" budownictwo odczytano Jako — „tandetne"...
Reportai „kupiła", najnlespodzlewanlej, „KULTURA"
(nr < a dn. SJ.I.H r.), na lamach której - między
kolumnami poezji I prozy - znalazło się doSć miejsca
na reporterską relację o losach Jeszcze jednej za-

przepaszczonej, w latach minionych, Inicjatywy.
Rezonans publikacji był natychmiastowy.

Dzwoniono z kilkunastu różnych instytucji. Moi
rozmówcy chcieli zapoznać się z dokumentacją,
pytali o adres inżyniera Bogoria. Pierwszy tele-
fon — pamiętam — był z warszawskiego ZW

ZMS. Potem przyszedł list od inż. Bogorii-Bu-
czkowskiego, w którym nadawca pisał:

„Dyrekcja Zakładów Tworzyw Sztucznych" w Pust-
kowie (a konkretnie dyr. d/s ekonomicznych p.' .'ihgr
Walkięwlcz) postanowiła spróbować co Bogoria, po-
trafi i zleciła mi, tytułem eksperymentu, zbudowa-
nie modelowego, taniego budynku mieszkalnego dla
jednej rodziny... Otrzymałem również zamówienie"" z

Wydziału Rolnictwa KW PZPR w Krakowie, na opra-
cowanie „Ideogramu" organizacji najbardziej zanied-
banego regionu. Jestem pełen wiary, że tym razein
złapię wiatr w żagle..."

W listopadzie 1,972 r., tj. po ośmiu miesią-
cach od chwili opublikowania reportażu. Otrzy-
małem od Bogorii lisi wraz z załączoną foto-
grafią gotowego domku-prototypu, nażWa-

nego „Łada 2", wykonanego dla ZTS w Pustko-
wie. W liście słowa:

„Domkiem interesują się dosłownie tłumy I trzeba
by chyba założyć biuro informacyjne, aby sprostać
temu naporowi interesantów. Jest to jeszcze wersja
„szkicowa" zamierzonego budynku, wariant robdezy,
będący wynikiem wielu kompromisów podyktowanych
istniejącymi w Zakładzie realiami... Koszt jest więk-
szy o, 50 proc. w stosunku do modelu seryjnego» a

model „standard" kosztować bętlzi? 145 00(1 zł. Zało-
żyłem trzy warianty rzutu, trzv rodzrle podpiwni-
czenia i trzy podstawowe tworzywa, czyli Jul* 3,= 27
możliwości realizacji. Zmierzam do tego, aby :^dria
dokumentacja mogła pokryć wszystkie możli-
wości materiałowe, jakie występują w kraju. Progra-
muję technologie, oparte wyłącznie na materiałach 1
środkach niedeflcytowych, pochodzenia krajowego;

1
.."

NIE
jest moją reporterską specjalnością pi-

sanie o budownictwie. Nie znam się na-tym.
Projektami inżyniera Bogorii zaintere-

sowałem się z racji swoistej wymowy, jaką. lo-
sy jego pomysłu zawierają: oto śledzimy drogę
przebytą od deklaracji z końca lat pięćdziesią-
tych, zapowiadających socjalizm na co dzień
dla zwykłych ludzi — do wcieleń i spełnień,
w jakie obfituje okres pogrudniowy. A wiemy
przecież, jak nierówna to była droga. Ale i oso-

ba bohatera tej historii wydaje mi się dobr;:e
przez los „obrana": bo przecież tylko udziałem
twardych, nielamliwych i wiernych sobie do
końca uparciuchów, stają się takie zwycięskie
spełnienia... -

'

RYSZARD WÓJCIK'
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POSTĘP
EWA PIECHOCKA-BOIAR

POSTĘP EKONOMICZNY••

Bronisława Miszewskiego
" (Warszawa, PWE, 1972) to

kolejna pozycja z serii „Problemów
ekonomii politycznej socjalizmu".'
Autor tej publikacji postawił sobie
za cel przedstawienie w sposób en-

cyklopedyczny problemów postępu
ekonomicznego, tak, by czytelnik u-

zyskal pełną a zarazem syntetyczną
informację na temat, któremu sto-
sunkowo jeszcze mało miejsca po-
święca się w popularnych opraco-
waniach ekonomicznych.

W recenzowanej książce punktem
wyjścia rozważań autora na temat

postępu ekonomicznego jest Umiej-
scowienie go na tle rozważań 'o po-
stępie społecznym, obejmującym
wszystkie dziedziny życia społeczne-
go. Konstrukcja pracy wymagała po-
święcenia obszernych partii inter-
pretacjom terminu „postęp społecz-
ny" przedstawionym przez różnych
autorów.

U wielu autorów posługujących sit
terminem „postęp społeczny" brak

precyzyjnych kryteriów jego wyod-
rębniania, a na podstawie różnych
kontekstów, w jakich się mówi o po-
stępie społecznym, można jedynie
wnioskować, że stosowane są zwykle
cztery zespoły kryteriów, a miano-
wicie: kryteria dobrobytu społeczne-
go, ładu społecznego, wyobrażenia o

równości i sprawiedliwości oraz spo-
łecznej demokracji.') Wskazuje' to na

wieloaspektowość zjawiska pęstępu
społecznego, czego B. Mi szewski w

próbie definiowania nie,ujmuje. Na-
tomiast tym cenniejsze jest zwróce-
nie przez autora uwagi na kryterium
sformułowane już przez klasyków
marksizmu, którym jest „wyzwole-
nie człowieka". B. Miszewski rozpa-
truje postęp ekonomiczny, jako in-

tegralną część postępu społecznego:
„Warunkiem «wyzwolenia człowie-
ka» odnoszącym się do sfery działal-
ności gospodarczej a zwłaszcza dzia-
łalności produkcyjnej — pisze — jest
zapewnienie takiej obfitości dóbr
materialnych, aby człowiek ińógi się
uwolnić od trosk materialnych ha-
mujących rozwój jego osobowości.
Jednocześnie jednak «wyzwolenie
człowieka» wymaga istnienia warun-

ków, w których człowiek mógłby
rozwijać inicjatywę produkcyjną,
miałby możliwość samourzeczywist-
nienia się w działalności produkcyj-
nej". (s. 58p.)

Jeśli przyjąć za B. Miszewskim
„wyzwolenie człowieka" jako wy-
znacznik postępu społecznego, a czło-
wieka uczynić przedmiotem gospo-
darowania w określonych instytu-
cjonalnie waruUkćtCh, to 'decydują-
cym kryterium postępu . ekonomicz-
nego musi być efektywność pracy
ludzkiej, a więc wydajność pracy. Z

drugiej strony rozpatrując człowie-
ka — wytwórcę jako podmiot' pro-
cesu gospodarczego, należy pamiętać
o celu produkcji jako o nadrzędnym
elemencie kryterium postępu ekono-
micznego, konkretyzującym się przez
optymalne dostosowanie produkcji
do zmiennych preferencji konsum-
pcyjnych społeczeństwa, przez opty-
malne wykorzystanie wszystkich
czynników produkcji, a więc istnie-
jącego potencjału produkcyjnego i

czynnika ludzkiego.

„Postępem ekonomicznym — jak
pisze B. Miszewski — są takie zmia-

ny w dziedzinie instytucjonalnych
warunków i szeroko rozumianych
metod gospodarowania, które sprzy-
jają wzrostowi społecznej wydajno-
ści pracy i pełniejszej realizacji za-

sady gospodarności podporządkowa-
nej celowi produkcji socjalistycznej."
Definicja ta nie ma — jak stwierdza
sam autor — charakteru arbitralne-
go (projektującego), lecz jest pró-
bą uściślenia treści przypisywanej
tej kategorii w publicystyce ekono-
micznej, jest zatem definicją regu-
lującą.

Wobec rosnącej popularności t
znaczenia problemów związanych z

metodami przyspieszania postępu e-

konomłcznego takie uiciślenie zna-
czeniowe może w poważnej mierze
ułatwić wyjście poza rozważania i
dyskusje dotyczące jedynie kwestii
terminologicznych. Istotne wydaje
się przedstawienie przez autora po-
stępu społecznego jako nieustanne-
go procesu przezwyciężania sprzecz-
ności zachodzących między ludźmi a

przyrodą; stosunkami produkcji a si-
lami wytwórczymi; nadbudową a ba-
zą.

Dalszą konsekwencją takiego uję-
cia, problemu jest traktowanie po-
stępu ekonomicznego jako metody
przezwyciężania licznych sprzeczno-
ści gospodarki socjalistycznej, a mia-
nowicie jako; ptzezwyciężania sprze-
czności między nadbudową a bazą,
przezwyciężania sprzeczności w so-

cjalistycznych stosunkach produkcji,
a przede wszystkim przezwyciężania
sprzeczności między centralnym o-

środłiiem dyspozycji gospodarczej,
czyli tzw. centrum . reprezentującym
tak czy inaczej rozumiany interes
ogólnospołeczny, a samorządem ro-

botniczym będącym rzecznikiem in-
teresów grupowych.

Słuszne wydaje się podkreślenie
przez autora, że na obecnym etapie
rozwoju sił wytwórczych jedynie
właściwą drogą zmierzającą do lik-
widacji ostatniej z wymienionych
sprzeczności jest unikanie wariantów
krańcowych zmierzających do ogra-
niczania roli samorządu, bądź do
zwiększania, stopnia centralizacji de-
cyzji. Ciągle postępujący wzrost sił
wytwórczych sprawi. — pisze autor
— że doskonalenie form zarządzania
współczesną• gospodarką pójdzie w

kierunku coraz większej centraliza-
cji dyspozycji gospodarczej.

Jest to teza dyskusyjna. Rozwój
informatyki i komputeryzacji da na-

rzędzie do podejmowania racjonal-
nych decyzji nie tylko centrum.
Wztost mechanizacji i automatyza-
cji, czyli stale doskonalony postęp
techniczny, wejdzie stopniowo do po-
szczególnych, przedsiębiorstw i ca-

łych gałęzi przemysłu, a następnie
obejmie sUoym zasięgiem całą go-
spodarkę narodową, co z punktu wi-
dzenia aktualnej' sytuacji gospodar-
czej naśzego kraju może nastąpić do-
piero w dalszej perspektywie.

Ża postęp ekonomiczny w dziedzi-
nie zarządzania na obecnym etapie
rozwoju naszej gospodarki należy u-

żnać wg autora .dążenie do likwido-
wania- wszelkich anachronizmów i
niekonsekwencji związanych ze zbiu-
rokratyzowaniem aparatu gospodar-
czego, d przede wszystkim pełniej-
szą realizacją zasady centralizmu
demokratycznego, i wzrost siły dzia-
łania rozrachunku gospodarczego.

W recenzowanej publikacji tok
wywodów jest problemowy, a wnio-
ski są adekwatne do przesłanek za-

równo pod względem treści jak i za-

sięgu. Książka więc podejmuje prob-
lemy dnia. Może spełniać z powo-
dzeniem rolę pomocy naukowo-dy-
daktycznej ze względu na systema-
tyzację zagadnień, a także ze wzglę-
du na właściwą ekspożycję proble-
mów i jasność formułowanych wnio-
sków.

Mogą ją również wykorzystać pra-
ktycy w analizie metod doskonale-
nia instytucjonalnych warunków go-
spodarowania, które powinny sprzy-
jać zarówno wzrostowi społecznej
wydajności pracy i pełniejszej reali-
zacji zasady gospodarności, jak i
kształtowaniu się odpowiadających
socjalizmowi jakościowo nowych
wartości ludzkich i stosunków spo-
łecznych. Ignorbwanie bowiem im-
plikacji społecznych procesu wzro-

stu gospodarczego prowadzi do wą-
skiego pragmatyzmu ekonomiczne-
go.')

') Por. Jan Danecki „O postępie społe-
cznym" — „Miesięcznik Literacki" 3972,
nr 11.

•) O tej problematyce potre: Romuald
PoliUski, „Kadry ekonomiczne a potrze-
by gospodarki" — „Zycie Gospodarcze"
1972, nr 31, s. 3.

KSIĄŻKI NADESŁANE:
JOZEF RUTKOWSKI — EKONOMIA
POLITYCZNA KAPITALIZMU — str.

564, cena zł 56, PWE, Warszawa. 1972.

Podręcznik dla wyższych szkól te-

chnicznych, wydziałów prawa i kur-
sów szkolenia partyjnego. Autor
omawia podstawowe zagadnienia eko-
nomii politycznej kapitalizmu. W czę-
ści pierwszej — rozwój i znaczenie
ekonomii politycznej, charakter go-
spodarki kapitalistycznej, . miejsce
przedsiębiorstwa w kapitalistycznym
sposobie produkcji. W części drugiej
— kategorię ekonomii politycznej ka-

pitalizmu oraz prawa rządzące go-
spodarką kapitalistyczną. W części
trzeciej — okres przejściowy do so-

cjalizmu.

JANUSZ BEKSIAK —

. SPOŁECZEŃ-
STWO GOSPODARUJĄCE — Str. 200,
cena zł 15 PWE, Warszawa 1972.

Książka nie jest Krytyką ani „real-
nego" stanu gospodarki W określo-
nym momencie, ani konkretnego pro-
gramu pokierowania gospodarką pol-
ską. Nie jest też systematycznym wy-
kładem twierdzeń ekonomii politycz-
nej. .Tej treścią jest krytyczna aria-
liza pewnej liczby poglądów ekono-

micznych na ważne kwestie gospodar-
ki polskiej.

JOZEF KALETA — PLANOWANIE
FINANSOWE W PRZEDSIĘBIOR-
STWIE PRZEMYSŁOWYM — ątr. 206,
cena zl 25. PWE, Warszawa 1972.

Praca jest poświęcona problematy-
ce planowania finansowego w przed-
siębiorstwie przemysłowym.

JANUSZ MACIASZEK—RENTOWNOŚĆ
PRZEDSIĘBIORSTW A WZROST GO-
SPODARCZY — str. 212, cena żł 26.
PWE, Warszawa 1972.

Autor podejmuje istotny problem
związków zachodzących miedzy aku-
mulacją pieniężną a warunkami
1 tempem wzrostu gospodarciegó Vtra-
Ju oraz rozpatruje racjonalne prze-
słanki polityki ekonomiczno-finstiso-

wej w zakresie rentowność! i działal-
ności gospodarczej.

LESZEK BUKOJEMSKI, JAN NOWAK
— GOSPODARKA MATERIAŁOWA
W BUDOWNICTWIE — str. 288, cena

zł 32. PWE, Warszawa 1972.

Informator-poradnik przeznaczony
dl& praktyków zajmujących się go-
spodarką materiałową w budowni-
ctwie.

JANUSZ LOS — GOSPODARKA ŻYW-
NOŚCIOWA W ZMIENIAJĄCYM SIĘ
ŚWIECIE — str. 432, cena zł 35 .PWE,
Warszawa- 1972.

Posłilgująć się metodą bilansów
żywnościowych autor stara się wy-
kazać na przykładach liczbowych sku-
teczność polityki gospodarczej państw
w zakresie gospodarki żywnościowej
oraz wielkie perspektywy rozwoju tej
gospodarki w najbliższym 15-leciu.

PRACA ZBIOROWA — - SUSZARNIE
ZBOŻOWE I URZĄDZENIA DO
AKTYWNEGO WIETRZENIA — wyd.
drugie poprawione i uzupełnione —

str.. 538, cena 73. WNT, Warszawa
1972.

• Praca zawiera szczegółowy opis ma-

szyn i urządzeń używanych do susze-

nia' i 'aktywnego wietrzenia zbóż, na-

sion strączkowych 1 rzepaku oraz me-

tod stosowanych przy tych zabiegach,
a także remontów suszarek, ich pra-
cy i rejórrizacji.

LITERATURA
0 MARKETINGU

Czytelnikom" Interesującym się mar-

ketingiem sygnalizujemy» że Polska
Izba Handlu Zagranicznego wydala
„Przegląd dokumentacyjny literatury
z zakresu marketingu": Wydawnictwo
to podaje informacje o 488 książkach
1 artykułach o tematyce marketingu.
ObOk pódstawowych danych biblio-
graficznych. 1 informacji, w której z

trzech bibliotek SGPIS, IHW I PIHZ

znajduje się dana pożycia, przy Raź-
flyrtt vnu\e nuri&iate »\«s b»Td,io taftt-
ftie omówienie treści wraz z Informa-
cją. dla jakiego odbiorcy publikacja
Jest przeznaczona. Kslątka zawiera
takie Indeks rzeczowy. (AS)

W
Zjednoczeniu Przemysłu
Farb i Lakierów „Poli-
farb" produkcja ma cha-
rakter przetwórczy. O
własnościach gotowych
wyrobów decyduje w

głównej mierze dobór odpowiednich
surowców. Wytwarzanie opiera się
na procesach aparaturowych fizycz-
nych i fizyko-chemicznych. Te czyn-
niki rzutują na strukturę kształto-
wania się kosztów produkcji, w

której najwyższy udział mają ko-

szty materiałowe.
Nowy system ekonomiczny powi-

nien przyśpieszyć realizację obniżki
kosztów na tym odcinku przez po-
wiązanie efektów z tego tytułu z do-
chodami całych organizacji i po-
szczególnych pracowników.

Sprostanie zadaniom dynamiczne-
go rozwoju przemysłów użytkują-
cych farby i lakiery wymaga od
przemysłu stałego rozwoju ilościo-
wego i jakościowego produkcji.

9 odejście od zarządzania branżą przy
pomocy krótkookresowych (przeważnie
rocznych) dyrektyw i wskaźników, a

przejście na sterowanie przy pomocy
wieloletnich normatywów;

© wykorzystanie instrumentu cen do
poprawy efektywności gospodarowania,
podniesienia nowoczesności wyrobów
oraz elastycznego dostosowywania pro-
dukcji do indywidualnych potrzeb od-
biorców;

O konsekwentnego stosowania zasady
samofinansowania rozwoju branży;

0 uzależnienie wzrostu indywidualnych
dochodów pracowniczych od ekonomicz-
nych rezultatów działalności, a zwłaszcza
od maksymalizacji dochodu i zysku.

PLANOWANIE

Podstawą działania Zjednoczenia
Przemysłu Farb i Lakierów są pro-
gramy rozwoju, plany perspekty-
wiczne oraz plany 5-letnie. Bieżąca
działalność Zjednoczenia opiera się

na rocznych planach techniczno-eko-
nomicznych, które stanowią we-

wnętrzny program działania zjed-

formy, będzie stopniowo doskona-
lony, tak, by stał się czynnikiem
ułatwiającym poprawę efektywności
produkcji, unowoę2;eśnianie asorty-
mentu wyrobów oraz elastyczne do-

stosowywanie produkcji do zmienia-
jących się potrzeb odbiorców. Wo-
bec tego przyjęto rozwiązanie, w

myśl którego stosowane będą do-

płaty do cen z tytułu specjalnych
wymagań odbiorców, preferencyjne
stawki narzutu akumulacyjnego na

wyroby o szczególnie wysokich pa-
rametrach użytkowych i dostosowa-
nych do nowoczesnych technik apli-
kacji wprowadzanych do produkcji,
sezonowe obniżki cen oraz ceny
równowagi rynkowej (ceny maksy-
malne) na artykuły rynkowe od-
znaczające się szczególną atrakcyj-
nością.

Jako instrument wewnętrznego
oddziaływania na decyzje przedsię-
biorstw, w zjednoczeniu stosuje się
ceny rozliczeniowe i kalkulacyjne
ceny zakupu. Wprowadzenie cen

rozliczeniowych ma na celu przede
wszystkim zlikwidowanie dyspropor-
cji na odcinku rentowności poszcze-
gólnych wyrobów oraz zapewnienie
wszystkim przedsiębiorstwom rów-
nego startu w nowym systemie eko-
nomiczno-finansowym. Przesłanką
do wprowadzenia kalkulacyjnych
cen zakupu na surowce importowa-
ne — na które nie ma ustalonej
stałej ceny cennikowej — było u-

niezależnienie przedsiębiorstw od

wpływu koniunkturalnych zmian
tych cen.

SYSTEM BODŹCÓW

Zatrudnienie i fundusz płac w

POLIFARBIE nie są limitowane.
Wielkość funduszu płac zjednoczenia
i poszczególnych przedsiębiorstw
określana jest za pomocą normatyw-
nego współczynnika przyrostu fun-

nego na okres wieloletni normaty-
wu odpisu z zysku. Rozwiązanie to
ma na celu zainteresowanie szeroko
pojętego kierownictwa w maksy-
malizacji jego wysokości drogą ob-
niżania kosztów tych elementów,
które nie tylko wpływają na do-
chód i dyspozycyjny fundusz płac,
ale też innych elementów kosztów.
W celu przeciwdziałania nadmier-
nemu wzrostowi wypłat z. tego
funduszu zastosuje się tabelę jego
progresywnego opodatkowania na

rzecz budżetu państwa.
W nowym systemie ekonomicznym do-

tychczasowy fundusz zakładowy ulega
likwidacji. Zalicza się natomiast w ko-
szty:

A fundusz nagród rocznych,
Cl fundusz mieszkaniowy,
0 fundusz socjalny.
Wysokość tych funduszy uzależ-

niona będzie od wielkości zatwier-
dzonego normatywu w stosunku do
dyspozycyjnego funduszu piać. Po-
średnio więc wysokość tych fun-
duszy uzależniona będzie od wzro-

stu dochodu. Docelowo fundusz na-

gród rocznych osiągnąć ma Wyso-
kość jednomiesięcznego wynagro-
dzenia, a wypłata indywidualnej na-

grody uwarunkowana jest w od*
niesieniu do:

6 WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW —

określonym stażem pracy oraz dotrzyma-
niem wymagań dyscypliny pracy;

0 ROBOTNIKÓW I SZEREGOWYCH
PRACOWNIKÓW UMYSŁOWYCH — oce -

ną indywidualnych wyników pracy;
0 KIEROWNICTWA — Wykonaniem

określonych zadań rocznych.

INWESTYCJE

Według źródeł finansowania in-

westycje dzielą się na:
0 inwestycje kredytowane,
0 inwestycje własne (funduszowe),
0 inwestycje dotowane.

Inwestycje własne podejmowane
są w granicach posiadanych środ-
ków finansowych. Wielkość tyCh
środków uzależniona jest od wiel-

noczenia 1 poszczególnych przedsię-
biorstw.

Zmiana funkcji planu, a zwłasz-
cza nie stosowanie go do oceny
działalności oraz likwidacji powią-
zań planu z wysokością funduszów
materialnego zainteresowania., u-

możliwić powinno doskonalenie pla-
nu, jako źródła informacji steru-

jącej. Ocena działalności gospodar-
czej dokonywana będzie na podsta-
wie uzyskanego postępu w stosun-
ku do roku poprzedniego. Powinno
to wpłynąć na wyeliminowanie sy-
tuacji skłaniającej do utrzymywa-
nia rezerw, a wręcz przeciwnie —

pozwoli je wyzwolić oraz pobudzi
do dalszych ich poszukiwań.

Celem powiązania planów zjed-
noczenia z narodowymi planami go-
spodarczymi stosowane są następu-
jące wieloletnie normatywy i zada-
nia roczne:

O normatywna relacja przyrostu fun-
duszu plac do przyrostu dochodu;

0 normatyw odpisu z zysku netto na

fundusz premiowy kierownictwa;
0 normatyw odpisu z zysku netto na

fundusz aktywizacji eksportu;
0 normatyw określający przyrost wy-

płacanych nagród rocznych zaliczanych
w koszty;

0 normatyw narzutu na fundusz so-

cjalny wchodzącego w koszty;
0 normatyw narzutu na zakladowj'

fundusz mieszkaniowy zaliczanego w

koszty;
9 wartość dostaw rynkowych;
® wartość eksportu w złotych dewizo-

wych na obszar I i H;
0 limit w złotych dewizowych na Im-

port zaopatrzeniowy i Inwestycyjny z ob-
szaru n.

CENY

Przyjęcie dochodu i zysku jako
głównych mierników oceny działal-
ności, stworzenie z nich podstawy
do obliczania funduszy materialnego
zainteresowania oraz źródła akumu-
lacji środków na rozwój przemysłu
wymaga uporządkowania problemu
cenowego.

System cen, z uwagi na niemożli-
wość dokonania jednorazowej re-

duszu płac. Współczynnik ten usta-

lany jest na okresy wieloletnie w

relacji do przyrostu dochodu. Jako
dochód przyjmuje się wartość sprze-
daży produkcji, robót i usług wszy-
stkich jednostek organizacyjnych
zjednoczenia pomniejszoną o war-

tość zakupu materiałów, usług 1

energii obcej, kwoty spłat kredytów
bankowych udzielanych na inwesty-
cje oraz podatek obrotowy.

Fundusz płac wyliczony na pod-
stawie normatywnej relacji przyro-
stu funduszu płac w stosunku do

przyrostu dochodu jest dyspozycyj-
nym funduszem płac i wysokość je-
go można wyliczyć ostatecznie do-
piero po bilansowym zamknięciu
działalności rocznej.

Rzeczywiście, wypłacony fundusz
płac nie powinien zasadniczo prze-
kroczyć dyspozycyjnego funduszu
płac. Jeżeli jednak nastąpi przekro-
czenie funduszu płac, to kwota prze-
kroczenia musi być pokryta z fun-
duszu rezerwowego plac lub z opro-
centowanego kredytu bankowego,
którego splata obciąża dyspozycyjny
fundusz plac następnych okresów.
Kontrola funduszu płac prowadzo-
na jest przez NBP na szczeblu zjed-
noczenia.

W zasadach wynagradzania pracowni-
ków zmiany polegają m.in. na ogranicze-
niu liczby tytułów wynagrodzeń.

Wprowadzenie tych zasad pozwo-
li na sprawiedliwy podział fundu-
szu dyspozycyjnego oraz na upro-
szczenie rozliczeń z pracownikami i
budżetem państwa z tego tytułu

przez zryczałtowane odprowadzanie
kwot podatku od wynagrodzeń przez
poszczególne jednostki gospodarcze.

Z dotychczasowego funduszu pre-
miowego pracowników umysłowych
wyłączono premie pracowników
kierownictwa, tworząc fundusz pre-
miowy kierownictwa wypłacany z

zysku netto w wysokości ustalone-

fot. A . Wach

kości zysku 1 ustalonej tabeli pro-
gresywnego opodatkowania fundu-
szu zjednoczenia w stosunku do
wartości środków trwałych brutto
i wartości środków obrotowych.
Podstawowa grupa inwestycji o

fcharakterze rozwojowych finanso-
• wana jest w drodze- kredytu ban-
kowego. Spłata kredytu bankowego
na te inwestycje następuje z amor-

tyzacji i uzupełniająco z zysku
zjednoczenia po oddaniu inwestycji
do eksploatacji w okresie ustalonym
umową kredytową. Okres spłaty
kredytu powinien być zasadniczo
dostosowany do okresu amortyzacji
obiektu.

Inwestycje dotowane będą limi-
towane i obejmować mają:

0 inwestycje jednostek zaplecza nauko-
wo-badawczegó 1 projektowego;

0 inwestycje produkcyjne, lecz nie
przynoszące bezpośrednich efektów, a

stanowiące bazę doświadczalną, będą
podjęte na podstawie decyzji rządu;

• inwestycje socjalne;
# Inne Inwestycje nieprodukcyjne.

ZYSK

Zasadniczym kryterium oceny
działalności zjednoczenia i źródłem
samofinansowania rozwoju jest
zysk. Stanowi on też zasadniczy ele-
ment dochodu i ma duży wpływ
na wzrost funduszy materialnego
zainteresowania. W zjednoczeniu
zysk powstaje od wartości sprzedaży
wyrobów i usług liczonej w ce-

nach realizacji, a w przedsiębior-
stwach od wartości ujmowanej w

cenach rozliczeniowych.
Zysk zjednoczenia przeznaczony

jest do podziału na:

Cl odpis na fundusz premiowy kierow-
nictwa,

0 odpis na fundusz aktywizacji eks-
portu,

# odpis na fundusz zjednoczenia.
Naywiąkszą pozycją podziału, zy-

sku jest odpis na fundusz Zjedno-
czenia, którym dysponuje:

0 dyrektor zjednoczenia — częścią
scentralizowaną na szczeblu centrali,

0 dyrektorzy przedsiębiorstw — częścią
pozostającą w przedsiębiorstwie.

WYMIANA W RAMACH
GWARANCJI RZECZY WADLIWEJ

NA RZECZ WOLNĄ OD WAD

Spór o którym tu będzie mowa,
jak też zapadły w sprawie wyrok
Sądu Najwyższego mają istotne —

precedensowe — znaczenie dla li-
sta len: a kwestii wzajemnych, rosz-

czeń sprzedawcy bądź producenta
do nabywcy z racji używania pirzez
nabywcę rzeczy wadliwej do czasu

jej wymiany na pozbawioną wad.
Stan faktyczny sporu przedstawia!

się w skrócie następująco:
Janusz W. nabył samochód oso-

bowy „Polski Fiat 125". W ramach

gwarancji udzielonej przez Fabrykę
(producenta) zgłosił on reklamację
o wadach samochodu. Wady te Fa-

bryka kilkakrotnie próbowała bez-
skutecznie usunąć, aż ostatecznie

po ok. 2 latach od zawarcia umo-

wy kupna — wymieniła Januszowi
W. nabyty przezeń samochód na

nowy, wolny od wad. W tym cza-

sie, Janusz W. przejechał już na

zwróconym samochodzie 28 000 km.
Z tego powodu, Fabryka wystąpi-

ła do sądu przeciwko Januszowi W.
0 zasądzenie od niego 19 532 zł t

tytułu amortyzacji (zużycia) samo-

chodu pierwotnie dostarczonego, a

następnie zwróconego uważając, te
Janusz W. został o powyższą kwo-

tę bezpodstawnie wzbogacony kosz-
tem Fabryki.

Sąd Powiatowy powództwo Fa-

bryki oddalił, zaś Sąd Wojewódz-
ki rewizji Fabryki nie uwzględnił
1 wyrok Sądu Powiatowego utrzy-
mał w mocy.

Od prawomocnego wyroku Sądu
Wojewódzkiego wniósł rewizję nad-

zwyczajną w interesie powodowej
Fabryki — Prokurator Generalny.

Sąd Najwyższy rozpoznawszy
sprawę, rewizję nadzwyczajna Pro-
kuratora Generalnego oddalił,
wypowiadając w wyroku z dnia
4 maja 1972 r. nr III CRN 47/72
następujący pogląd prawny:

1. Gwarancja zmierza do ugrun-
towania zasady zaufania w obrocie
handlowym, do zabezpieczenia pro-
dukcji dobrej jakości i do ochrony
nabywcy przed nienależytym wyko-
naniem zobowiązania. Isiotą jej zaś
jest podniesienie przez sprzedawcę
(producenta) niekorzystnych skut-
ków. jakie wynikają ze sprzedaży
rzeczy zlej jakości.

2. Sprawność załatwienia rekla-

macji powinna prowadzić do skró-
cenia okresu używania rzeczy wa-

dliwej przez nabywcę do minimum.
Je4ell Jest Inaczej, nabywca nie mo-

że ponosić z tego tytułu żadnych
ujemnych następstw.

3. W razie wymiany — w ra-

mach gwarancji — rzeczy wadliwej
na rzecz wolną od wad. sprzedaw-
ca względnie wytwórca nic może
żądać od kupującego zwrotu ewen-

tualnych korzyści uzyskanych przez
używanie rzeczy wadliwej lub przez
to, że w miejsce rzeczy częściowo
zużytej kupujący otrzymał rzecz no-

wą. Wszystkie te korzyści mieszczą
się w ramach zawartej przez stro-

nę umowy.
W uzasadnieniu swego stanowi-

ska Sąd - Najwyższy zaznaczył m.

in,:
„(...) Przede wszystkim zwrócić

należy uwagę, że Sąd Wojewódzki
nie ograniczył się do rozważenia

sprawy tylko z punktu widzenia

pierwotnych twierdzeń pozwu i art.
405 k. c . Trafnie uznając, że twier-
dzenia te nie mogłyby prowadzić
do uwzględnienia powództwa już
choćby dla braku legitymacji czyn-
nej po stronie powodowej do żą-
dania zwrotu kwot uzyskanych
przez pozwanego z tytułu przejaz-
dów służbowych, gdyż wypłata tych
kwot nie spowodowała żadnego
praesunięcia majątkowego z mająt-
ku powódki do majątku pozwane-
go. a więc ewentualne wzbogace-
nie pozwanego nie nastąpiło kosz-
tem strony powodowej — Sąd Wo-

jewódzki rozważył z kolei roszcze-

nia powódki także w świetle in-

nych przepisów prawa, zwłaszcza

dotyczących gwarancji. Sąd Woje-
wódzki słusznie stwierdził, że prze-
pisy art. 577 i nast. k. c. o gwa-
rancji nie uzasadniają roszczenia
strony powodowej. Nałożony przez
art. 577 § 1 k. c. na sprzedawcę
obowiązek dostarczenia rzeczy wol-
nej od wad zmierza do przywróce-
nia równowagi świadczeń wzajem-
nych stron, zwichniętych na skutek

sprzedaży rzeczy wadliwej za cenę
odpowiadającą cenie rzeczy wolnej
od wad. Wydanie więc w zamian
za towar wadliwy towaru wolnego
od wad jest jak gdyby przesunię-
ciem w czasie terminu wykonania
zobowiązania umownego w sposób
należyty i brak jest jakichkolwiek
podstaw do przyjęcia, że z tego ty-
tułu nabywca rzeczy jest zobowią-
zany do zwrotu wartości amortyza-
cji rzeczy w okresie jej eksploato-
wania.

Podnieść przy tym należy, te ani
przepisy o gwarancji, ani przepisy
o rękojmi za wady regulujące wy-
czerpująco wzajemne stosunki

sprzedawcy 1 kupującego w związ-
ku ze sprzedażą rzeczy wadliwej,
nie przewidują obowiązku nabyw-
cy wynagrodzenia za korzystanie r

rzeczy wadliwej ani zwrotu pożyt-
ków. Obowiązek taki nie dałby s!ę
również wydedukować z Innych
przepisów prawa.

W szczególności należy mleć na

uwadze, że w normalnym toku rze-

czy umowa sprzedaży przenosi na

nabywcę własność rzeczy (art 535).
Właściciel ma prawo używania rze-

czy 1 nie może być zobowiązany do
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płacenia komukolwiek wynagrodze-
nia na używanie rzeczy ani do
|W»tu pożvtków. Gdyby zaś na-

WW nastąpiło zastrzeżenie własnoś-
ci rzeczy sprzedanej w związku ze

Sprzedażą na raty fart. 569 Ic. c .),
to i wówczas nabywca byłby po-
•tadacźem w dobrej wierze, który
ni* jest obowiązany do wynagro-
dzenia za korzystanie z rzeczy, nie
jest odpowiedzialny za jej zużycie
lub pogorszenie i nabywa. własność
pożytków , naturalnych i cywilnych
(art.224§1wzw.zart.230k.c.).

Nie można równiej konstruować
odpowiedzialności nabywcy w opar-
ciu o bezpodstawne wzbogacenie,
Ółające zdaniem strony powodowej
polegać na tym, że nabywca uzy-
skał w zamian za rzecz używaną
T* rzecz nową, której okres eks-
ploatacji skończy się później niż

gdyby od początku otrzymał rzecz

wolną od wad. Nie zachodzi bo-
wiem w takim przypadku ewentual-
nie przesunięcie korzyści majątko-
wej bezpodstawnie, lecz na pod-
stawie. obowiązujących przepisów
prawa i umów gwarancyjnych.

• Sprawność załatwienia reklamacji
powinna' prowadzić do skrócenia o-

kresu używania rzeczy wadliwej
przez. nabywcę do minimum. Jeżeli
jjest inaczej, nie wynika to z przy-
czyn

' leżących po stronie nabywcy
Pnłe może on z tego tytułu pono-
sić żadnych ujemnych następstw.
Nie bez znaczenia jest przy tym o-

koliczmóść, że eksploatacja wadli-

wej' rzeczy pociąga za sobą z re-

guły znaczne niedogodności i kosz-
ty.'""
^Przyjęcie .postulowanej przez stro-

nę' powodową zasady, że nabywca
musiałby płacić za używanie wadli-

wej rzeczy do czasu wymiany jej
Ha rzecz wolną od wady, względnie
zwrócić koszty, jej zużycia (amor-
tyzacji) — niezależnie od tego, że

Me znajduje oparcia w pozytyw-
nych' przepisach — prowadziłoby do

Wypaczenia samej istoty gwarancji.
Zmierza ona do ugruntowania za-

sady zaufania w obrocie handlo-

wym, do zabezpieczenia produkcji
dobrej jakości i ochrony nabywcy
przed nienależytym wykonaniem
zobowiązania. Istota odpowiedzial-
ności z tytułu • gwarancji sprowadza
się przeto do poniesienia pirzez
sprzedawcę niekorzystnych skut-

ków, jakie, wynikają ze sprzedaży
rzeczy złej jakości. Gdyby przyjąć
zasadę, że nabywca obok zapłacę--
nia ceny za rzecz wolną od wad,
miałby płacić za używanie rzeczy

wadliwej, oznaczałoby to przerzu-
cenie na nabywcę skutków sprzeda-
ży rzeczy; złej jakości, co jest w

świetle omawianych wyżej zasad

instytucji gwarancji niedopuszczal-
ne.

Nie zmienia sytuacji okoliczność,
że w konkretnym wypadku z rosz-

czeń tern przeciwko nabywcy wystę-
puje nie sprzedawca a producent,
który w ramach gwarancji -wymie-
nił wadliwy samochód. Zgodnie bo-
wiem ,z ,art. .582 k- c . w wypadku,
gdy sprzedawcą, który nie jest wy-

twórcą rzeczy sprzedanej, dał ku-

pującemu dokument gwarancyjny
wystawiony przez wytwórcę, kupu-
jący może wykonywać wszelkie u-

prawnienia Wynikające z gwarancji
tylko względem producenta. (.. .)
• W sprawie niniejszej brak jakich-
kolwiek twierdzeń, aby późna wy-
miana samochodu (2 lata od zawar-

cia umowy) nastąpiła z przyczyn le-

żących po stronie nabywcy, z ma-

teriału sprawy zaś wynika, że na-

stąpiło to dlatego, iż producent u-

siłował naprzód (kilkailorotnie) usu-

Siąć wady. W. tych warunkach brak

jakichkolwiek podstaw do uwzględ-
nienia roszczeń strony poWodowej.
^•Należy wreszcie zauważyć, że o-

koliczność, iż- kupujący używa —

zwykle aresztą w ograniczonym za-

feresie — rzecz wiadliwą i czerpie z

ifiej pożytek, nie byłaby pozbawio-
na znaczenia w wypadku, gdyby
Kupujący Wystąpił z roszczeniem o

naprawienie szkody poniesionej
wskutek' iistnienia wady. Udzielenie

gwarancji roszczenia takiego nie

Wyłącza (art. 579 k. c . in fine). W

'tókiej sytuacji pozwany kontrahent

mógłby domagać się zaliczenia na

poczet odszkodowania korzyści uzy-
skanych przez kupującego na sku-
iak używ&nia rzeczy. Brak nato-

miast podstaw . prawnych do wystą-
pienia przez sprzedawcę względnie
•Wytwórcę przeciw kupującemu z

Samodzielnym roszczeniem o wyna-

grodzenie za korzystanie z rzeczy
•tub jej zużycie albo o zwrot pożyt-
ków.

W tym stanie rzeczy należy przy-

jąć,- że w razie wymiany w ramach

gwarancji' — rzeczy wadliwej na

jrśśecz wolną od wad sprzedawca
^względnie wytwórca nie może żą-
dąć'. od kupującego zwrotu ewen-

tualnych korzyści uzyskanych przez

.fjżywanie rzeczy wadliwej lub przez
•to że ,v miejsce rzeczy częściowo
Zużytej > kupujący otrzymał rzecz

. Sową. Wszystkie te korzyści miesz-

czą się w ramach zawartej przez

•utrpńę umowy. (. . .)"

Opracowała
STANISŁAWA ZIELIŃSKA
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SZELKIE przemysłowe jednostki organi-
zacyjne należy traktować jako systemy
działania. Głównym organizatorem tych
systemów jest zatrudniona w nich linio-
wa kadra kierownicza, która na co dzień
nimi kieruje.

Ekonomiczną jakościową miarę natężenia działania
każdej przemysłowej jednostki organizacyjnej stanowi
wartość dodana na .jednostkę czasu. Wartość dodana
odpowiada wartości zużytej robocizny, amortyzacji,
zużytych środków nietrwałych, rozliczonych akładów
przyszłych okresów oraz dochód netto, którą z kolei
można obliczyć jako różnicę między wartością pro-
dukcji i usług przemysłowych a wartością przenie-
siona materiałów i usług wytworzonych poza rozpatry-
wanym systemem przemysłowym.

Dla organizacji przemysłowych, które ustawodawca
chce wyraźnie branżowo ukierunkować i ograniczyć,
podstawa oceny może być tylko wartość dodana, bran-
żowo właści-wa.

Po mierzalnym sformułowaniu głównej funkcji orga-
nizacji przemysłowej, zgodnie z zasadami wypracowa-
nymi w technice systemów, trzeba nałożyć na nią
szereg dodatkowych wymagań i ograniczeń podykto-
wanych przez założenia ogólnei polityki eosiDodarczej.

1. Natężenie produkcji (Ilość na jednostkę czasu) powinno
być nie większe od popytu. Zatem społecznie uznaną wartość
dodaną trzeba obliczać tylko jako różnicę między wartością
produkcji sprzedanej a wartością przeniesioną materiałów
i usług obcych. W ten sposób efekt działania będzie oceniany
1 mierzony na zewnątrz systemu przemysłowego.

2. Warunkiem wszelkiej reprodukcji rozszerzone) jest, aby
system przemysłowy poza pokryciem nakładów swojego dzia-
łania wygospodarował nadwyżkę, która będzie siuiyla pokry-
ciu Inwestycji, a także nieprodukcyjnych potrzeb społeczeń-
stwa. Określenie wielkości tej nadwyżki jest przedmiotem
polityki gospodarczej. Jedynym obiektywnym krylerium roz-

łożenia obowiązku wygospodarowania tej nadwyżki (CAŁKO-
WICIE PRZEKAZYWANEJ do budżetu) jest udział resortów,
zjednoczeń, kombinatów i przedsiębiorstw w korzystaniu ze

środków społecznych. Prowadzi to do warunku, aby osiąg-
nięta stopa dochodu netto, obliczona Jako dochód netto

wpłacany rocznie do budżetu w stosunku do wartości zaan-

gażowanych środków społecznych, była nie niniejsza od za-

danej stopy, jednolitej dla całej gospodarczej działalności.

Do zaangażowanych środków społecznych trzeba
także wliczyć najcenniejszy i najbardziei tworczv czyn-
nik produkcji, jakim są zatrudnieni ludzie. Nakłady
na wychowanie i wykształcenie człowieka zdolnego do
pracy nie są bagatelne i stanowia poważna inwestycję
społeczną rzędu 400—600 tys. zł na zatrudnionego w

zależności od poziomu jego wykształcenia. Który z li-

niowych kierowników dowolnego szczebla zarządzania
przemysłem zdaje sobie sprawę za,.. dniajac dodat-
kowego pracownika lub żądając dodatkowego etatu,
że społeczeństwo musiało wpierw dokonać tak kosz-
townej i długoletniej inwestycji? Stad ogólna wartość
zaangażowanych śródkóvp społecznych obejmuje śred-
nią wartość zaangażowanego majątku obrotowego')

oraz połowę nominalnej wartości zaangażowanego ma-

jątku trwałepo i połowę nakładów poniesionych, przez
społeczeństwo na przygotowanie zaangażowanej załogi,,
z uwagi na — w przybliżeniu — liniową, ekonomiczną,
deprecjację dwóch ostatnich składników. To zjawisko
można pominąć przy majątku obrotowym.

OCENA DZIAŁALNOŚCI EKSPORTOWEJ

Opierając się tylko na powyższych założeniach, moż-
na od razu sformułować syntetyczne kryterium eko-

nomicznej oceny socjalistycznej organizacji przemysło-
wej pracującej na eksport, a zatem zmuszonej do licze-
nia się z prawami rynku zewnętrznego. Poprawnie
skonstruowane syntetyczne kryterium ocetiy powinno
być funkcją ilości zadania oraz dodatkowyc" wymagań'
i ograniczeń, najlepiej w formie matematycznej funkcji
celu, której wartość ma być miernikiem oceny. ~

Takim syntetycznym miernikiem oceny może być
iloczyn uzysku dewizowego'-) netto przez stosunek

stopy dochodu netto faktycznie uzyskanej do stopy
zadanej. Uzysk dewizowy netto stanowi różnicę rocz-

nej kwoty sprzedanych na eksport wyrobów i usług
i kwoty zużytych materiałów i usług importowanych
(lub będących przedmiotem eksportu) w cenach dewi-
zowych przeliczanych na złote obiegowe przez prze-
licznik dewizowy.

Może się jednak zdarzyć, żc w skrajnym przypadku złej
gospodarności jednostki organizacyjnej óba czynniki przyjmą
wartości ujemne. Trzeba więc założyć odmienną niż alge-
braiczną regułę określania znaku Uoczynu. Przedsiębiorstwo
eksportujące mogłoby bowiem w przeciwnym przypadku, mi-
mo strat i negatywnego uzysku dewizowego, wykazywać do-
datnią ocenę. Ocena łączna działalności jednostki produkują-
cej na eksport reprezentowana przez wartość tego miernika,
Jest wprost proporcjonalna do uzysku dewizowego oraz sto-
sunku uzyskanej stopy dochodu netto do jej wartości zadanej
przez centralny organ planujący. Uzyskanie zadanej stopy
nie zmienia w ocenie nic, jednakże np. podwojenie tej stopy
przy tym samym uzysku dewteowym, dwukrotnie podwyższa
ocenę.

Jest to w pełni ekonomicznie uzasadnione, gdyż w;
warunkach intensywnego gospodarowania jednostka
organizacyjna wygospodarowująca z zaangażowanych
środków społecznych dwukrotnie większa nadwyżkę'
pracuje z ekonomicznego punktu widzenia dwukrot-.
nie lepiej Każda zainwestowana złotówka w tym
orzedsiewzięciu iest dwukrotnie wiec i warta niż pr.ze^
ciętnie. Brak wygospodarowania jakiejkolwiek nad-
wyżki lub powstanie straty, wobec obligatoryjnego wy-
magania wygospodarowania nadwyżki na rzecz re-

produkcji rozszerzonej, przekreśla całkowicie wartość
takiego uzysku dewizowego.

. DODATKOWE ZAŁOŻENIA OCENY

Inaczej przedstawia sie sytuacja na wewnętrznym
rynku kraju socjalistycznego. Maksymalizacje stopy

zysku* zastąpiliśmy planowaną kwotą akumulacji, i •

której, zadana stopa dochodu netto, jednoznaczni* wy»
nika- -ponieważ wartość produkcyjnego majątku spo-
łecznego w kraju iest znana. Na funkcję organizacji
przemysłowej practijącel na krajowe potrzeby, .polityk*
gospbdarcźą. państwa socjalistycznego powinna nakła-
dać dodatkowe wymagania.

• A. Przy osiągnięciu wyższej / od zadanej stopy' dochodu
netto dynamika prpy^ostu wartości miernika oceny powlnn*.
silniej zależeć od przyrostu Wartości dodanej, zaś w słab.
szym stopniu od przyrostu stopy dochodu. •

El. Z'drugiej strony-dla zagwarantowania reprodukcji roa-

szerzonej oraz pokrycia potrzeb nieprodukcyjnych społeczeń-
stwa na zaplanowanym poziomie każde odstępstwo w d<H
w stosunku do zadanej stopy dochodu powinno skianlać pod-
miot gospodarujący - przede * wszystkim' do podniesienia nie-
dostatecznej dochodowości swojej Jednostki ,orgaHlzacjrjneJ,
a.dopiero w'dalszej kolejności do wzrostu wartości dodanej.

C. Zmiany cen na zbywane I nabywane wyrobi i usługi
zarządzone administracyjnie nie powinny zniekształcać oceny
działania organizacji przemysłowej w. całym okresie, w Jakim
to.iZmlany',-wpływają na ocenę efektywności przedsięwzięć
podjętych przed, ogłoszeniem tycb zmian.

D; Ewentualne korekty oceny nie powinny z drugiej strony

niweczyć lnformacyjnej -roli zarządzonych zmian ceti dla pra-

widłowego rachunku ekonomicznej efektywności przyszłych
przedsięwzięć, a na odwrót skłaniać do jak najwcześniejszego

. uwzględniania tych zmian.

W oparciu 0 zespół powyższych wymagań można
zbudować zapewne wiele postaci funkcji celu; których
wartość mogłaby służyć za poprawny syntetyczny
miernik oceny działalności przemysłowej na; potrzeby
krajowe. Poniżej zostanie opisowo omówiony:,wybrany
przykład sposobu obliczania takiego miernika.

Mieriiikiem tym może być wartość społecznie akcep-
towanych nakładów dodanych obliczonych przez po-
mniejszenie rocznej kwoty sprzedanych w kraju wy-
robów i usług wg cen fabrycznych o roczną kwotą
zużycia materiałów i ' usług obcych, o bezwzględną
wartość uzyskanej nadwyżki dochodu netto oifiz o ko-
rektę (zgo'dnie z.- warunkatnf C i DV dochodu' organi-
zacji wskutek zmian cenr Tak obliczona suma alge-
braiczna muśi być skorygowana nrzez-pomnożenie jej
p-zez logarvtm przv podstawie dwa z liczbv dwa po-
większonej o stosunek rocznej - kwotv nadwyżki do-
chodu netto skorygowanej wskutek zmiany cen do za-

danego dochodu netto.

W tym przypadku trzeba także założyć, że negatywny
znak-każdego^ czynnika z osobna, .jak i obu jednocześ-
nie, powoduje negatywną wartość .całość' miernika
.oceny Nie' można tu zatem stosować algebraicznych
reguł określania znaku iloczynu, lecz należy stosować
regułe Irgicznei sumy znaków ujemnych.

Nadwyżkę dochodu netto oblicza sie jako' fóżnicę
między kwotą wygospodarowanego dochodu netto a
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ZAKŁADACH starych walka o

racjonalne zużycie materia-
łów jest utrudniona. Wynika

to z tradycyjnych sposobów pro-
dukcji, starych technologii wytwa-
rzania, mało wydajnych maszyn,
czy chociażby ze zwykłego marno-

trawstwa. Zakłady nowe mają sy-
tuację o wiele prostszą. Można w

nich uniknąć tych błędów, które są
udziałem zakładów starych.

Gdańskie Zakłady Nawozów Fos-
forowych — to jedyny w Polsce
i jeden z niewielu w krajach
RWPG producent nawozu o na-

zwie superfosfatpotrójny. 'UIożna
więc powiedzieć, że zakład jest
swego rodzaju poligonem doświad-
czalnym dla tego rodzaju produk-
cji. Przemysł do którego należą
GZNF charakteryzuje się wysokim
stopniem zautomatyzowania proce-
sów technologicznych, wysokim sto-

pniem technicznego uzbrojenia pra-
cy itp. Stąd też ta specyfika de-
terminuje kształtowanie się po-
szczególnych rodzajów kosztów, a

ich udział w ogólnych kosztach pro-
dukcji wygląda następująco:

— surowce 52,4 proc.
— robocizna 5,0 proc.
— koszty utrzymania

ruchu 22,4 proc.

Przejawia się więc tu zdecydowanie
surowcochlonny charakter produkcji.
Zważywszy zaś, że podstawowym surow-

cem w procesie produkcji superfosfatu
potrójnego jest fosforyt „Maracco II"
całkowicie importowany z Maroka, zro-

zumiałym jest fakt, że główne zadania
w dziedzinie gospodarki materiałowej
dotyczyły tego właśnie surowca. Usy-
tuowanie zakładu przy nabrzeżu por-
towym wyeliminowało transport kolejo-
wy. Fosforyty trafiają bezpośrednio z

ładowni statku — przy pomocy specjal-
nych urządzeń — do magazynów zakła-
dowych i . do procesu produkcyjnego.
Eliminuje to do 'minimum straty su-

rowca wynikające z działania atmo-

sfery i z dość kłopotliwego transportu.
Fosforyty są bowiem bardzo sypkim
materiałem, łatwo ulegającym skawa-
leniu ppd wpływem czynników atmosfe-

rycznych. Oszczędności z tego tytułu są
dość znaczne, co w efekcie przyczyniło
się do obniżenia norm zużycia tego su-

rowca, przypadających na jednostkę
produkcji

W zakładzie działają instalacje
wytwarzające kwas siarkowy i fos-
forowy dla potrzeb własnych, orzy
produkcji superfosfatu potrójnego
Przy produkcji kwasu siarkowegi
jest używana siarka z Tarnobrzega.
Do 1969 r. była to siarka kru-
szona przywożona do zakładu w

postaci brył. Z tego tytułu ponoszo-
no dość znaczne straty przy tran-

sporcie, wyładunku i składowaniu.
Dużo surowca tracono już w trak-
cie procesu technologicznego przy
rozkruszaniu większych brył. Była
to obiektywna przyczyna zawyża-
nia normatywów zużycia siarki. W
1969 r. prostym sposobem doprowa-
dzono do tego że obecnie, zużycie
siarki jest najniższe spośród zna-

nych technologii na świecie. Wahr:
się ono w granicach 338 kg/t. Spo-
sób ten polegał na zastosowaniu w

technologii produkcji kwasu siarko-
wego, siarki w stanie płynnym do-
starczanej w cysternach i przecho-
wywanej w magazynach w tempe
raturze +140°C. Technologia ta jest
tak wydajna, że sprzedajemy ją za-

równo do krajów socjalistycznych
— ZSRR jak i kapitalistycznych —

Irak, NRF.

Natomiast na oddziale produkcji
kwasu fosforowego sytuacja jest
analogiczna jak przy produkcji su-

perfosfatu. Technologia produkcji
wprowadzona jest po raz pierwszv
w kraju, nie ma więc doświadczeń
w tej dziedzinie. Ponadto na obec-
nym etapie eksploatacji wstępnej
proces produkcyjny nie jest jesz-
cze procesem w pełni wydajnym
lod względem surowcowym. Powo-

duje to, iż obecnie zakład na tym
wydziale, nie osiąga zużycia surow-

ców na poziomie zadowalającym.

Choć główną rolę w zakładzie odgry-
wają surowce — siarka, apatyty 1 fos-
foryty, to Jednak do pozostałych ma-

teriałów pomocniczych przywiązuje się
również dużą wagę. Zmagazynowane są
one w specjalnie do tego celu przysto-
sowanym trzypiętrowym budynku. Na
każdym piętrze stoją w równych rzę-
dach półki, gdzie leżą materiały. Każda
z tych półek zaopatrzona Jeat w kart*

ewidencyjną informującą na jakich wy-
działach i oddziałach produkcyjnych
wykorzystywane są materiały oraz ich
aktualny zapas. Ma to swoje odbicie
w dziale Głównego Księgowego. Nie
prowadzi się tam tradycyjnej sprawo-
zdawczości i rachunkowości, nie ma

tradycyjnych kont. Zastosowanie syste-
mu ETO przyczyniło się do oszczędno-
ści 1,5 min zł- rocznie w dziale spra-
wozdawczości i rachunkowości. Efekty
te są o wiele bardziej istotne w sa-

mym procesie produkcji. Do nich na-

leży ustawienie odpowiedniej struktury
zapasów, zUkwidowanie zapasów zbęd-
nych, przyspieszenie szybszej rotacji
materiałów itp.

Najpoważniejszym mankamentem
nie pozwalającym na osiągnięcie
pełnych sukcesów w gospodarce
materiałowej jest brak obiektyw-
nego wskaźnika odpowiadającego
specyfice produkcji. Najbardziej
obiektywnym -wydawałby się mier-
nik jednostkowego zużycia surowca

na tonę produktu. Obiektywność jo-
go wynika z tego, że byłby on wy--
znacznikiem postępu technologicz-
nego i technicznego, a ponadto w

sposób bezpośredni pokazywałby go-
spodarność załogi przy wykorzysta-
niu surowców i materiałów. Aby
do tego doszło powinien działać
jednak dobrze funkcjonujący sy-
stem materialnego zainteresowa-
nia, szczególnie dla służb produK. -

cyjno-obsługowych, czyli dla ludzi,
którzy bezpośrednio „siedzą" w pro-
dukcji. W zakładach surowcowo-

chłonnych od nich zależy głównie
osiągnięcie jak najlepszych mierni-
ków oszczędności i efektywnego
wykorzystania surowców i materia-
łów. Mogłyby to być kwartalne
premie lub nagrody, których wyso-
kość uzależniona byłaby od obniż-
ki zużycia surowców, mierzonej w

jednostkach naturalnych.

W GZNF podobny system stosuje
się za oszczędność energii elektryr-
cznej. Pracownicy dostają przy
końcu roku nagrodę pieniężną, któ-
rej wysokość jest niebagatelna.'
Waha się w granicach 1300—1500 zł.

ANDRZEJ CHMIELEWSKI

SPRAWY DO PRZEMYŚLENIA
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STOTN x'M czynnikiem przyśpie-
szenia rozwoju produkcji rolnej

stała się, jak wiadomopodwyż-
ka cen skupu i zniesienie dostaw

obowiązkowy chi również zwiększa-
jące wypłaty z tytułu skupu: • (w
1972 o 23 proc. tj. o' ok. 24 mld

Złotych).
Przeprowadzone w wb.r. kontro-

le IKR wykazały," że "pewna część
wypłat z tytułu skupu ^tiie dociera

dtj. rąk rolników z powodu róż-

nego typu nieprawidłowości i nad-

użyć w organizacjach skiipu. 'Oto

parę przykłądgw dość dobrze jak
się wydaje charaktery żujących skam-

lę tych nieprawidłowości.
Przeprowadzając kontrolę- w. Re-

jonowej Spółdzielni' Ogrodniczo-
Pszczelarski^j „Wybrzeże" w Gdan-
sku-Wrzeszczu ujawniono, że kie-
rowniczka jednego z podległych
tej Spółdzielni sezonowego punktu
skupu ogórków, współdziałając z

innymi pracownikami punktu i z

dostawcami, zagarnęła prawie pół
miliona złotych. Podwyższając• bo-

wiem wagę opakowań oraz wysta-
wiając dostawcom'

1
kwity na mniej-

sze ilości, . niższe gatunki i klasy
od faktycznie dostarczonych,, . wy-

gospodarowała" ona nielegalne 'nad-

wyżki, które następnie sprzedała
jako dostawy własne łub podsta-
wionych osób.

Inną metodę „ wygospodarowy-
wania" nadwyżek zastosowali pra-

cownicyr przedsiębiorstwa Państwo-

wego „Warzywa — Owoce'' w.

Gdyni, którzy przet fikcyjne sor-

towanie zapasów ziemniaków 'i

warzyw oraz sporządzanie' fikcyj-
nej dokumentami' ż tyćh, czynności,
„wypracowali" 'nadwyżki magazy-
nowe' wartości ponad 1-,3 młnr zł

sprzedawane potem nielegalnie,' na

własny rachunęk za pośrednictwem
placówek kfflflln' detalicznego. ,
Faktycznie •••znp.ćzna cżęść' jsórto-
uanych" zteńijiiafcóio " nie , mogła
być póddąwant: tym zdbieipim, bo
w • ogóle nie• były otie -indgfu^iino-
wane,. gdyż bezpośrediiio . z wage;-
riów* zbywano je < odbiorcom.^ Nad-

użyciom . sprzyjały nierzete%ć eks-

pertyzy rzeczoznawców, ~ió *tófych
wykazywano . przekraczająca , gra-
nice tolerancji' Wp<ly 'ziemniaków'
i warzyw.

Kontrola ustaliła przy tym,": że

rćwnież niektóre ekspertyzy były
fikcyjne, ponieważ rzekomo' pod-
dawane ekspertyzom płody ' r

olne

. sprzedano znacznie wcześniej o%

wykazanej w- dokumentacji daty
ich badania. Skutki rzekomego sor-

towania obciążały dostawców ' •—

w większości• Państwowe Gospo-
darstwa Rolne — którzy; zgłaszali
liczne ' reklamacje,'" nie ' uwzględ-
niane zresztą przez przedsiębior-
stwo.

W Powiatowej Spółdzielni Za-

opatrzenia i Zbytu „Samopomoc
Chłopska" w Zakładzie Produkcyj-
nym w" Ełku,, dwąj nieuczciwi

, agenci skupu, kupowali ogórki 'po
cenach rynkowych, a rozliczali je

_ według wyższych cen kontraktacyj-
nych i „wygospodarowali" oraz

przywłaszczyli sobie ok. 90 tys. zt,
Ta sama Spółdzielnia poniosła po-
nadto 150 tys. żł strat z tytułu
płacenia dostawcom za ogórki kwą-
szeniaki ceny ogórków konserwo-

wych. Przy tym użycie kwaszenia-
ków do yrodukcji ogórków- fcort-

serwowych, spowodowało ' znisżcze-

nie oraz konieczność przerobienia
części* wyrobów, co pociągnęło do-

datkowe straty i koszty w 'gra-
nicach 97 tys. - zł. '

Podane przykłady nie wyczer-

pują długiej listy stonowanych przy

skupie płodów rolnych metod .prze-

stępczej działalności. Wskazują jed-'
nąk, że nawet w skupie1- tak zd,ą-
wałpby się 'mało ważących w obro-
cie płodami rolnymi artykułów: Jak

ogórki, -możliwe jest popełnianie
poważnych Ąwotowo nadużyć, 'zna-

cznie obniżających rzeczywiste,' tra-

fiające do rąk producenta rolnegó
wypłaty z tytułu skUpu. -.

Na staranne; przemyślenie zasłu-

gują więc chyba wszelkiego /tyjiu
możliwości -wzmocnienia- ' kbntroli

nad. pracą aparatu skiipu. W wal-
ce

:
z nadużyciami w obrocie' mię-

sem i przetworami mięsnymi,-dó-

bvę wyniki i. osiągnięto dzięki - po-

-"•wółapiu' ioyspecjąlizowąnyćłi -agend
Milicji Obywatelskiej. Godna roz-

ważenia, wydaje się więc celowość

rózbudowywanią- podobnych , wy-

specjalizowanych grup do walki z

przestępczością, w skupie .pfodtJii*
i produktów hodowU. (Sb) '



dochodem zadanym wynikającym z przemnożenia śred-
niej wartości zaangażowanych środków społecznych
przez planowaną stopę dochodu netto.

Rachunkowo najbardziej złożonym zagadnieniem jest
prawdlowe obliczenie korekty wartości dochodu netto
wskutek zmian cen. Jednakże przy nieznacznej zmia-
nie zasad księgowania odchyleń cenowych, poprawne
obliczenie korekty następowałoby mechanicznie przez
personel księgujący lub komputer. Łączna kwota jed-
norazowej korekty powinna mianowicie stanowić róż-
nice algebraiczna miedzy sumą dochodów dodatkowych
lub utraconych z tytułu każdej zmiany cen fabrycznych
wyrobów i usług własnych a sumą dochodów dodat-

kowych lub utraconych na aktualnie produkowanym
asortymencie wskutek administracyjnie zarządzonych
zmian cen zużywanych materiałów i usług obcych ńż
do momentu planowego zaniechania produkcji swoich
wyrobów lub usług. Ponieważ kwota korekty pomniej-
sza kwotę dochodów z tytułu sprzedaży (patrz defini-
cje proponowanego miernika) każda podwyżka cen

własnych wyrobów kładłaby się ogromnym ciężarem
wszystkich bieżących i przyszłych skutków finanso-
wych na ocenę działalności, organizacji przemysłowej.
Na odwrót, każda dokonana obniżka cen własnych
wyrobów polepszałaby tę ocenę w sposób sku-

mulowany odwracając cały dotychczasowy odzie-
dziczony po kapitalizmie

3
) pęd do poprawiania wyni-

ków działalności finansowej organizacji przemysło-
wych przez ukryte czy jawne podwyżki cen. Dopro-
wadza tn dotychczas do gorszych wyników finansowych
tych. którzv chcieliby i mogliby ceny obniżyć.

Obliczanie wielkości finansowych skutków zmian cen w

całym okresie aż do momentu planowego zaniechania pro-
dukcji nie przedstawia zasadniczych trudności, Jeśli przyjętą
przy uruchamianiu seryjnej produkcji planowaną liczbę wy-
robów do wyprodukowania porówna się z numerem bieżą-
cym wyrobu sprzedanego przed momentem zmiany cen. zaś
w zakresie zużywanych materiałów 1 usług obcych uwzględni
się aktualne jednostkowe normy zużycia.

Zaproponowane ./yżej zasady oceny działalności
przemysłowej mogą być stosowane dla wszystkich
jednostek organizacyjnych od przedsiębiorstwa wzwyż.
Można iednak także w wyniku pewnych modyfikacji
zbudować analogiczną funkcję oceny działania komó-
rek produkcyjnych wewnątrz przedsiębiorstwa, o ile
funkcjonują one na zasadach wewnętrznego rozra-

chunku gospodarczego. W tym celu wvstarczy wartość
sprzedaży zastąpić normatywnym kosztem dodanym
przez ocenianą komórkę organizacyjną (gniazdo, wy-
dział) do wytworzonych półfabrykatów lub usług: ko-
rektę z tytułu zmian cen zastąpić, korektą z tytułu
zmian norm kosztów z przyczyn niezależnych od ko-
mórki lub z tytułu działalności racjonalizato-skiej, zaś
skorygowana nadwyżkę dochodu netto zastąpić kwotą
odchvleń od normatywnego kosztu wytwarzania, kwot
dopuszczalnego przekroczenia kosztów dodanych na

skutek zaplanowanego lub niezawinionego braku peł-

nego obciążenia aparatu produkcyjnego komórki, a po.
mniejszonych o wszystkie zawinione odchylenia od

normatywnych kosztów wytwarzania. Dochód zadany
netto należy obliczyć oczywiście w stosunku do war-

tości środków społecznych zaangażowanych w komórce
produkcyjnej,

SPOSÓB MOTYWACJI LINIOWYCH
KIEROWNIKOW

Dla określenia iposobu oddziaływania zachęty ma-

terialnej na zachowanie się liniowej kadry kierowni-
czej. wychodzi się z założenia, że wielkość i waga za-

dań oraz odpowiedzialności związanych z wykonywa-
niem funkcji kierowniczej na tym samym szczeblu
hierarchii zarządzania w przemyśle także wyznacza
natężenie wartości dodanej (lub normatywnego kosztu
dodanego) w podległym aparacie produkcyjnym. Ina-
czej przedstawia się sytuacja w przypadku kie-
rowników pracujących na różnych szczeblach drabiny
hierarchicznej zarządzania, np.: mistrza, kierownika
wydziału produkcyjnego, dyrektora zakładu, przedsię-
biorstwa itd. Zakres zadań kierownika na pewno
wzrasta wraz ze szczeblem zarządzania, jednakże nie
wprost proporcjonalnie, lecz degresywnie stosunku
do wartości dodawanej w podległym aparac'» produk-
cyjnym.

Łączne wynagrodzenie liniowego kierownika w pro-
dukcji przemysłowej musi wyrażać się jako suma sta-

łego wynagrodzenia zasadniczego (zależnego wyłącznie
od poziomu iego kwalifikacji np. wg dotychczasowych
taryfikatorów dla niekierowniczego personelu inżynie-
ryjno-technicznego) oraz zmiennej części wynagrodze-
nia. Zmienna część wynagrodzenia powinna być wprost
proporcjonalna do osiągniętej wartości miernika' oceny
podległego aparatu produkcyjnego pr;sy współczyn-
niku proporcjonalności zależnym od szczebla zarządza-
nia.

Ten współczynnik można wyznaczyć dla dowolnego linio-
wego szczebla zarządzania wychodząc z rocznego natężenia
wartości dodanej resortu przemysłowego w roku bazowym,
z założonej w polityce plac kwoty dopuszczalnej rozpiętości
zmiennej części wynagrodzenia personelu kierowniczego od
mistrza do ministra, liczby szczebli zarządzania w resorcie
oraz ilrednlej rozpiętości kierowania.

Można chyba bez większego błędu wysunąć także
hipotezę, że nawet w przypadku przyięcia zasady sta-

łej pensji dla kadry kierowniczej, systematyczna ocena

wyników działania wg zaproponowanego miernika
oceny miałaby bardzo silny wpływ motywacyjny. Sła-
be wyniki prowadziłyby prędzej, czy później do elimi-
nacji nieudolnych i najmniej aktywnych kierowni-
ków.

EKONOMICZNE I ORGANIZACYJNE IMPLIKACJE
PROPOZYCJI

Wydaje 6ię, że zaproponowane metody obliczania
mierników oceny będąc typologicznie jednolite, lecz

mimo to w swych odmianach przystosowane do realiów
odmiennych warunków ich zastosowania w szerokim
zakresie, pozwalają: równorzędnie ekonomicznie oce-

niać Ilość I ekonomiczną jakość działalności przemy-
•towej I jednoznacznie liczbowo wyrażać tę ocenę.

Wartość miernika krytycznie reaguje na najważ-
niejsze cechy ocenianego zjawiska (np. społeczną ak-

ceptacje wytwarzanych wyrobów i usług, na zakres
biernej kooperacji oraz na wielkość i ekonomiczność
zaangażowanych środków trwałych, obrotowych i za-

trudnienia). Jest wyznaczalna z dużą dokładnością z

uwagi na rzetelność i dokładność cechującą ewidencję
finansowa oraz posiada określoną interpretację eko-
nomiczną. Jak wiadomo, są to cechy, które muszą
charakteryzować miarę, aby móc ją uznać za dobre
kryterium oceny.

Ocena wyników powinna być niezależna, czy rezul-
tat był zaplanowany, czy też nie. Planowanie bowiem
powinno być środkiem do uzyskiwania lepszych wy-
nllcdw nip ui warunkiem obligatoryjnym samym w

•obie. Do planowania zamierzonych wyników powinien
zachęcać sam fakt, że osiągnięcie uprzednio zaplanowa-
nych i uzgodnionych z kontrahentami wyników, jest po
prostu łatwiejsze, pewniejsze i prawie z reguły mniej
kosztowne, gdyż zarówno zbyt jak i potrzebne środki
mogą być zapewnione w normalnym trybie, pod groź-
bą sankcji ekonomicznych dla niesumiennych dostaw-
ców. Natomiast wykonanie nagłego dodatkowego za.

mówienia z reguły kosztuje drożej i iest niepewne,
a to bezpośrednio pogarsza wyniki.

Przy przyjęciu prostej zasady, że podstawą wyjściową
oceny jest maksymalna cena wynegocjowana z odbiorcą
dla pierwszych np. t0% Ilości ogółem przewidywanej do
wyprodukowania, dawałoby to silną zachętę dla inicjowania
1 wprowadzania nowoczesnych wyrobów poszukiwanych
także na rynku krajowym i zapobiegania speku-
lacji na nich. ustanawianie poziomu cen fabrycznych i wy-
muszanie lcb obniżki stałoby się faktycznie zbędne. Przed-
siębiorstwo samo byłoby zainteresowane w jak najszybszym
jej obniżeniu z własnej inicjatywy już w momencie pierw-
szej dostawy, mimo wynegocjowania wyższej ceny, o ile
koszty wyprodukowania pierwszej serii wykazały taką moż-
liwość. Zwlekanie z obniżką ceny fabrycznej nie leżałoby
w Interesie producenta, gdyż uzyskane stąd korzyści byłyby
wielokrotnie mniejsze i późniejsze. Rzeczą organów cenowych
byłoby Jedynie realizować politykę określonych preferencji
• przyczyn pozaekonomicznych.

Naruszenie proporcji między wzrostem płac a wzro-

stem produkcji, czy podniesieniem gospodarności by-
łoby wykluczone, gdyż mimo wprost proporcjonalnego
wzrostu zmiennej części wynagrodzenia w stosunku do
wyników, wzrost płac ogółem byłby mniejszy tyle razy.
ile razy fundusz premiowy mieści się w całym fun-
duszu płac.

Warunkiem prawidłowego motywowania liniowej
kadry kierowniczej przez ocenę opartą na zapropono-
wanym kryteriom jest Jego nledyrektywność. Dyrek-
tywność wartości dodanej natychmiast wywołałaby za-

interesowanie w ukrywaniu możliwości jej wzrostu,
co byłoby z gruntu sprzeczne z zamiarem E 'mulowa-
nia intensywnego rozwoju. Nie ma zresztą sensu dy-
rektywne ustalanie wartości dodanej, gdyż taka dy-
rektywa nie wvraża . konkretnie co ma bvć zrobione.

Dyrektywa ma pewien sens tylko tam, gdzie istnieje wy-
raźnie odczuwalny niedobór jakiegoś ariyitutu. inaczej wy.
wołać może produkcję dla produkcji. Taka zaś konkretna
dyrektywa, i ekonomicznego punktu widzenia najlepiej. Jeśli
zostanie przekazana w formie DYREKTYWNEGO ZAMÓWIE-
NIA gospodarczo odpowiedzialnego kontrahenta (reprezen-
tującego deficytową potrzebę) na Jego rachunek I ryzyko,
nie zaś przez urzędnika obojętnie jakiego szczebla planowa-
nia, który w długim łańcuchu decyzji administracyjnych
zawsze pozostaje anonimowy, a zatem nieodpowiedzialny.

Czas wyciągnąć wnioski z nieoczekiwanych chyba
dla wszystkich a co naimniei dla większości organi-
zatorów gospodarki socjalistycznej doświadczeń, że
nie clyrektywność w ogóle, ale dyrektywność plariow
w wskaźnikowej formie wywołała cały sprzężony
łańcuch antybodźców do intensywnego gospoda-
rowania już w samym zalażku, bo w trakcie pla-
nowania. w trakcie wykonywania planów produkcyj-
nych. a nawet w fazie eksploatacji wyprodukowanych
dóbr; żc w wielu przypadkach asortyment i jakoś*
produktu u producenta kierującego sie zaplanowanymi
wskaźnikami odbiega od konkretnych potrzeb społecz-
nych dalej aniżeli u producenta kieruiacego sie tylko
zyskiem. Dyrektywne zamówienia i umowy wraz z nor*
malnymi konsekwencjami ich niewykonania są tą kon-
kretną formą planowego, ale nie administracyjnego
oddziaływania, przy której skutki zarówno trafionych
jak i nietrafionych decyzji i dyrektyw gospodarczych
stałyby się mierzalne i adresowalne nie tylko insty-
tucjonalnie, ale ' personalnie, również w organach
centralnej administracji państwowej.

Ramowo przedstawione koncepcje ekonomicznej oce-

ny działania w przemyśle pozwalaią na ptrvszecljne
zastosowanie względnie iednolitei metody opartej >na

wspólnych założeniach ekonomicznych Jak głęboko
można pójść z ocena jednostek organizacyjnych', w

przemyśle i ich komórek, zależy w niemałym stopniu
od możliwości aparatu administracyjnego w tym prze-
myśle. Przy komputeryzacji przetwarzania danych od-
powiednie pogłębienie rachunku kosztów wzajemnych
rozliczeń gospodarr ych (rozrachunku gospodarczego)
oraz rachunku ekonomicznego iest praktycznie jedynie
kwestia techniczno-organizacyjną. duże znacze-

nie rozwoju informatyki w kraiu.

ZBIGNIEW GACKOWSKI

*) Np zapasy materiałów, produkcji w toku i gotowej,
środków nietrwałych oraz nieściągnięte wierzytelności.3

) W działalności eksportowej, różnicą między wejścierrj i

wyjściem organizacji przemysłowej iest uzysk dewizowy..3
) A faktycznie w wyniku niezręcznej polityki hodowany

przez nasze organa finansowe.
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Buromaschinen-Export GmbH
Berlin NRD - 108 Berlin,
Friedrichstrasse 61 Niemiecka
Republika Demokratyczna

Przedstawicielstwo w Polsce BME,
Biuro Techniczno-Handlowe pny
Ambasadzie NRD

Warszawa, ul. Filtrowa 62 m. 63

Pierwsze

wrażenie —

atrakcyjny
wygląd
Na poczqtku zwraca się uwagę przede wszyst-
kim na wyjjfąd zewnętrzny

:

Dopiero późnie;
następuje zastanowienie. .Poznajemy bliżej ce -

chy i zalety.
daro-Soemtron 1320 rozwiqzuje problemy, któ-
re występują przy opracowywaniu danych, jako
informacji wejściowych oraz ich przenoszeniu
na maszynowo czytelne nośniki danych, daro-
-Soemtron 1320 rozwiązuje te problemy szybko,
pewnie i precyzyjnie.
Jako zadanie podstawowe maszyna przenosi
informacje na taśmę dziurkowaną (zakodowa-
nie 6 lub 7 bitów oraz bit kontrolny), dokonu-

jąc równocześnie operacji rachunkowych, jak
również opisując formularze. Ponadto dane są
zabezpieczone kontrolą pojemności maszyny,
kontrolą numeryczną, liczbami kontrolnymi, op-
tycznymi kontrolami i sygnałami.
daro-Soemtron 1320. Przyjemne w użytkowaniu
i pewne urządzenie. Na żądanie chętnie służy-
my informacjami.

„Prosimy odwiedzić nas na Wiosennych Targach Lip-
skich w dniach 11-18 marca 1973, teren targowy hala
15 (ekspozycja), hala 17 (Biuro Eksportowo-lmportowe)".

wejfcfe maks. 25
znaków/s
wyjście 12 znaków/s
pamięć — 4 pamięci
ferrytowe, każda 11

miejscowa plus znak
kodowanie dziurkarki

taśmy 8 kanałowe

szybkość 50 znaków/s

Sprzedaż i informacje:
POMiUB INFORMERA

Warizawa, ul. Górskiego 9

„BudowSany ołtarz"
W związku z artykułem ANDRZEJA

NALĘCZ-JAWECKIEGO pt. „BUDOW-
LANY OŁTARZ" (Z. G . nr 51-52/72)

stwierdzamy, że rzeczywiście w minionym
okresie nakłady inwestycyjne na prze-
mysł spożywczy w tym zbożowo-mły-
narski w woj. wrocławskim były sto-
sunkowo ograniczone i Centrala PZM

„PZZ" jest wdzięczna Redakcji za zwró-
cenie uwagi na tę okoliczność. Rów-
nież obecnie ograniczony potencjał bu-
downictwa nie pozwala na rozpoczęcie
inwestycji w takim zakresie, na jaki
wskazują potrzeby przemysłu w dziedzi-
nie produkcji,. odbioru , 1 przećhowalhi-

' ctwa zbóż i rzepaku.

.tyedług aktualnie obowl4ZuJącega pla-
nu przewiduje się, że w bieżącej 5-Iatće
będą budowane dwa elewatory (Strzelin
— rozpoczęcie 1972, Ujazd Górny — 1974)
a nie jeden jak podano w artykule. In-

formacja w artykule, że na budowie ele-
watora w Strzelinie zaległość wyniesie
8 min zł, uwzględnia stan z październi-
ka (plan 14,8 min zł, wykonanie do 31.10.
— 7,5 min), w wyniku wysiłku budow-

lanych zaległość ta zmniejszyła się i na

leonieo roku wyniosła już tylko 1,1 min
zł.

W celu rekonstrukcji młyna ..Sułkowi-
ce" nie było powoływane SOWI. a ro-

boty są realizowane przez Zakl. Remon-

towo-Montażowy podległy Wojewódzkie-
mu Przedsiębiorstwu, które nipznl eż" ! "

od tej budowy prowadziło szereg In-

nych mniejszych Inwestycji.

Niezależnie od tych małych uzupełnlcri
Centrala PZM „PZZ" dziękuje Redakcji
Ti zainteresowanie się problematyką In-

westycyjną przemysłu zbożowo-młynar-
skiego.

mgr W. KLIMASZEWSKI

Naczelny Dyrektor
Centrali Przemysłu

Zbożowo-Mlynarskiego PZZ

Zespoły obiboków?
Istnieje spora grupa przyczyn, które

powodują wszelkiego rodzaju absencje,
a których usunięcie leży w gestii sa-

mych zakładów pracy jak i ich pracow-
ników. Potrzeba tylko bardziej zdecydo-
wanego działania administracji przed-
siębiorstw jak I organizacji społeczno-
politycznych.

Wydaje się. że w samych zakładach
nracy nie sięga się zbyt głęboko dn
•<nalizy warunków socjalnych, osobistych
warunków poszczególnych pracowników,
nie analizuje się pantilacvch stosunków
między ludźmi w zespołach pracowni-
czych. Są wprawdzie prowadzone nftc'-
f*oraźne, nie mogą one jednak zastani^
działalności permanentnej i nowocześnie
zorganizowanej.

Zagadnieniem bardzo Istotnym I sze-

roko komentowanym w zakładach pra-
cy sn sprawy zwolnień lekarskich. Nic
wydajać w tej materii Jakichś jedno-
stronnych ocen. gdyż w żadnym wy-
padku nie można by Ich poprzeć nuteń-
tvcznymi faktami, trzeba nortkreśW ż»
przyewny nie tkwią wvłaeznie w łibe-
ralnoścl orzecznictwa lekarskiego.

Istnieje w fcnżrtrm przedsiębiorstwie
irrupa pracowników. ktflrzv umie.fa
snrvtnie wykorzystywać każda możli-
wość uzyskania zwolnienia lekarskletro
i lekarze są wobec tych spryciarzy bez-
silni. W walce z tego typu nspołecznv-
m! Jednostkami nomóe mnże lcflvriio
zdecydowane potępienie kolektywów
pracowniczych wobec treh. ktrtrz" po-
dobnymi metodami uzvsknfą zwolnieni-
lekarskie rzekomo v. tytułu opieki nad
dzieckiem czy żoną.

Wydaje się, 4e zakładowe organizacje
związkowe zamiast zwiększać kontrole
zwolnień lekarskich powinny doprowa-
dzić we współpracy ze służbami lekar-
skimi do badania warunków pracy i ży-
cia zatrudnionych. Wtedy nie trudno bę-
dzie odróżnić „ziarno od plewy".

Pozwoli to służbom lekarskim trafniej
podchodzić do pacjentów i wzmocnić
działalność profilaktyczną i wychowaw-
czą; żywiej zająć się ludźmi rzeczywiś-
cie chorymi. W przodujących brygadach
robotniczych rozpowszechniony jest po-
ęląd, że należałoby tych wszystkich,
którzy świadomie łamią dyscyplinę pra-
cy I „robią się" wciąż chorymi kiero-
wać do odrębnych zespołów pracowni-
czych i eliminować z zespołów szanują-
cych swoje zawodowe i społeczne obo-
wiązki. Niecbby wówczas działali na

własny rachunek, a nie na rachunek
swoich uczciwych współtowarzyszy pra-
cy.

Ta izolacja społeczna i zawodowa wie-
lu z nich szybko uleczyłaby 1 napra-
wiła.

MARIAN PALLASEK
Katowice-Ligota.

W sprawie delegacji
służbowych

Wyjazdy służbowe stały się u nas plla-
gą. Utarło się w naszej administracji
i gospodarce przekonanie jakoby' bez

wyjazdu służbowego nie można było za-

łatwić wielu spraw. Osobisty wyjazd ina
być „cudownym eliksirem", leczącym
nieprawidłowości, zaniedbania i . niedo-

ciągnięcia w administrowaniu i zarzą-
dzaniu; pomagającym z miejsca'"roz-
strzygać i załatwiać wszystkie proble-
my, występujące w naszych urzędach,
zakładach produkcyjnych i innych Jed-
nostkach gospodarczych.

Dojrzewa już sytuacja, aby skończyć
z mitem niemożności załatwiania spraw
bez pomocy delegacji. W znakomitej
większości przypadków wyjazdy służbo-
we nie pomogają w konkretnych i szyb-
kim załatwieniu sprawy. Po prostu lu-
dzie ' przyzwyfczaili się jeździć do War-

szawy, do innych większych miast, czy
do miejscowości atrakcyjnych. A więc
jeżdżą na koszt państwa przy lada o-

kazji, uzasadniając swoim przełożonym,
że bez osobistego kontaktu nic nie 'da
się zrobić.

Przy odpowiednim ograniczeniu wy-
jazdów służbowych i zastosowaniu .na-

leżytej dyscypliny rozliczania kosztów
delegacji oraz ich kontroli, wydatki, ^na
delegacje w skali krajowej można
zmniejszyć przynajmniej o połowę. Trze-
ba w znacznie szerszym zakresie korzy-
stać z innych — bardziej nowoczesnych
środków łączności takich, jak teleks czy
telefon. Pracuje się u nas nad refor-
mą zasad wyjazdów służbowych i • ich
ograniczaniem. Trzeba tylko życzyć, aby
ta reforma nie była połowiczna. Ostatnio
ukazała się uchwała Rady ministrów o

zryczałtowaniu kosztów hoteli przy roz-

liczaniu podróży służbowych, co już w

pewnej części oowinno OTraniczyć kosz-
ty deleęacji. Ale potrzebne jest kom-
pleksowe urPTnlownnie całości nroble^iu
delegacji służbowych. Nowy akt praWnj
jakiego spodziewała się w fei sprawie
m. in. kontrolerzy gosnodarki — księ-
gowi. oowinien wnlynać na oerranićzn-
nie wyjazdów służbowych 1 wydatków
na ten cel.

SYLWESTER WACHNIEW

Bydgoszcz

Konkurs poprawy
warunków pracy

Ogłoszony przed rokiem przez CRZZ,
NOT i b. KNiT (obecnie MNSzWT) co-

roczny konkurs w dziedzinie poprawy
warunków pracy, trwać będzie do 1975
r. i obejmuje nowe rozwiązania lub
zmiany konstrukcyjne I technologiczne
o wysokich walorach z punktu widze-
nia ergonomii i bhp oraz usprawnienia
wpływające w sposób istotny na za-

pewnienie lepszych warunków bezpie-
czeństwa I wygody pracy.

Do komls.fi eliminacyjnych konkursu
powołanych przy oddziałach wojewódz-
kich NOT zgłoszono do polowy grud-
nia, przed zamknięciem pierwszego, te-

gorocznego cyklu konkursowego (za rok
1972) ponad 360 lematów ze 170 zakła-
dów. Najwięcej tematów nadesłały za-

kłady podlegle resorlom przemysłu cież-
kiccro, przemysłu lekkiego 1 budowni-
ctwa, najmniej zakłady resortu przemy-
słu chemicznego, maszynowego oraz gór-
nictwa i energetyki.

Najwięcej rozwiazań dotyczy zmniej-
szania zanieczyszczeń toksycznvch, po-
prawy wentylacji i klimatyzacji, ochro-
ny powietrza (ok. cn tematów) oraz

zwalczania uciążliwości wvnlk.iłącvcI1 '
z

nadmiernego hałasu i wibracji (nonad
40 tematów).

Ocena prac konkursowych focenle
podlegajn tylko te rozwinzania, które zo-

stały już zastosowane I wypróbowane
w praktyce) i rozstrzygnięcie nlerwsze-
go etapu konkursu za rok 1072 nasłani
w I kwartale 1973 r. Na nairrnrlv prze-
znaczono w każdym roku rr'"on zło-
tych.

W. O.
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»• PiiBlikowany w Hongkongu ty-
gpdni^ PAK EASTEKN ECONOMIC
REVIEW zamieszcza korespondencję
& Islamąbadu fit. PAKISTAN —

KRYZYS -TRWA NADAL. Ąutor Sa-
lamat-Ali omawia w nim sytuację
gospodarczą Pakistanu, a zwłaszcza
ekonorńićżrie skutki uzyskania nie-
podległości przez dąwńy -

, Pakistan
Wschodni.

^[Bezpośrednie perspektywy gospodarcze
Fpkistanu przedstawiają się dość ponu-

r& Przedstawiciele władz przyznają, że
w kraju panuje kryzys spowodowany
wydarzeniami polityfcznyml z okresu
nSarzec—grudzień 1971. Istotnymi cecha-
rtli sytuacji gospodarczej są: brak- rów-
nowagi, bilansu płatniczego, bardzo po-
wolny wzrost produktu narodowego
bifutto, niska produkcja rolnictwa i
przemysłu, niski .poziom inwestycji za-

równo w sektorze państwowym, jak i w

sektorze prywatnym, wzrost cen, two-
rzenie, się ,;wąskich gardeł w kluczowych
sektorach gospodarki, w tym w energe-
tyce i transporcie," nadal wysoki poziom
^iydatkpw nie , przeznaczonych na roz-

HaS.I gospodarczy (wydatki na obronę
pochłaniają 49,5 proc. obecnych wpływów
budżetowy eh), niepokoje w zakładach
pjtacy ,.i i szerzące się bezrobocie. Wciąż
Widoczne są skutki zamrożenia dopływu
zagranicznych kredytów i pożyczek.
^Istotnym czynnikiem • sytuacji . .gospo-

darczej jest wptyw na konsumpcję wy-
siłków zmierzających do. zastąpienia
produktów uzyskiwanych poprzednio z

Dpkki. C::ynnil; ten wespół zc spadkiem
produkcji, przemysłowej (spowodowanym
bę-akiem importowanych surowców, pół-
produktów i części zamiennych) i z sza-

leńczym stosowaniem finansowania . wy-
datków przy pomocy., deficytu w okre-
sie marzec—grudzień 1971, miał bardzo
poważny wpływ na ceny. Ponadto ceny
zastały jeszcze bardziej pchnięte w , górę
T^j wyniku wzrostu plac oraz niekończą-
cych się strajków. Wskaźnik ćfen .hurto-
\y-yfch (1350—60 = 100) mial w czerwcu

1572 poziom 161,S. co oznacza wzrost w

cfągu ' roku o 10 proc. Wskażnilć cen

Konsumpcyjnych clla urzędników w Ka-
riczi wzrósł w tym samym okresie o

16 proc., a wskaźnik cen detalicznych
dla pracowników przemysłu w Karaczi
<t 13 pr<ic.
IW zestawieniu ze światowym wzrostem

cen, wynoszącym , f) proc.,
1

dane. te mó-
wią o wystęyowrniu w Pakistanie po-
Wiiżnej tendencji inflacyjnej. W do-
datku w cisisu ostatnich 2 lat dochód
przypadający na 1 mieszkańca uległ
zmniejszeniu. W roku finansowym koń-
czącym się w czerwcu 1972 spadek ten

wyniósł 1.06 dolara, sytuację komplikuje
dodatkowo szybki wzrost ludności okrę-
gów miejskich, ujawniony przez spis
ludności, zakończony w październiku
ia72. Ludność miejska stanowi obecnie
o^. 28 proc. całej ludności kraju, co jest
jak na kraj rozwijający się, proporcją
bfirdzo wysoką.

Chociaż wg oficjalnych ocen robotni-
cy przemysłowi stanowią tylko 3 proc.
ludności zawodowo czynnej, to jednak
bardzo głośno dawali oni wyraz nieza-
dowoleniu i zakłócenia międzysektorów.j
równowagi gospodarczej. Za rządów
Yahya Ghana minimalna płaca w prze-
myśle została za jednym zamachem
ppdwyższona o ok. 50 proc. Prezydent
Ziilfikar Ali Bhutto zarządził dalszą
podWyżkc zarobków robotniczych o 40—50
proc. Jednakże to podwyższenie zarob-
ków polecało nie na bezpośredniej pod-
wyżce plac, lecz na zwiekszeniu różnego
roVlvR'''.! dodatków do płacy.

Niezależnie od wszystkich tych pro-
blemów sytuacja gospodarcza nie jest
nawet w nolowie tak fatalna, jakbyła
w momencie przejmowania władzy przez
nOWa administracje. Ńowy rząd próbował
rozwiązać problemy - gospodarcze • przy
pomocy całego arsenału środków. Srocl-
kfc! te obe'mowaly>> proorpwądzęnie re-

formy rolnel oraz system . ppważueg.o
siiBsydio^ańil ćen priiMm' rofnVfh
i inne .p'e stosowane ,(IoH'cłłęząs.yboflżęc
dlir "rolnikffw." '^"rzeń^ówadrorio nacjona-
lizacje podstawowych gałęzi ,przemysłu,
po którei jednak 82 proc. zakładów
prżsmyśMwycii stanowi własność; .pry-
watna. Ponadto pr^enrowądzono dras-
tyczne 7TOfapv w ?*nikturze zarządzania
przemytem

' strukturze snólek akcyj-
nych.' złifteraliTowano lmoort >townfX* o

za*śadnn*zvm znaeż°r»ńi oraz wnró'w'ad?q-
nó ! zmi*>nv w -śstawKach eelnvch
»irto n

: »nftc?a'n». -porozumienie r>a(j t«~
mat

1
pozi^nn cen z - nro^"cpntami ńie-

Wfr»ct» • konsnniorviriydb. ">*•' "

Ńieża'eżnjp" od wwvstkiich tych ^mian
dofcońńjW się ko-ektury w strukturze
produkc" i liand'u. ntajucef Ha ce'«
przezwyciężeni" F

ł
-u^kńw utratv rvnku

Bangla Des-. RTI-H wcipź Jeszcze fbiera
dailp dla obliczęn;a Tjelivch rozmiarow
sliujtkóytei strąt". ale .«est luż obecnie
rżtśjzą jasną; że surtia 50 min do'., sta-

nowiącą roczne dodatnie dla Pakistanu
Zachodniego saldo wymiany handlowe,}
między obydwiema częściami Pakistanu
sprzed podziali!, nie wyraża wielkości
zmian, jakie -trzeba ~ będzie przeprowa-
dzić.. Ńa rynku wyst-piije brak wielu
towarów, od herbaty i juty do zapałek
i jfepieru- których poprzednio dostarczał
Pakistan W-chodni.

Chociaż brak tTrcli towarów został
skpipoepsowny Ich., tańszym importera
z 'tynku światowego, to Islamabad mu-

sl.-jjeszcze znaleźć - zbyt dla wielu towa-
rów sprzedawanych poprzednio w Pa-
kfótftnie Wschodnim. Nie znaleziono je-
szcze rynku zbytu dla taniego tytmiu.
sprzedawanego poprzednio Bengalczy-
kom. Podobnie niełatwo jest znaleźć ry-
nek dla ryżu niskiej jakości, uprawia-
nego w Sindżic. W ostatnim roku uda-
ło" się sirzedać ten ryż w związku z

ogólnoświatowym brakiem zbóż. No-
wych rynków zbytu szuka te-

1
lekki

przemysł maszynówy, który poprzednio
sprzedawał w Daece rocznie wyroby
wartości 5.5 min doi.

Niezależnie od kluczowego znaczenia
eksportu, w gospodarce Pakistanu
ogrotnną rolę odgrywa pomoc zagra-
niczna, zwłaszcza pożyczki w : naturze,
które .po przerwie trwającej około 2 lat
zntńvil żaczel-<> obecnie napływać dó te-

go .krain. Pakistańskie konsorcjum Ban-
ku "Światowego na konferencji odbytej
WŁ,S;paryżu w ma.in 1972 postanowiło
udzielić Pakistanowi pomocy w naturze
wartości 180 rr^n doi. Z pomocy te) 141)
min doi. przybrało iuż konkretną for-
męt-,porozumień podpisanych przez Pa-
kistan z poszczególnymi członkami kon-
sorcjum.

Jednakże główny problem Pakistanu
w dziedzinie pomoc zagranicznej polega
nie ,tyle na uzyskaniu nowych pożyczek,

Z POBUKACJ! GUS

Ile' na - znalezieniu sposobów zl&gódze-
iiia, ciężarów, związanych z dotychczaso-
wym zadlużehiem. W związku w ,zam.-o-

żeniem w marcu ,1971 pomocy udziela-
nej przez konsorcjum, Pakistan' doko-
nał jednostronnie w maju, 1971 morato-
rium całej obsługi dotychczasowego za-

dłużenia. Posunięcie to nie miało, cha-
rakteru odwetowego; po prostir PakiS-
łSiri nie miał innego wyjścia. Konsorcjum
na wspomnianym już paryskim posie-
dzeniu z maja 1972 postanowiło zalegali-
zować tę sytuację 1 zgodziło się odro-
ezyć do 30 czerwca 1973 spłatę przez
Pakistan sumy 234 min doi., z tytUlu ob-
sługi dotychczasowego zadłużenia., Bank
Światowy nie zgodził się udzielić Pakis-
tanowi żadnych ulg w tej sprawie 1 bj 1
jedynym wierzycielem, uzyskującym od
Pakistanu spłaty zadłużenia aż do sierp-
nia ' br., kiedy to bank ten postanowił
przyjąć na członka Bangla Deśz. Rów-
nocześnie z tą decyzją Bank Światowy,
nie przesądzając losu swych pożyczek
dla - Dakki zgodził się, by Pakistan za-

przestał spłat pożyczek zużytych na fi-
nansowanie in,westycji w Bangla Oesz.
Zadłużenie Pakistanu w IBRB .wynosi
600 inln doi., z czego niemal 30 .proc.
przypada na sumy zainwestowane w

Bangla Desz. -
'

' Największych, ulg udzieliły. Pakistano-
wi Chiny, które w początku roku, 197»
umorzyły mu zadłużenie w wysefeosei
110 min doK i' odroczyły na okres 2U
łat spłatę. dalszych 20 min doi.; Chiny
nie "pobierają też od pożyczonych Paki-
stanowi sum - żadnych procentów. Jugo-
sławią umorzyła część zadłużenia Pakis-
tanu wynoszącego 120 min doi., przypa-
dającą na sumy zainwestowane w Ban-
gla. Desz.

Porozumienia podpisane już z członka-
mi "

konsorcjum przyniosą- Pakistanowi
ti('lk6 chwilową ulgę. Główny problem
polega - na procentach płaconych od po
żjczek i nai ustaleniu wysokości zartlu
żęn|a Pakistanu po wyodrębnieniu z te-

go'zadłużenia zobowiązań Bangla Desz.
Według ' najnowszych oficjalnych _ ocen,
Obciążenia Pakistanu z tytułu

'

obsługi
długów, łącznie ze spłatą pożyczek dla
Dąkki, . wyniosą w roku finansowym
197:1—74, kiedy to, zgodnie z ostatnim
pórózumienlem konsorcjum przypadną
nowe terminy spłat, równowartość 50

. pr.be. • całego eksportu kraju.. Jest rzecz.i
oczywistą, że Pakistan nie będzie w

stanie wywiązać się z tych zobowią-
zań: .

• Arnerykański dziennik WALL
ST-BETT JOURNAL zamieszcza ar-

tykuł Felixa Kesslera pt. „Po ro-

ku;,.: Dewaluacja dolara pomaga
eksportowi . tJSA, ale deficyt han-
dlowy nadal wzrastaćArtykuł o-

mawia sytuację handlu zagranicz-
nego^ USA — zwłaszcza handlu z

Europą zachodnią ->- w rok po de-
waluacji dolara. Oto jego skrócony
tekst:

Upłynął dokładnie rok od dewaluacji
-dolara I amerykańscy eksporterzy mogą
mieć powody do uroczystego świętowania
tej rocżnicy. Amerykański eksport wzrósł
w ciągu pierwszych 10 miesięcy 1972 roku
do .poziomu 40^2 mld doi., tj. do poziomu
o 10 proc.) wyższego od 36,6 mld doi.
osiągniętych rok wcześniej Na taką właś-
nie ..dobrą ftowihę oczekiwano po ustale-
niu' 18 grudnii 1971 roku na posiedzeniu
ekspertów Walutowych- -w waszyngtoń-
skim Instytiitcie Smithsoniańskim nowych
kursów walut.
" AM'\Wartość importu do USA wzrasta-

ła jeszcze nawet szybciej i do końca
paździęrnika osiągnęła 45,5 mld d.ol. W
rezultacie powstał, by użyć określenia
pewnego europejskiego eksperta, „miaż-
dżący" deficyt handlowy, który osiągnął
yf" ciągu pierwszych 10 miesięcy 1972 r.

Ok. 5,3 mld doi., tj. poziom ponad dwu-
krotnie wyższy od wynoszącego 2,05 mld
doiJ - deficytu handlowego w ciągu całego,
roku 1971, tj. deficytu, który"'w taft tśufi'
czpym stppniu przyczynił się do. dewa-
luacji .dolara. .

/ Ozy ten - wzrost deficytu handlowego
oznaczą, że tak bardzo wychwalana de-
waluacja dolara nie przyniosła zanlierzo-
iiyćh", Rezultatów? Bynajmniej:. Pi-zegląd
opiliji . na ten . temat europejskich ekono-
mistów; czołowych przedsiębiorców, han-
dlowców i osobistości rządowych ujawnia
powszechne przekonanie, że podjęte kroki
Walutowe' przyczynią się w końcu do
osiągnięcia przez USA nadwyżki handlo-
wej, choćiaż "nikt nie jest w stanie do-
Hpdnie przewidzieć kiedy to nastąpi.

„Poprawa taka 'musi nastąpić". —

' mówi
iieWidn' przedstawiciel GATT. Sprawozda-
nie "GATT przewiduje, że efekty' ileWa-
luaćji zaczną Wyraźniej występować w

hanaiii zagranicznym' w 1973 r. Ale wspo-
rritiiany przedstawiciel tej drgahiżacji
twierdzi, że .'osiągnięcie w 1973 rj przez
ljJSA. równowagi . bilansu handlowego
,.w .ogóle iiie wchodzi w grę". Dodaje on:

„WSżystlco "co, mogę powiedzieć ńa ten
tbiAat, to że najgorsze już minęło".

Być może, zapewnienia tego rodzaju
ódgrywają pewną pozytywną rolę' psy-
chologiczną: - Tymczasem jednak przed-
stawiciele amerykańskich władz handlo-
wyćh stwierdzają na terenie całej Euro-
py,- że. względnie nieliczne spollvi amery-
kańskle wykorzystaly dewaluację dla ob-
niżehia za granicą cen swych produktów
odpowiednio dó zmniejszonej wartości
dolara i uczynienia' w ten sposób tych
produktów bardziej konkurencyjnymi.

•Tak lip. jeden ż zajmujących się. spra-
wami, handlu przedstawicieli ambasady
UŚA 'twierdzi,' ze w Niemczech zachod-
nićh" fyiko ókółó 1/3 produktów amery-
kańskich eksportowanych do tęgo' kraju
ma obecnie niższą niż przedtem ccnę w

mai-kach. Chociaż wartość marki w sto-
siCnku • dó dolara Wzrosła o 13,57 - proc.,
większość • eksporterów 1 amerykańskich
nldal pobiera od swych niemieckich
klientów tą . samą cenę co przed- dewa-
luacją. , Tak więc w efekcie . eksporterzy
ci bądź t zwiększają swe zyski, bądź
zwiększają proporcję dochodów nie. roz-

dzielanych, która Inaczej uległaby zm.nięj-
sż,ejiiu że! względu ńa rosnące koszty.

. W yrywkowa kontrola tej sprawy, na te-

renie,. JEuropy , ujawnia wspólny , model
ojjoru producentów amerykańskich -prze-
ciwko Obniżaniu cen w związku z -dewa-
ltiaćją. Przedstawiciel flriny Honeywell
btd'z

1
Wielkiej 'Brytanii' mówi, żfet ceny

„nie' opierają
1

się na dewaluacji lecz' na'
sytuacji panującej ńa rynku" i dodaje,
żc- przy sprzedaży większości kompute-
rów; amerykańskich cena nie' jest decy-
dującym' czynnikiem.

Fot. A. Jaloainski

na

INTEGRACJA
socjalistyczna odnie-

siona do sfery działalności inwe-
stycyjnej przejawia ęię we wspól-

nym koordynowaniu rozwoju tych
gałęzi,, które są przedmiotem zain-
teresowana kilku lub wszystkich
krajów RWPJ. Stwarza lo możli-
wość dokonywania dalekoidącej

'Specjalizacji w
; zależności od^pępsią-

dąny.Ęł}(.... 5łóż. ęuroj^ęowych, 'Stopnia
opanowania technologii wytwarza

1 '

rfi%,możliwości '-o siągnięcia, parame-
trów techniczno-ekonomicznych od-
powiadających lub zbliżonych do
poziomu światowego. Czynniki te

wywierają wpływ na prawidłową
realizację kompleksowego progra-
mu dalszego pogłębiania współpra-
cy i rozwoju socjałistj^czne.i integra-
cji- krajów członkowskich KWPG, z

uwzględnieniem koordynacji pla-
nów narodowo-gospodarczych.

- Opierając się na tym, programie, kraje
RWPG nakreślają wspólne kierunki in-
westowania, biorąc pod uwagę możli-
wość uzyskania niezbędnych rodzajów
produkcji drogą optymalnego wykorzy-
stania posiadanych środków. Dotyczy to
zarówno samego procesu inwestycyjne-
go, stosowanych rozwiązań technologicz-
nych oraz techniczno-organizncyjnych,
jak również efektywnego wykorzysta-
nia poniesionych nakładów.

Systematyczny wzrost potrzeb in-

westycyjnych poszczególnych krajów
RWPG rodzi konieczność odpowied-
niego bilansowania nakładów do-
tyczących' bieżącego oraz perspekty-
wicznego finansowania zadań. Prak-
tyczne spojrzenie na ten problem
wskazuje, że możliwości zapewnie-
nia • odpowiedniego poziomu nakła-
dów inwestycyjnych nie zawsze mo-

gą zaspokoić propozycje inwestowa-
nia w określone działy gospodarki
narodowej. Stwarza to konieczność
zweryfikowania programu inwesty-
cyjnego. i dostosowania go do fak-
tycznych możliwości danego kraju.

Natomiast w warunkach realiza-
cji zamierzeń inwestycyjnych zwią-
zanych z socjalistyczną integracją
krajów RWPG istnieje możliwość
rozszerzenia programu inwestowa-
nia m. in. w - wyniku pomocy kre-
dytowej. . Pomoc- ta" udzielana jest
przez powołany do życia w 1970 r.

MIĘDZYNARODOWY " BANK IN-
WESTYCYJNY. którego podstawo- ,

wym zadaniem • jest. udzielanie dłu-

goterminowych i średniotermino-
wych kredytów.

Przeznaczeniem ich jest w pierw-
szej kolejności realizacja zamierzeń
związanych z międzynarodowym,
socjalistycznym podziałem pracy,
specjalizacja i kooperacja produkcji,
nakładami na, r.ę>zwój bazy , sujpw-
cpwo(-pąliwowej, uwzględniający J)o-
trżeby zfntegfdwainyćn kfajów. Dzia-
łalność kredytowa'^Banku Skiero-
wana jest na realizację. - zadań jtak-
że w innych gałęz.iach gospodar-
czych, które są przedmiotem wspól-
nego zainteresowania i mogą przy-
czynić się do rozwoju ekonomiczne-
go krajów członkowskich. Niezależ-
nie od tego, Bank może brać - rów-
nież1 udział w kredytowaniu zadań
inwestycyjnych, których realizacja
wywiera wpływ na - rozwój gospo-
darczy określonego kraju.

Uwzględniając podstawowe cele dzia-
łalności kredytowej, Międzynarodowy
Bank Inwestycyjny zwraca również uwa-

gę na sposoby osiągnięcia efektów in-

westycyjnych z kredytowanych obiek-
tów, Nie jest obojętne, jakim kósztem i

jakimi metodami zamierza się uzyskać
zamierzony przyrost zdolności produk-
cyjnych. - '-

Ogólnie biorąc, kredytowane obiek-
ty powinny odpowiadać światowe-
mu poziomowi' naukowo-techriiczne-
mu, zapewniającemu uzyskanie pro-
dukcji wyższej jakości przy możli-
wie najniższych nakładach inwesty-
cyjnych. Efekty produkcyjne wyra-
żane w formie określonych asorty-
mentów towarowych powinny od-
powiadać poziomowi cen stosowa-

nych na rynku światowym.
Trzeba stwierdzić, że uwzględnie-

nie kryteriów techniczno-ekonomi-
cznych, stanowiących podstawowe
wymagania udzielenia kredytów
przez Międzynarodowy Bank Inwe-
stycyjny, jest w praktyce trudne do
spełnienia. Nie oznacza to bynaj-
mniej zaostrzenia wymagań w sto-
sunku do kredytobiorców, ale jest
wyrazem dążności uzyskania przez
kredytowane zadania inwestycyjne
cech daleko idącej nowoczesności,
uwzględniającej istniejący i perspek-
tywiczny poziom rozwiązań techno-
logicznych oraz techniczno-organiza-
cyjnych reprezentowany przez kraje
wvsoko rozwinięte w danej dziedzi-
nie produkcji. Oznacza to z jednej
strony możliwość przekazani^ ną

międzynarodowy rynek socjalistycż-
ny nowoczesnej i poszukiwanej prp-
dukcji, ż drugiej zaś żapeWńia szer-

szy jej zbyt-w krajach uprzemysło-
wionych o.raz . rozwiniętych . .gospo-
darczo. Pełne respektowainie' prżęz
Bank tych ikryteriów stwarza feónijfe-
czn ość. dflkon^wą nią s elek^ oji ęwą-
nia wnfóślcpw krędytowych napły-

.wająi^tórędJŁ^dJ^otBÓęefisyiaSP^s
zentujących . kraje członkowskie tej
organizacji'

W okreśfe tgnrócifclat <!działalnd,§ci>
Międzynarodowego Banku Inwesty-
cyjnego przyznano kr.edyty na, reaH-;
zację 25 zadań inwestycyjnych "w

' kwocie' ponad 278 *'milióhówł rubli
transferowych oraz 110' milionów
w walutach, wymienialnych.

Z punktu widzenia wysokości przyzna^
nia kredytów, a także znaczenia zadań
inwestycyjnych dła T wspólnej- integracji-
krajów RWPG należy wymienić1): mo-

dernizacja urządzeń i rozbudowa mocy
produkcyjnych zakładów „Tatra"
CSRS, budowa zakładów kauczuku izor
preńowego w Rumunii,' budowa . zakła-
dów - zajmujących- się produkcją , urzą-
dzeń dó wytwarzania włókien syntetycz-
nych w' Rumunii, budowa- fabryki pro- -

duknjącej maszyny do produkcji mas

plastycznych w NRD. -

' '

Polscć • przyznano w tym -czasie 7 •

kredytów na łączną kwotę .około. 29
milionów rubli transferowych, '

w

tym blisko 21 milionów w wąlutaćh"
wymienialnych. Spośród- zadań in-

westycyjnych^'realizowanych 1 przez
Polskę z .udziałem kredytów Między-
narodowego Banku Inwestycyjnego
na . uwagę zasługują „następujace:
modernizacja i rekonstrukcja Zakła- '

dów Mechaniki Precyzyjnej w Bło-
niu, ' budowa Ząkładów Silników
Małej Mocy w. Zagórzu, budowa Za-
kładów Sprzętu' Motoryzacyjnego, w

Pruszce oraz budowa óddżiału wy-
kończalni tkanin w. Zakładach Przę-
mySłu' 'Bawełnianego w Łomży. '

Jeżeli chodzl ó "udział zadań inwesty-
: cyjnych w Polsce realizowanych z po-

mocą kredytów Międzynarodowego Ban-
ku Inwestycyjnego, to w 1971 r. wynosił
ón 11,ł proc., a w 1972- osiągnął 10J9 prof.
ogólnej wartości kredytu udzielonego w

tych latach zainteresowanym krajom
członkowskim. Wypada podkreślić, że
proporcje te powinny ulec korzystniej-
szym zmianom przez większe zaintereso-
wanie ta' formą kredytowania inwestyefi
przewidzianych, do realizacji w najbliż-
szym i perspektywicznym okresie.

• Wymagania solidnego przygoto-
wania zadania do realizacji^ zawar-

te w kryteriach technicznQ-ekpnomi-

ZBIGNIEW BORATYŃSKI

'cznych, nie powinny być tu czynni- ,

kami hamującyrni korzystanie z pb-
tnocy kredytowej MBI, Jęcz przeciw- -

nie powiniiy- stanowić skuteczne
bodźce do., podnoszenia na Coraz

wyższy poziorn stosowanych w doku-'
L
móntacji r6żw

i
iązań:-Nie,mpżna .tego

pomijać p&®^1sv,^oszułci:Wąnia. opty-
tiialnych ^^g^-wi,westówania, zwła-'

i-s^Ksai.^v ęęzypądlęąch, ;,.gdy—efekty
' produkcyjną'"ża^ierzoiie do użyska--
fch' -z' kredytowanych zadań mają.

/służyće ws^Śiri^hiu celowi — rozwó- .

jowi i umacnianiu, socjalistycznej'
integracji krajów RWPG.
. Pozycja "Bańku '— pomimo krót- :

'kiego - okresu, działalności — jest
mocna, czego wyrazem jest chęć na-

wiązania współpracy przez .póWażhe
bańki świata kapitalistycznego..
Wskazuje na to fakt, że do- Między-
narodowego Banku Inwestycyjnego;
można odnosić się z całkowitym za-,
ufaniem, czego dowodfem jest m.in.
'możliwość uzyskania "pomocy kredy-
towej- zarówno W rublach transfe-
rowych, jak>-i' w walutach wymie-i
niąłnych. Ktedyty w walutach wy-
mienialnych umożliwiają z jednej
strony dokonanie niezbędnego im-

portu maszyn i urządzeń z krajów
kapitalistycznych, z .drugiej zaś,wy-
wierają woływ na poziom posiada-
nych środków ' dewizowych, które
mogą być wykorzystane na- potrze-
by importowe.

Znaczenie pomocy kredytowej MBI

'jest' więc poważne i niewątpliwie przy-
czynia się ona , do' rozwoju socjalistycz-
nej integracji krajów RWPG. Nie ozna-

cza to, że -kraje członkowskie MBI nie
ifiogą korzystać z- pomocy innych or-,

ganizacji międzynarodowych, zwłaszcza

jeżeli może ona okazać się korzystniej-
sza (m. innymi decydować o tym może

poziom stosowanych stawek oprocento-
wania od -udzielanych kredytów) dla za-

interesowanego kraju. -

- Niemniej jednak wypada podkreś-
lić. że poważna i stabilna pozycja(
MBI powinna być w wielu przypad-
kach czvnnikiem decydującym w

dokonaniu • wyboru kierunku korzy-
stania'z pomocy kredvtowej. Formy
tej pomocy ze stro.ny MBI są i będą
przedmiotem systematycznegó . udo-
skonalenia; co jeszcze bardziej
umocni jego,pozycję wśród między-
narodowych '..organizacji finanso-
•n^ych.

•'). Por. „Diengi l^Kredjt" jy -12/1972 r.

Pod tym tytułem GUS wydał zbiór
danych o rozwoju spoieczno-gospodar-
czym krajów KWPG w latach 1970—1971.
A oto niektóre ciekawe informacje:

©Jednie roczne tempo wzrostu do-
chodu narodowego i produkcji przemy-
słowej 'było w trójach' RWPG wyższe
od-tfprzeCiętnegó światowego i wynosiło
w -f!it >5li 136:1-:971 odpowiednio 6,7 proc.'
i 8j2 proc., podczas gdy w świecie 5,2'
proc. i -: 6,5 proc. W wyriiku szybkiego
tenipa rozwoju gospodarczegb kraje
RWPG, których ludność stanowi 10 proc.
ludności świata, Wytworzyły w 1971 r.

1/3 światowej produkcji przemysłowej
i blisko 1,3 dochodu narodowego świa-
ta.

10 źvat: GOSPODARCZE
Nr 5 (1116)-4 .11 .1973

A.Dochód narodowy w 1971 r. w, po-
równaniu .z 1360 r. wzrósł: w Rumunii
— Ż,S, raza, w., Bułgarii — 2,3 rąza, w

ZSftR — 2,1 raźa, w. Polsce. — 2,0 razy,
ńi Węgrzech —

. 1,8 raza, w Czechosło-
wacji i NifD — 1,6 raza,. w Mongolii —

1,4 raza. . 1 .

0 Globalna . produkcją przemysłowa
zwiększyła, się - w . analogicznym, okre-
sie:. w Rumunii — 3,7 raza, w Bułgarii
—3,2 raza, 'w Mongolii — 2,8 .raza, w

ZSRR — 2,5 tąza, w' Polsce — 2,4 raza,
na. Węgrzech, — -2,0 razy) w • Czechosło-
wacji .1 . w NRD — .1,9 raza. szybszy w

porównaniu z innymi działami gospo-
darki narodtfWej rozwój 'przemytu spo-
wodował wzrost -udziału' przemyski • w

tworzeniu dochodu narodowego,:, Udział
ten kształtuje sie w 1971 r.: w'Czecho-
słowacji —'62 proc., w NRD -i- 61 proć.,
W tołsefe —' 'proc., w Rumunii —»57-
proC., w ZSRR — 52 proc., w Bułgarii
— si, płoci, na' Węgrzech — 43 proc:, w

Mongolii — 21 tiroc.
,

- 9 Obroty ' handlu zagranicznego kra-
jów. RWPG w latach 1960—1971 wzrasta-

ły. wolniej» niż ^obroty światowe. Sredlnie
roczne tempo wzrostu -obrotów w kra-
jach RWPG wynosiło 8,7 proc.,, pod-
czas gdy w świecie — 9,5 proc.
-ft Na 100P. „osób zatrudnionych w go-

spodarce - uspołecznionej przypadło w

1971 r.: w ZSRR — 79 ,osób z wyis/ym
wykształceniem, w Bułgarii — .60, na

Węgrzeih 1' w , Rumunii — 57 (lfl?8 r.),
W Polsce —' 54, w NRD.. —,45, W Cze-
chosłowacji —

. 44 (1970 T )- . 1,
Publikacja zawiera aneks, w którypi,

zamieszczono również dane o Kubie 1 o

Jugosławii. (ks>

Ifc^jŁlłłiŁkJ
ZŁOTY BOOM" DLA

AFRYKI POŁUDNIOWEJ

Rekordowe ceny złota na wolnym ryn-
ku mają duże znaczenie dla, kraju, w

którym znajdują się -jedne 7: najbogat-
szych ną świecie złoża szlachetnego me-

talu. „Zloty boom" pchnął ceny szla-
chetnego metalu na wolnym rynku do
50—60 dolarów- za uncję, chociaż oficjal-
na cena złota wciąż wynosi 38 dolarów.
Gdy główne waluty światowe przeja-
wiają ' oznaki słabości popy!.' na złote
monety i . Wyroby jubilerskie od razu

zwiększa się.
Na Afrykę Południową przypada ó-

koło. 78 proc. produkcji złota w świe-
cie zachodnim. Mętal ten wydobywa się
w .tym kraju w' czterdziestu wielkich
kopalniach. Dostarczyły one w roku u-

bieglym 73,6 mlp t rud, z których wy-
produkowano 975 596 kg złota, wartości
1191 min dolarów. Złoto jest gospodar-
czym filarem Afryki Południowej. W

kopalniach szlachetnego metalu pracuje
tam, ok. 400 tys. robotników. Około 20
proc. złotn południowoafrykańskiego
sprzedaje się za pośrednictwem rynku
lond'yńskiegó, podczas gdy ąż 81 pi-Oe.
przechodzi przeż banki ' śżwajćatóklfe'
działające jako grupa. (S)

ŚWIATOWE ZBIORY
KUKURYDZY

Światowe zbiory kukurydzy w ubieg-
łym roku według oszacowań amerykań-
skich wyniosły 284 min ton, ężyli o

2 proc. mniej niż w poprzednim (1971)
r
oitu. W Stanach Zjednoczonych były o

3 proc. mniejsze niż w rekordowym 1971
roku wynosząc 137,2 min ton. W kra-
jach Europy Wschodniej plony kukury-
dzy w 1972 r. w porównaniu z 1971 ro-

kiem zwiększyły się o 3 proc. do 23,8
min ton, przy czym największy wzrost

wykazała Rumunia bsiągając 8,8' min.
Zbiory w związku Radzieckim oszaco-

wano na 9,5 min ton. Największy spa-
dek plonów, bo o 12 proc., nastąpił w

Azji, gdzie zebrano 36,3 min ton.

(MP)

TRANSPORT KONTENEROWY
W RWPG

Jednym z założeń Integracji krajów
RWPG w dziedzinie transportu jest
szybkie Wprowadzenie systemu przewo-
zów kontenerowych. W centrum ko-
ordynacyjnym w Moskwie trwają inten-
sywne prace nad programem . związa-
nym z uruchomieniem dziesięciu sta-..

łych międzynarodowych tras przewozów'
kontenerowych i 90 {Stacji przeładunko-
wych w .krajach, należących do. RWPG..
Najdłuższa z tych tras prowadzić będzie
z Sofii przez Bukareszt, Budapeszt. Pra-'
gę,'-Berlin do Rdstocku. TnWfcstycje na"
tej trasie znajdują się już w stadium

końcowym. Na rok ,1974 przewiduje się
uruchomienie kontenerowej .linii z Mo-

skwy przez Kijów do Budapesztu. W

planach na najbliższe lata zakłada się
t-ównież uruchomienie: stałej trasy kon-
tenerowej z.' Berlina przez Poznań .do
Moskwy^ Zaawansowane -są teź prape-
dotyczące transportu kontenerowego ra-'
dztecklej. bawełny, z rejonów Azji .środ-
kowej do zakładów tekstylnych w kra-
jach RWPG. Ponieważ część tras kon-
tenerowych stanowić- będą - połączenia
różnymi rodzajami trakcji — przepro-
wadza się odpowiednie inwjestycje rów-
nież w portach morskich I rzeczńvch,- a

także w punktach ptzĆIadunków dla sa-

mochodów. (S)

Z EKONOMIKI BRAZYLII

Globalny produkt narodowy kraju w

1972 r, powiększył się o..10,1 procf„ 36d-
nak kosztyVutrzymania

'

wzrosły o it
proc., a był to najniższy poziom wzro-

stu na przestrzeni ostatnich 20 lat. Je-
śli chodzi o bieżący,, rak, fząd chciałby
wzrost kbśżtów dtr*ymaiife

:

ograniczyć
do 12' proc. flftP) '

BUDŻET KUWEJTU
Budżet , Kuwejtu w Mę^fcym iroku fi-

nansowym (kwiećIeń lS72 r.' —. marzec

1973 r.) wynosi -53S njjih-kuwejskićb : dlr,
narów ń.630 min dcl.);, Jfest to a 19 ^

pr'oc> wfęcej
' niż w roku' ubiegłym.

Właściwe ' Jednak wydatki wyniosą .41?
min dinarów (w -tym 30 min dinarów-
na obronę), ponieważ 124 min dinarów

ma powiększyć rezerwy walutowe' skar-
bu państwa. Ten pomyślny' stan Kuwejt,
zawdzięcza dochodom z. ropy naftowej,
które w tym- roku osiągną 506 min di-
narów — o 52 proc. więcej niż w 1971—
lS72 roku. (MP)

ZAPASY GAZU ZIEMNEGO
NA MORZU PÓŁNOCNYM

Zapasy gazu ziemnego na Morzu . Pół-
nocnym szacuje' się na ok. 1,5 bilio-
na m-

1
.- z czego na angielski odcineki

przypada 990 mld m
3

, na
' norweski —

425' mld m\ na holenderski — około
57mldm'1naduński—około2»
młd m1 . Przewiduje się, iż wydobycie
gazu ziemnego na odcinku angielskim
w 1975 roku dojdzie do 41 mld m' ro-

cznie, a w takim razie rozpoznane do-
tychczas zapasy gazu na rtym odcinku
zosfaną po 20 latach wyczerpane. Nie
wyklucza się Jednak odkrycia nowych
źródeł' gazu- na .Morzu Północnym.

(MP)

CZECHOSŁOWACKIE
KOMPUTERY

Czechosłowacja staje się aktualnie jed-
nym z większych wśród krajów RWPiS
producentów elektronicznych maszyn
matematycznych. W ostatnich kilku la-
tach skonstruowano w CSRS ponad
dziesięć typów, tych maszyn, z których
najbardziej popularnymi były dotych-
czas małogabarytowy „Aritma DP 100",



J
EST rzeczą normalną, że wydarzenia tej miary, co zaprzestanie
działań wojennych w Wietnamie/budzą najpierw, falę nastrojów
emocjonalnych, tym razem radości' i optymizmu; po których
przychodzi czas na refleksję. 1 wtedy właśnie, zaczynają odgry-
wać istotną rolę przesłanki ekonomiczne, które z reguły wa-

runkują wszelkie decyzje polityczne.

, Problem wietnamski ma szereg aspektów, z których wiele Ha-
k " lkula

«« gospodarczych. Szpzególneso «barwienia
3J,

mu

czynniki natury «tycxno-prawnej: pryncypialna kweatla wojny czy
człowieka, sprawiedliwych norm wfpftMycia miedzy narodami.

InTM,» . T"5Xstkł\nlB,
^^ «»W»t « ehwUą gdy umilkły działa, a gęnera-1

Polityczni „Jastrzębie" zwijaj* swe polowe kwatery, do- głosu doehodzą
tVSTM^. Pragmatycznie myślący dyplomaci, Jak i ekonomiczni stratedzy
«,„• ^Ji. * at,anle I« J«»t wytyczanie progfamów zmian strukturalnych i pokojo-
byU oflM^U

3
l'g°sJUCZ,r ^^^ atron

— *"ówno agresora, ^ut I tych, którzy

Wpływowe koła gospodarcze w USA od dłuższego już czasu były
wyraźnie zainteresowane w zakończeniu działań wojennych na Pół-

wyspie Indochińskim. W tym przypadku opinie znacznej części wiel-

kiego byznesu pokrywały się z nastrojami postępowych grup społe-
czeństwa. Bo wbrew pokutującym jeszcze w niektórych środowiskach
mniemaniom — operacje militarne w Indochinach bynajmniej nie były
napędową siłą ekonomiki USA, nadającą jej rozmach i dynamizm.
Jeśli pominiemy nieliczne grupy przedsiębiorstw bezpośrednio zwią-
zanych z zamówieniami Pentagonu (głównie w stanach Kalifornii, Tek-
sas i Nowy Jork), to można z całą'pewnością stwierdzić, że ta naj-
dłuższa wojna w dziejach Stanów Zjednoczonych, w przeciwieństwie
zresztą do dwóch wojen światowych, nie tylko nie pobudzała rozwoju
ekonomicznego USA, lecz wypaczała go i w wićlu dziedzinach po pro-
stu hamowała.

tai dłużej trwały walki w Aaji Południowo-Wschodniej,: tym • bardziej
narastały rodzime probiercy społeczno-gospodarcze Ameryki, rzutujące
również na jej Stosunki finansowe i handlowe z resztą świata. Miliardy
dolarów wpompowywane w konflikt wietnamski opóźniały realizację
tak doniosłych programów wewnętrznych, jakbudoWa szkół i szpitali,
opieka nad ludźmi w. wieku podeszłym,, likwidacja „gniazd nędzy",
rozwiązanie nabrzmiałego problemu /komunikacji miejskiej, ochrona
środowiska naturalnego, czy likwidacja narkomanii i przestępczości,
które przybrały rozmiary monstrualne. Deftioralizu jące skutki wojny
skumulowały się z czynnikami ekonomicznymi, a pieniądze podatni-
ków szły w dużej części na cele nie mające nic Wspólnego z budową
„społeczeństwa dobrobytu i ładu".

Oblicza się, Ce konflikt lndochlńakl pochłonął od chwili poUtyeznego 1 finan-

sowego zaangażowaniaStanów Zjednoczońych w-kampanię, prowadzoną wówczas
jeszcze przez Francję, tj.adrokull50, sumę co najiftnlej

; MO miliardów dolarów.
Od rozpoczęcia bezpośredniej interwencji wojskowej USA: na progu roku 1361,
a wlęo w ciągu minionych - dWtrttaotu lat, * na Wójnę tę wydańo około 135 mi-

liardów dolarów. ' "

Według statystyk Pentagonu Amerykanie pozostawili tna wietnamskiej ziemi
3 600 strąconych samolotów i;ponAd ( rtyS. helikopterów. Amerykańskie straty
w ludziach też byty powinę: fity», zabitych, 300 ty*, rannych, l$oo wziętych
do niewoli lub zaginionych.

W okresie szczytowego nasilenia działań zbrojnych, w latach 1969—

1970, udział wydatków militarnych /w-budżecie- USA; wynosił 16 proc.,
a udział kosztów wojny wietnamskiej w amerykańskim- dochodzie na-

rodowym szacowano na 3;2 próe. W przemyśle'żbrojenipwym i w ar-

mii zatrudniano 8 min osób.

Musiało to, oczywiście, doprowadzić do zwichnięcia równowagi go-
spodarczej, a zwłaszcza do spotęgowania procesów . inflacyjnych.
Wzrost cen w latach 1966—1972 wyrtiósl 32 proc. Potwierdziła się.stara

prawda, ie nie można jednocześnie mieć „armat i masła". Wojna
wietnamska stała się jednym z głównych czynników podważających
międzynarodową pozycję dolara, bo powodujących zachwianie bilansu

płatniczego Stanów Zjednoczonych. Jego deficyt pogłębia! się coraz

bardziej: w roku finansowym 1971/72 wyniósł ok. 12 mld dolarów.

, Sajgońskl korespondent amerykańskiej agencji United Presa tnternauonai
B. Wlnship pisał a stycznia br.: „Określenie tej wojny jako. niepopularnej
jest zbyt łagodne. W. końcu była ona niepopularna nawet wśród tych, którzy
ją popierali. Notowania giełdowe szły w górę za każdym razem, gdy roz-

chodziły się pogłoski o nadejściu pokoju. Było to zjawisko zupełnie nowe,
przeciwne do tych, któro występowały w poprzednich wojnach, kiedy nadejście
pokoju przyjmowano jako zapowiedź gospodarczego zastoju.-"

.

Sajgońskl korespondent brytyjskiej agencji Reutera pisał U stycznia br.:
„Wojna wietnamska wywarła wpływ na cały «wiat, sięgając swymi reperku-
sjami daleko poza granice frontów indochlńsklch... Ponad milion ludzi zginęło
w konflikcie, podczas gdy miliony ton bomb i pocisków zniszczyły bujne
dżungle 1 pola ryżowe, zaangażowanie USA wpłynęło ujemnie na stosunki
amerykańskie z państwami socjalistycznym!...".

WIETNAMSKA PRÓBA
GOSPODARKI USA

Wojna indochińska, która z krótkimi przerwami toczyła się przez
całe ubiegłe ćwierćwiecze, jeśli uwzględnić również zakończoną klęską
pod Dien Bien Phu kampanię francuską — przypadła na okres nie-

zwykle doniosłych przeobrażeń i przesunięć w układzie sił na arenie

międzynarodowej. Wystarczy wspomnieć, że początki konfliktu indo-

chińskiego zbiegają się w czasie z największym nasileniem zimnej
wojny, zaś podpisane przed kilkoma dniami porozumienia paryskie
są jednym z przejawów nowego klimatu odprężenia między Wscho-
dem i Zachodem, przejścia od ery konfrontacji do ery negocjacji —

jak sformułował to w jednym ze swych przemówień prezydent USA.

Wiele zmieniło się od tych dni, w których Stany Zjednoczone przej-
mowały pałeczkę w Azji Południowo-Wschodniej z rąk zmęczonych
Francuzów, pragnących za wszelką cenę uwolnić się od balastu bez-

sensownych wojen kolonialnych. Wtedy jeszcze geopolityczna mapa
świata była jakby uproszczona, pocięta liniami wyraźnych podziałów,
pznakowana symbolami różnego rodzaju „żelaznych", czy „bambuso-
wych" kurtyn.

Uproszczony był również układ sil w ówczesnym obozie zachodnim. Po
Jednej stronie Oceanu potężny 1 bogaty protektor, ze skarbcem przeładowanym
sztabami złota, dysponujący olbrzymimi zasobami „zielonych banknotów'
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miernika wartości wszystkich Innych kapitalistycznych walut, posługujący się
na szeroką skalę nieprzebranym arsenałem środków dolarowej dyplomacji. Po
drugiej stronie — znękane 1 udręczone wojną państwa podopieczne, z trudem

dźwigające się ae zniszczeń wojennych, potrzebujące przede wszystkim zastriy-
ków finansowych, straszone widmem rzekomego niebezpieczeństwa agresji ze

Wschodu, przed którą uchronić je może tylko amerykański parasol atomowy.
Dzisiaj ci dawni podopieczni — państwa zachodnioeuropejskie 1 Japonia —

odzyskali wysoką rangę ekonomiczną | tożsamość polityczną. Nie chcą hyć
i nie' są już posłusznymi'klientami.- Ich potencjał gospodarczy I technologicz-
ny w wielu dziedzinach rzuca wyzwanie Ameryce. Ich atuty handlowe pozwa-
lają zdobywać coraz więcej rynków opanowanych do niedawna przez towary
„made ln USA". Marka zachodnionlemlecka, czy frank szwajcarski są „gwiaz-
dami" rynków dewizowych, podczas gdy dolar znajduje się w ciągłej defensy-
wie. A w krajach socjalistycznych , europejski zachód dostrzegł -

wcześniej nit Ameryka - cennego partnera do współpracy w różnych dziedzi-
nach: politycznej, gospodarczej, naukowo-technicznej, kulturalnej, turystycznej.

Hegemonia Stanów Zjednoczonych, które wielką część swej energii
I środków materialnych poświęciły w ciągu ostatnich kilkunastu Jat

bezowocnej interwencji w- Azji Południowo-Wschodniej, wykrusza się
z każdym rokiem.

Od zakończenia drugiej Wojny światowej amerykański dochód naro-

dowy brutto wzrósł co prawdaaz pięciokrotnie — z 212 mld dolarów
w roku 1945 do ponad biliona dolarów obecnie, ale jego udział w łącz-
nym dochodzie narodowym brutto wszystkich krajów świata uległ
wydatnemu zmniejszeniu. Oprócz państw socjalistycznych, które w tym
okresie osiągnęły olbrzymie postępy, szybko zwiększały swój udział

kraje zachodnioeuropejskie i Japonia (w latach 1950—1970 roczne tem-

po wzrostu gospodarczego wynosiło średnio w USA 3,9 proc., zai we

Francji 5,1 proc., w NRF 6,6 proc. i w Japonii 10,1 proc.) .

W szybkim tempie zmniejsza się „luka technologiczna" między Ame-

ryką a Europą. W niektórych dziedzinach, jak np. w cywilnym prze-
myśle lotniczym, Stany Zjednoczone, nastawione na produkcję wo-

jenną dały się wyprzedzić Europejczykom. Coraz bardziej zagrożony
jest prymat amerykańskich koncernów samochodowych, którym kon-

kurencja europejska i japońska dosłownie spędza sen z powiek. Wiodące
gałęzie produkcji, takie jak komputery, czy elektronika, również prze-
stały być domeną bezwzględnej przewagi amerykańskiej.

W rezultacie trudności przeżywanych przez Stany zjednoczone W dziedzinie
bUansu płatniczego, na który ujemnie rzutuje takie niepomyślnie kształtujący
się bilans handlowy, zapasy złota w Forcie KnoX kurczyły flę w zawrotnym;
tempie. O Ue jeszcze w roku 1950 przedstawiały wartość K mld, dolarów,' to
obecnie spadły do poziomu niespełna 10 mld dolarów. W tych warunkach
trzeba było w sierpniu 1971 roku zawiesić wymienialność dolara na zlotom
Amerykański pieniądz przestał być w sensie praktycznym filarem zachodniego
systemu monetarnego, a funkcja dolara Jako miernika wartości innych Walut
jest coraz powszechniej kwestionowana.

Oczywiście, nie można przypisywać wszystkich tych zjawisk skut-
kom amerykańskiej interwencji w Wietnamie. Na zmianę światowego
układu politycznych i gospodarczych sił złożyło się wiele różnorodnych
czynników. Wydaje się jednak, że prowadzona przez USA wojna W

Indochinach, niezależnie od swych bezpośrednich następstw, stano-
wiła charakterystyczną ilustrację 'bezdroża, na którym znalazły się
Stany Zjednoczone w ciągu ostatnich kilkunastu lat, kierując elę
przestarzałymi doktrynami politycznymi, oderwanymi od realiów dzi-

siejszego świata i — jak można przypuszczać — naciskami najbardziej
konserwatywnych, a zarazem doić wpływowych, choć bynajmniej nie

większościowych grup interesów.

Wiele wskazuje na to, że ludzie wytyczający linię amerykańskiej
polityki wewnętrznej i zewnętrznej zdali sobie z tego sprawę. Ale

czy porozumienia podpisane w Paryżu okażą się początkiem prawdzi-
wego przełomu?

Chciałoby się w to wierzyć. W grę wchodzą sprawy daleko wykra-
czające poza scenę kończonej. Wojny wietnamskiej 1 poza granice za-

angażowanych w nią państw.
JAN SIERZPUTOWSKI
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W listopadzie ub. roku w Windsor (Kanada)
odbyła się konferencja na temat ekonomicz-

nych procesów urbanizacji. Zgromadziła
:ona — prócz urbanistów — wielu wybitnych
przedstawicieli myśli ekonomicznej. Jedna z

ieśjf konferencji — której byłem uczestni-

kiem — została poświęcona, dyskusji nad
tzw. „Raportem Rzymskim"

1
) przygotowanym

przez grupę> ekspertów Massachusetts > Uni-

versity ofTechnology i traktujących o grani-
cach wzrostu gospodarki światowej.

W dyskusji t«j,. która, jak sądzę, iywo in-

teresuje środowiska ekonomistów, z refera-
tami wystąpili L. LEONTIEFF (USA), R. SO -

LÓW (USA) i J. KORNAI (Węgry). Poniżej
przedstawiam w skrócie istotne tezy tych wy-

stąpień.
• L. LEONTIEFF rozpoczął ©d stwierdzenia, Iż

przyjęcie założeń, „Raportu: Rzymskiego" o Wy-
kładniczym modelu wzrostu oraz określonych
współęzynnikach zużycia i gasobach : musiało

qieuchronnie dpproWądzić t(o katastrofalnych
konkluzji. Składają się na nie wnioski ó • nie-

odwracalnym. . wyczerpywaniu się zasobów ma-

terialnych- oraz tćfWrtie nieuchronnym, a nawet

jeszcze bardziej groźnym zanieczyszczaniu i ni-

szczeniu środowiska', naturalihego. W Raporcie
mówi się o 130 latach, jakie dzielą naś obecnie

od całkowitej katastrofy. P^zy nieco innych, ale

tegd '
samego rodzaju ~ założeniach okres ten

uległby pewnemu wydłtiżeniu lub skróceniu,
historyfaprjie bliska katastrofa pozosta-

wałaby nadal nieodwracalna.

L Leontiefł bardzo krytycznie ocenia podstawowe
zatoienla „Raportu Rzymskiego". jego zdaniem wszyst-
kie trzy podstawowe grupy tych założeń stanowią tak
dalekie uproszczenie, tt cały dalszy ciąg badania
i wyciągnięta na tej podstawie wnioski stają kię poz-
bawione wartości Jńaukowej.

Po pietrwszfe ńłe ma żadnych merytorycznych
racji, aby przyjjnowsć w- prbgrajpie wykładni-
czy charaktęr wzrostu. Odpowiednia analiza

materiału liczbowego pochodzącego z. przeszło-

ści nie może być tu żadnym miarodajnym punk-
tem wyjścia, zwłaszcza wobec poziomu produk-
cji i konsumpcji osiągniętego przez kraje wyso-
ko rozwinięte. Problem ten zdaniem Leontieffa

stanie się w najbliższych latach jednym z Wę-
złowych problemów w badaniach ekonomicz-

nych i społecznych.

Po drugie, bezpodstawne są założenia o wzro-

ście ludności. Istnieją liczne dowody teoretycz-
ne i sygnały empiryczne, iż ekspansja, demogra-
ficzna będzie szybko słabła, a ogólna liczba lud-

ności będzie się stabilizować. Uświadomienie

sobie gwałtownej potrzeby tego procesu i pod-
jęcie energicznych działań w różnych dziedzi-

nach na jego rzecz jest dzisiaj coraz bardziej
palące i wymaga szerokich kontaktów i współ-
pracy międzynarodowej. Autor wyraża przeko-
nanie, iż mimo — wszystkie dziś istniejące tu

bariery i trudności — tego rodzaju skoordyno-
wane międzynarodowe działanie dojdzie w

szybkim czasie do skutku.

Po trzecie, w analogiczny sposób należy po-
traktować przyjęte w Raporcie założenia o zanie-

czyszczaniu i niszczeniu środowiska. W tej dzie-

dzinie już obecnie obserwuje się przełom w my-
śleniu i wartościowaniu w różnych krajach i sy-
stemach społeczno-politycznych. Autor uważa,
iż nadszedł czas, aby podjąć na tym polu sze-

rokie zorganizowane w skali międzynarodowej
badania ekonomiczne.

R. SOLOW — znacznie ostrzej niż L. Leontieff

zaatakował założenia i wnioski Raportu. Okre-

ślał go jako przykład niebezpiecznej naukowej
szarlatanerii. Wnioski jakie w Raporcie wycią-
gnięto z przyjętych założeń, były — jego zda-

niem — po prostu trywialne.
Podobnie jak L. Leontieff, R. Solow atakował

podstawowe założenia Raportu. Kładł on nacisk

na dwie kwestie.

Po pierwsze, podkreślał szybko rosnącą ela-

styczność wszelkich dziedzin produkcyjnego zu-

życia i konsumpcji. Nowe technologie niosą za

sobą szybkie obniżanie się zużycia materiałów

dla zaspokojenia potrzeb ludzkich. Cała historia

najnowsza wskazuje na ogromnie rozległe i

skuteczne możliwości tworzenia 1 wykorzysty-

wania nowych substytutów.. Osiągnięcia we

wzroście wydajności pracy ludzkiej są i będą
prawdopodobnie niemnięjsze. Skala tych pro-
cesów będzie Się potęgować wraz z jakościo-
wymi przeobrażeniami, przez jakie przejdą nie-

wątpliwie procesy innowacyjne. W zakresie sy-
stemu ekonomicznego ułatwianie i przyspie-
szanie tego procesu wymaga bardżiej racjo-
nalnych od obecnych mechanizmów cenowych.
Konieczny staje się mechanizm cen, wyrażają-
cych nie tyle obecne, co przyszłe stopnie' defi-

cytowości różnych zasobów. Wraz z wydłuża-
niem się horyzontu czasowego decyzji innowa-

cyjnych, skala tej antycypacji musi się powięk-
szać.

Po drugie, podobnie jak Leontieff, Solow

uważa za nieuzasadnione założenie o dalszym
szybkim czy nawet przyspieszonym gospodar-
czym wzroście. Wzrost ten po przelorocżeniu
pewnego pułapu wielkości produktu społecznego
przypadającego na jednego mieszkańca, wydaje
się być społecznym rtónsensem. Zagadnienie to

nie jest jednak w naukach społecznych dotych-
czas poprawnie podnoszone, a tym bardziej wy-

jaśnione. Rozwinięte badania w skali między-
narodowej są tu szczególnie pożądane.

J. KORNAI — zajął również Wobec Raportu
Rzymskiego stanowisko krytyczne, ale jego kry-
tyka była bardziej oględna i wyważona. Na

wstępie Kórnai podnosił pewne specyficzne ce-

chy rozwoju i stanu gospodarki węgierskiej
w ostatnim okresie. Mówił zwłaszcza o uzależ-

nieniu tej gospodarki od dostaw materiałowych
z zewnątrz oraz o prawie nierośnącej liczbie

mieszkańców.

Planiści węgierscy niewątpliwie ulegają fetyszowi
gospodarczego wzrostu i Jego stopy. Skłonni są trak-
tować je Jako podstawowe cele gospodarczo-społeczne
i podporządkowywać im Inne procesy i wielkości. Na.
wet w sytuacji węgierskiej, której nie cechuje szczegól-
nie wysoki poziom GŃP na jednego mieszkańca, fc-

tyszyzacja stopy wzrostu staje się podejściem coraz

bardziej uproszczonym i szkodliwym. W Jakiejś mie-
rze to podejście stanowi rezultat idei i modeli ras

wljąnych W naukach ekonomicznych. Nie zrobiono
w nich ostatnio wiele albo i nic, aby planistycznej
fetyszyzacjl Ilościowych wskaźników wzrostu prze-
ciwstawić bardziej dojrzałe, społecznie racjonalne pro-
pozycje i rozwiązania.

„Raport Rzymski" mimo wszystkich swoich

uproszczeń i przesadnych konkluzji stancji
. ważne ostrzeżenie przed tego rodzaju fetys^.
zacją. Uświadamia całą nonsensowność i spo-

łeczną szkodliwość fetyszyzacjl llościowyęh
wskaźników globalnych. Na Węgrzech jedypą
roasądną odpę-yińętfcją 1*3 problęnay pe^nięsior
ne w Raporcie mogą być programy wzrostu

harmonijnego i zbilansowanego z uwzględ- .

nieriieiji możliwie^ /najdłuższego horyzontu cz|?
sdwegoy^W wypracowaniu, teorii takich progtsf-
mów ppwinno się przede wszystkim przezwjy-
ęiężyć fętyszyzaęję walorów jednostronnego ilo->

ściowefp wzrostu,

Wymaga to gruntownego zrewidowania dotychczas
stosowanych miar. wzrostu 1 rozwoju gospodarczego.
Dotychczasowe miary stosowane w teorii i plano-iga-,
nlu wykazują coraz większą ograniczoność. Korjiaj
wyraża przekonanie, Iż rozwiązania tego problemu
należy' poszukiwać w konstrukcjach wektorowych
o różnorodnych wymiarach. Jest zdania, że intensyfi-
kacja badań na tym polu stanowi na Węgrzech,

. a także w innych krajach; pilną konieczność.

Tego rodzaju ujęcie prowadziło Autora do

dalszej tezy o potrzebie Intensywnego rozwija-
nia nopnatywnej, zorientowanej społecznie, łub

zhumanizowanej teorii wzrostu. Pozwoliłoby to

unikną^ w rozwijaniu gospodarki tych Wszyst-
kich wypaczeń i jednostronności, które powst§r
ły w wysoko rozwiniętych krajach zachodnich.

Na razie jednak teorii takiej nie ma lub pig-
wie nię ma, a rozstrzy rającym argumentem
w dyskusjach o rozmieszczeniu zasobów i wzro-

ście było bardzo często powoływanie się pa

wzory krajów zachodnich.

Kornai nie negował, dużego znaczenia zrę-

cjonaliąotaanego systemu cen w wytyęza^ity
społeczliie poprawnych decyzji wzrostowych.
Podkreślał jednak, iż w niektórych wypadkąch
jest tq mechanizm nie wystarczający, zbyt
wolny | opóźniony. Jego uzupełnieniem muszą

być pozacenowe metody i parametry długookre-
sowego planowania społecznego.

Należy przepuszczać, że dyskusja nad prohjpr
mami, zasygnalizowanymi przez autorów tzw.

„Raportu Rzymskiego" będzie rozwijać się
nadal.

') Dyskusji nad tezami „Raportu Rzymskiego?' pp-
śwlęconei byly artykuły „Raport w sprawie raportów"wnr38i39Ź.C.

OB

średni komputer ZPA 600/601 i mateytta
analogowa „Meda" produkowana częścio-
wo w oparciu o współpracę, a prłentyy-!.
slem Węgier 1 NRD. Rozpoczęto teł pro-
dukcję komputerów „Tesla «00" opartą
na licencji francuskiej firmy ńBup.
Obecnie przemysł CSRS na szerszą ska-
lę rozpoczyna produkcję • komputerów
trzeciej generacji, wyposażonych w OlBk-
troniczne obwody Scalone. Ich" repre-
zcnlatywnvm przedstawicielem Jest *gar
szyna Riad R 20/A, której wytwąr?ąhle
zgłosiła. Czechosłowacja do. programu
specjalizacyjnego w ramach RWPG.
Wśród nowych modeli na uwagę zasłu-
guje także komputer RPP-lf, przeba-
czony głównie do pracy w ośrodkach
zarządzania gospodarką I sterowania
produkcją. Jego seryjna prpdulscją fpZz
pocznie się w 1973 r. <S)

ZMIANY NA WSI
JAPOŃSKIEJ

Przeciętny dochód z rolnictwa rOĄzljpy
chłopskiej w Japonii w roku finanso-
wym 1971—1972 spadł o 7 proc., do 471
tyu jen. Natomiast przeciętny dochód
chiopskiej rodziny z pracy w nierolni-

czych zawodach ekonomiki w 19*71—1978
roku w porównaniu.ż rokiem poprzednini
zwiększył się przeciętnie o 20 proc. i o-

siągnał 1068 tys. Jon. W rezultacie prze-
ciętny dochód chłopskiej rodziny w
1971—1972 roku wyniósł ogółem .1538 . tys.
jen, czyli o 10 proc. więcej hii W roku
poprzednim. A Więc zależność japoń-
skich chłopów od rolnego gospodarstwa
w dalszym ciąga się zmniejsza. (MP)

BEZROBOCIE
W STANACH

ZJEDNOCZONYCH

Wsdług danych .iBureau of, Labor Sta-
tUtlcs',' bezrobocie w Stanach Zjedno-
czonych, w grudniu ubiegłego roku nie-
co ttt zmniejszyło wynosząc ,5,2 proc.
calośjol sllty roboczej kraju,, podczas gdy
itrzećtotęa bezrobocia' za cały 1972 rok
kształtowała się na poziomie 5,6 proc.,
a "w ' 1971 roku wynosiła Ś,9 proc. Pro-
gram rządowy przewidywał początkowo
zmniejszenie bezrobocia w grudniu 1972
r. do O proc., a póiaiej — do S proc.,
ale mcl 'Zos"ta| zrealizowany. Wśród lud-
ności Murzyńskiej bezrobocie wynosząc
U Btod., wio ftrfc«4e dwukrotnie wyi-
iSe od prtecletUej Ogólnokrajowej.

ROZBUDOWA RADZIECKICH
KOLEI

Óbeenle długość lińll kolejowych w
csms wynosi . us tys. Km, a llojć
przewożonych przez radzieckie koleje ła-
dunków wynosi połowę transportów
światowych. W ciągu bie&icego ,pięcio-
lecia linie kolejowe Związku Radziec-
kiego wydłużą się o przeszło S <00 km.
M.in. półstanie nowe. połączenie trans-
syberyjskiej przebiegającą na północ od
Bajkału, do . wybrzeży . Oceanu Spokojne-
go. We''wschodnich'obszarach ZSRR za-
kłada się przez niedostępne bagna to-

ry kolejowe łączące Tjumeń z Surgutem.
Zachodniosyberyjskie rejony wydobycia
irópy naftowej połączone zostaną z sie-
cią kolejową zachodnich rejonów kra-
ju. Prócz budowy nowych połączeń ko-
lejowych — ok. 7 tys. km Istniejących
Już Jednotorowych linii otrzyma drugie
tory. 7 tys. km IłnU trakcję elektryczną.
W szęroklem zakresie stosowany będzie
automatyczny system kierowania ru-

chem, (S)

GŁÓWNY IMPORTER
SIŁY ROBOCZEJ

W ubiegłym roku w gospodarce za-

ChqflniQniemieckiej pracowała ok. S mi-
liony robotników zagranicznych. Naj-
większą grupę zawodową stanowili Tur-
cy — 511 tys., Jugosłowianie — «74 tys.
I Włosi — 426 tys. Poza tym w NRF
znalazło w ub. roku pracę 270 tys. Gre-
ków, 185 tys. Hiszpanów, 70 tys. Holen-
drów, 50 tys. Francuzów i 11 tyB. Bel-
gów. (AL)

HANDEL ZAGRANICZNY
EGIPTU

Po dokonanej w 1952 r. nacjonalizacji
organizacji eksportowych I Importowych
— egipski handel zagraniczny odegrał
istotną rolę w rozwoju gospodarki kra-
ju., Ostatnio, w roku finansowym 1971/
72, egipski eksport osiągnął 373 min
funtów egipskich, a Import 548 min fun-

tów. Głównym artykułem eksportowym
była bawełna (175 tnłn funtów). Wartość
eksportu przędzy wyniosła 72 min f„
a nafty i jej produktów ,30 min f. W
imporcie pierwsze.miejsce.zajęły: sprzęt
inwestycyjny i śurowce. Udział impor-
tu artykułów. konsumpcyjnych skurczył
się. (S)

WYDAJNOŚĆ PRACY
NA WĘGRZECH

Centralny Urząd Statystyczny na Wę-
grzech przy współpracy statystyków z

Europejskiej Komisji qdsBpd^rpzeJ ONZ
opracował dahe dotyczące poziómu wy-
dajności pracy w przemyśle węgier-
skim w porównaniu z przemysłem Au-
strii, Czechosłowacji I Francji. Okafealo
się, że JeżeU przyjąć przeciętną wydaj-
ność na jednego zatrudnionego w prze-
myśle węgierskim w r. 1^71 za 100 —

wskaźnik ten dla Francji wyniesie 236,
dla Czechosłowacji 189, dla Austrii 149.
I choć wydajność pracy w przemyśle
węgierskim sukcesywnie wzrasta — tem-
po tego przyrostu nie' jest zadowalające
(od' roku 1968, który byl pierwszym ro-
kiem wprowadzania w łycle nowego sy-
stemu kierowania gospodarką, wydaj-
ność pracy podnosiła się przeciętnie o 5
proc. rocznie). Wyniki badań wskazują
też na wydatny wzrost produkcji I wy-
dajności pracy pod koniec każdego o-
kresu zamykającego rozliczenia • wy-
konaniem planu, (s)

EWG A RYNEK JAJ

Handel' jajami między krajami EWG
odbywa się bez ograniczeń i nie jest
obciążony opłatami, a poziom cen pa
rynku EWG chroni się przed wpływem
rynku światowego przy pomocy ophjt
wyrównawczych. W ostatnich latach fr
krajach EWG produkcja wzrastała szyb-
ciej niż spożycie i w końcu przekroczyła
zapotrzebowanie. Nadmierna podaż I nie-
wielkie możliwości eksportu doprowa-
dziły do zaostrzającej się walki kopjr
kurencyjnej między producentami j
spadku cen. W momencie przystąpie-
nia do EWG Danii, Irlandii, Norwegii,
I W. Brytanii — na Wspólnym ByiUjju
wytworzy się nowa sytuacja, ponieważ
W. Brytania jest. wielkim' konsumen-
tem Jaj (najwyższe spożycie na l mie-
szkańca), które, sprowadza się jeszcze
m.in. z Polski, ale równocześnie Wcho-
dzi .też do EWG wielki' producent Jaj
— Dania (również dostarcza, Ich do tf.
Brytanii), czym niepokoją sie produ-
cenci jaj w NRF. (S)

ARABSKIE KAPITAŁY

. Niepewna międzynarodowa sytuacja
walutowa oraz ograniczenia wprowadzi
ne W dziedzinie ruchów kapitałów w

niektórych krajach europejskich niepo^
koją te państwa arabskie, które od lat
eksportują kapitały ;— zwłaszcza' Ku-
wejt, Arabię Saudyjską i Katar, czerpią-
ce wielkie zyski z eksploatacji pól naf-
towych. Państwa to lokują'wkłady bas*

kowe głównie w NRF, Szwajcarii, yr.
Brytanii, a ostatnio takie we ytamyL
Wysokość tych lokat szacuje się ną' I
mld dolarów. Przypuszcza się, że w naj-
bliższych latach ze zwiększonych' przy-
chodów z eksploatacji pól naftowych
wpłynie na międzynarodowy rynek ka-
pitałowy suma dalszych ok. 10 mld do-
larów. Europejski rynek eurodoforqwy
zaczyna Już nie wystarczać i arabscy
bankierzy myślą o oddziałach w wiel-
kich międzynarodowych korporacjach "ia
pośrednictwem specjalnie w tym ctłó
tworzonych mieszanych instytucji - fi-

nansowych, takich jak Unia Banków
Arabskich I Francuskich, czy Bank Eu-
ropejsko-Arabskl. (S)

POPRAWA BILANSU
HANDLOWEGO JUGOSŁAWjl
Obroty handlowe Jugosławii w 1973 r.

w porównaniu z rokiem poprzednim
wzrosty o 23 proc. dochodząc do 93
mld dinarów a deficyt handlowy z 2J
mld dlńirów zmniejszył się do tt mld
dinarów. Eksport Jugosławii w l|72 r.

zwiększył się o 1S proc. do tt mld
dinarów a import zmniejszył się o f
proc. do 55 mld dinarów. (MP)
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18 lutego w

zabytkowy
Toruniu nastąpi urocrysta inauguracja obchodu Koku Kopernikowskiego. Na

Publicyści zaczynają się coraz bardziej martwić o W. jakie' społeczne
skutki przyniesie szybki '"Wzrośt dobrbbytui I chóć Ogromna wi^szośi^/oby-
wateli jest znacznie bardziej'zaabsorbowana tym, co robić, by więcej ,zaTO-.
bić, ńdż tym, jak wydawać; zarobione' pieniądze'—nie jest to-.ani.zrnkłtwie-r
me bezzasadne, ańi-przedwczesne. Chodzi bowiem o unikniętiie: Wieluyujem-
nych zjawisk, które wystąpiły w okrajach od nas zamożniejszych. o skorzy-
stanie z szansy.lepszego urządzenia życia;, jaką daje.nam nasz vstrój..ą -rów-

nież doświadczenie innych;.-wyżej rozwiniętych gospodarczo społeczeństw,
„KULTURA".przeprowadziła na ten:temat wywiad z prof.:Antonii^ Rad-

kiewiczem, • dyrektorem; Zespołu Planowania Społecznego • Kofnisji Plano-

wania. Rozmówca „Kultury" .— choć, nie- unikał wybiegania, w dalszą; przy-
szłość — twardo stał „na. ziemi", fiiie; pozwalał na puszczapie wodzy fSntazji
bez oglądania się. na stan :i warunki obecne. Dzięki temu . wywiąd , nabrał

nowych walorów, • stał. się -nie-tyle futurologicznym .przewidywaniem. ,ile
oceną aktualnych i przyszłych problemów społecznych, źwią^apych z wal-

ką o zapewnienie, wysokiejjakości życia. ; ... '.

Ten sposób "rozumowania można pokazać na kilku "przykładach. Mówiąc
o skracaniu wieku emerytalnego i problemach zwiększania ftzasu wolnego
pro£ Rajkiewicz podkreślił",' że prognozy demograficzne -sygnalizują

!
nam

odwrócenie dzisiejszej sytuacji w dziedzinie, przyrostu siły roboczej'— przy-
rost ten w latach 80-tych gwałtownie zmaleje. Zmuszia tó dd ostrożności, a

równocześnie — ze względu'na większy przyrost naturalny-jia Wsi niż w

miastach —

! każebardzo bieżną uWagę zwracać na procesy migracyjne. To

z-kolei musi rzutować ńa program mieszkaniowy.'— obecńiś! brak miesz-

kań jest główną baiierą migracyjną. Dodajmy — barierą -.ograniczającą
w ogóle ruchliwość społecżtfią w:Polsce. ' 1 •' ' '

Innym, bardzo'znamiennym przykładem podejścia autora, jest wywód na

temat hierarchii7 potrzeb." Nie unikając rozważań na temat \funkcji sańio-

chodu osobowego czy innych dóbr trwałego- użytku -A. Rajkiewicz mocno

podkreślił, że „...Polska znajduje się jeszcze nadal w. fazie; "którą nazwał-

bym żywnościową,. W której jsraana jest sprawę wyżywieniś;. .racjonalnej
sytośoi". . ...

Dlaczego u nas sprawy wyżywienia nie można uznać już ża „żałaitwio-
ńą"? Choć konsumpcja żywności, stosunkowo szybko rośnie, to pewien
splot warunków, powoduje, że zapotrzebowanie na szereg produktów jest
wysokie. Najważniejsze'z'nich to! wysoki udział'pracy manualnej w prze-

myśle i innych, działach gospodarki, co wymaga poważnego wysiłku fi-

zycznego; duża'ilość osób (ponad 2 miliony) zajmuje'się dodatkową pra-

cą zarobkową — to również wzmaga wysiłek 'fizyczny; ponad 2,5 miliona
osób codziennie dojeżdża'do pracy i szkół. Wydatkowanie energii jest więc
w wielu wypadkach wysokie i wymaga uzupełnienia przez odpowiednie,
wyżywienia. Nie bez znaczenia jest również fakt struktury , demograficz-
nej — dużego udziału ludzi młodych, których' potrzeby energetyczne ,śą
stosunkowo wysokie.

Profesor Rajkiewicz — choć uznaje potrzebę. motoryzacji indywidual-
nej — na pierwszym miejscu stawia' zaspokojenie potrzeb mieszkanio-

wych. Ich zaspokojenie decyduje bowiem w ogromnym stopniu o „jakości
życia" — o modelu rodziny, współżyciu ludzi; reprodukcji," o tym, jak
będą konsumowane inne dobra i usługi. Samochód osobowy może te

funkcje Uzupełniać — może jednak stać się" substytutem kultury, nauki,
pozbawić ludzi wielu ważnych'wartości.

Niejako podsumowując swą wypowiedź na temat jakości życia autor'

zwrócił uwagę ną potrzebę przywrócenia równowagi między działalnością
produkcyjną człowieka, a jego życiem społecznym i rodzinnym. Musi to

znaleźć -wyraz w modelu kształcenia. Nie może ono przygotowywać tylko,
do funkcji produkcyjnych, lecz również i dó konsumowania, do racjonal-
nego w^oczynfcu,'do życia, rodzinnego.

Marsz ku celom' indywidualnym i. społecznym, do wysokiej jakości ży-;
cia' — materialnej i duchowej — będzie szybszy dla ludzi aktywnych, wy-

kształconych. starannych, -wolniejszy dla' ospałych i biernych. Stąd po-
trzeba upowszechnienia użytecznej, aktywności — a więc i pokazywanie'
perspektyw, możliwości, jakie śię przed' nami otwierając S;Ć. .

• W Zakładach Materiałów O-
gniotrwalych w Częstochowie wpro-
wadzono najnowsze metody pra-
cy. Po raz pierwszy w Pol-
sce wyroby szamotowe, rurki
ceramiczne i cegły ogniotrwałe za-

częto pakować nie w tradycyjne
ciężkie skrzynie drewniane czy me-

talowe, lecz w cienką powłokę z

folii. Opakowanie takie chroni przed
wilgocią i mechanicznym uszkodze-
niem. Wszyscy wskazują na dobry
klimat nowoczesności panujący w

tych zakładach i w ogóle. Jeszcze
lepszy byłby ten klimat nowoczes-

ności, gdyby szyneczki i wędlin nie
pakowano w gruby papier pakowy,
a chlebka nie dawano w garść bez
papieru.

• Trudno uwierzyć, ale jednak
tak jest, że w mieście Kolnie (woj.
białostockie), liczącym co prawda
nie tak wiele, bo sześć tysięcy mie-
szkańców, ale będącym stolicą po-
wiatu, nie ma i nigdy nie było
pralni. Bieliznę wozi się więc do
prania do Białegostoku, co razem

licząc w jedną i drugą stronę wy-
nosi 24 kilometry. Natomiast gar-
derobę kolneńscy mieszkańcy mu-

szą wozić do czyszczenia aż do Pi-
szu, a wiec do innego wojewódz-
twa. Wolelibyśmy, aby ten rodzaj
turystyki nie miał większych szans

rozwoju.
• „Wieczór Wrocławia" ubolewa

nad niskim poziomem naszego han-
dlu detalicznego. Oto jak się za-

łatwia z ekspedientkami: „Patrzy
na ciebie taka oczyma jak gwiazdy,
a piętnaście deka szynki pokroi ci
w trzy grube plastry. Inna na za-

pytanie, jaki to dżem, czy dobry,
powie niewinnie: — A bo ja tam
w środku siedzę?" W końcu autor

zaleca, aby w szkole adeptom sztu-
ki handlowania kazano czytać „Lal-
kę" Prusa jako lekturę obowiązko-
wą. Wiele tam można się nauczyć
jeśli chodzi o kulturę handlu i sztu-

kę sprzedawania, tak wysoko posta-
wioną w sklepie pana Wokulskiego.
Czytajcie więc. dziewczęta! Byle nie
w czasie pracy za ladą.

0 Publicysta „Nowin Rzeszowskich"
dogłębnie rozważył problem kamieni,
które zalegają polskie pola uprawne.

. Jego zdaniem kamienie te należałoby
usunąć. Idea ta jest dobrze uargu-
mełitowana. W jaki jednak sposób
pozbyć się z pól kamieni? — pyta
red. A. Nałęcz siebie samego i odpo-
wiada sobie śmiele: — Nie ma na to

sposobu. Ręcznie nie da rady. Wy-

produkowanie maszyn służących do
tego qelu całkowicie nie opłacałoby
się. Oto w całości treść artykułu red.
Nałęcza. Polską publicystykę licznie
zalegają podobne kamienie i Jawi się
pytanie: po co pisać, że na polach
leżą kamienie, o czym każdy wie.
skoro nic z tego nie wynika? Otóż
pisze się, ponieważ trzeba dojrzeć to
co, leży, nawet jeśli postrzeganie do
niczego nie prowadzi. Rzeczywistość
najlepiej ludziom się widzi za po-
średnictwem artykułów prasowych.
Oryginalny wkład red. Nałęcza w ka-
mienlologię polega na tym, że dzien-
nikarz ów obliczył, że w Polsce noin
zalega 1 000 000 000 000 sztuk kamieni,
to trud godny szacunku.

O „Glos Wielkopolski": „...Jak le-
genda krąży treść listu pewnej wdo-
wy, która nie doczekawszy się na

kombajn, napisała do tow. E . Gierka
skargę, że zniszczyło jej się zboże,
nie wspominając jednak o tym, że
ma w domu czterech dorosłych sy-
nów." Kiedyś legendy ludowe zaczy-
nały się od tego,' że ktoś ma czte-
rech synów, teraz to jest Ich za-

kończenie.

Energetyka jqdrowa
Olbrzymie nakłady finansowe .na .roz-

wój energetyki jądrowej,; które "

ustępo-
wały dotychczas tylko wydatkom na lo-
ty kosmiczne, dały rezultaty; Dzięki iń-

tensywynm pracom badawczym - elek-
trownie jądrowe dostarczyły, .w połowię
lat sześćdziesiątych prąd po cenach kon-
kurencyjnych w stosunku do siłowni
klasycznych. W ciągu najbliższych 30 lat
nie uda się jednak zbudować na świe-
cie tylu elektrowni jądrowych, by mo-

żna było zaniechać dalszego rozwijania
energetyki opartej na paliwach klasycz-
nych. Przewiduje się, że w roku 2000 si-
łownie jądrowe pokryją ponad 50 proc.
światowego zapotrzebowania na energię.
Elektrownie opalane węglem i. ropą bę-
dą musiały więc dostarczyć pozostałe 50
proc. potrzebnego prądu — a będzie to
ilość energii czterokrotnie większa, niż

wykorzystana przez świat w roku 1970.

(INTERPRESS)

Rtęć w Algierii
Odkryte niedawno w Algierii złoża rtę-

ci w Azawe zawierają — według do-
tychczasowych obliczeń — około 18 tys.
ton tego cennego i poszukiwanego me-

talu. Dzięki temu odkryciu Algieria zna-

lazła się obecnie na trzecim miejscu w

świecie pod względem zasobów rtęci.
(WiT)

Milion z pięciu rur

Na polu naftowym Dan w sektorze
duńskim Morza Północnego- czynnych
jest obecnie pięć odwiertów produkcyj-
nych, które dają rocznie prawie milion
ton ropy naftowej, przy czym pierwszą
produkcję uzyskano zaledwie pół roku
temu. W stadium wiercenia znajduje się
tu siedem dalszych otworów poszuki-
wawczych. Mapa surowcowych zasobów
i produkcyjnych możliwości tej części
świata zmienia sie niemal z dnia na

dzień. (INTERPRESS)

Ozon - mit i prawda
Po letniej burzy przyjemnie jest odet-

chnąć świeżym, czystym powietrzem.
Jest w mm wtedy ozon — gaz wydziela-
jący się podczas wyładowań atmosfery-
cznych, którego niewielka domieszka
stwarza wrażenie atmosferycznej świe-
żości i rześkości. Sporo mitów związa-
nych jest z tym gazem. Dla wielu też
zapewne czytelników będzie zaskocze-
niem, że ten 3-atomowy tlen (Oi) Jest
gazem wysoce trującym i bardzo dla
człowieka groźnym, a jego zawartość w

powietrzu dopuszczalna jest tylko w

bardzo minimalnej ilości. Jeszcze bar-
dziej zapewne zaskakujące będzie
stwierdzenie, że ozon jest głównym
składnikiem szkodliwym słynnego smo-

ąr. corocznie zabijającego w różnych
punktach kuli ziemskiej

'

tysiące łudzi.

(ŃiT-PAP)

Synteza witaminy B-12

Prof. Robert B. Woodward z Uniwersy-
tetu vy Harwardzie dokonał 'syntezy wi-
taminy B-12. Jest to niezwykle doniosłe
osiągnięcie naukowe stanowiące kamień
milowy w rozwoju współczesnej chemii

organicznej. O skali trudności tego przed-
sięwzięcia świadczy okres 11 lat badań
naukowych z udziałem blisko 100-osobo-
wego zespołu specjalistów z 19 krajów.
Prof. Woodward,-laureat Nagrody-Nobla
w roku 1965 za syntezę chlorofilu, jest
jednym z najwybitniejszych uczonych z

dziedziny chemii organicznej. W wyniku
swych wcześniejszych prac doprowadził
on do syntezy takich preparatów jak:
chinina, cortLson, strychnina, rezerpina

kiilku antybiotyków (PAP)

Mqczka witaminowa

w Związku Radzieckim opracowano
metodę przetwarzania zielonego Igliwia,
limby, świerka, jo,dły, sosny i jałowca
na mączkę witaminową Oprócz warto-
ści odżywczych mączka witaminowa ma

właściwości antyseptycane, podobnie jak
olejki eteryczne, właściwości te obja-
wiają się zahamowaniem wzrostu kultur-
różnych bakterii; szczególnie gron-
kowce są najczulsze na działanie tej
mączki witaminowej. Należy się spo-
dziewać, że mączka witaminowa z igli-
wia przerabiana w warunkach przemy-
słowych i błyskawicznie suszona znaj-
dzie zastosowanie w przemyśle spożyw-
czym i farmaceutycznym. (INTERPRESS)

Maszyny cyfrowe
W 1970 r. zainstalowanych było na

świecie ok. 112 tys. elektronicznych ma-

szyn cyfrowych. Z tej liczby 70 tys.
pracowało w USA, 6.350 w NRF, 5.750
w Japonii, 4.200 w ZSRR, 360 w NRD,
235 w CSRS i 150 w Polsce. (PAP)

Moda na olbrzymy
W minionym roku stocznia im. Komu-

ny Paryskiej w Gdyni przystąpiła do
budowy pierwszego stutyslęcznika. W
kooperacji z nami rozpocznie niebawem
budowę tankowców o nośności ponad
100 tys. ton stocznia w Wa>rnie. Corao:
większe giganty pływają po morzach
świata. Z uwagi na warunki nawigacyj-
ne w cieśninach duńskich, skala dla 200
tys. DWT stanowi prawdopodobnie do-
puszczalne maksimum dla żeglugi po wo-

dach Bałtyku, ale w żegludze światowej
czynnych jest już 300 supertankowców o

nośności powyżej 200 tys, nWT. a 3fi0
dalszych Jest w budowie. (INTERPRESS)

Patent na pierścienie
W centralnym Blurie Konstrukcji Ło-

żysk Tocznych w Warszawie zoistala opra-
cowana i opatentowana nowa technolo-
gia, która pozwala uzyskiwać wyższą ja-
kość iwiększą trwałość łożysk tocznych.
W CBKŁT zbudowano również obrabiar-
kę: dOigładizarkę DB 11, pracującą we-

dług nowej technologii. Zmniejsza ona,
w porównaniu z dotychczasową techni-
ką, 14-krotnie chropowatość i 29-krotnle
mikrofailistość p0wier2ch.nl pierścieni ło-
żysk tocznych. Są to czynniki mające
ba,rdzo istotny wpływ na dokładność pra-
cy łożyska, jego trwałość 1 hałaśliwość.

(INTERPRESS)

Automatyka klimatyzacyjna
Na statku-bazłe naukowej „PROF.

SIEDLECKI" zainstalowano unikalną
aparaturę, zaprojektowaną przez specja-
listów z łódzkiego instytutu Techniki

Cieplnej i Centralnego Biura Komstruk?
cji Okrętowych w Gdańsku. Heguluje
ona wilgotność i temperaturę - powietrza
w -laboratoriach, s pomieszczeniach- ste-

rowniczych 1 socjąlno-miieszkalnych. stat-
ku. W ten sposób zapewniona została
prawidłowa - praca," eznlfcgo - sprzętu na-

ukowo-pomiarowego i nawigacyjnego, a

załodze — dogodne warunki żeglugi w

trudnym klimacie. Aparatura naukowa
i rozwiązania konstrukcyjne urządzeń
klimatyzacyjnych statku zostały wysoko
ocenione przez zagranicznych fachowców
z d7iedziny budownictwa okrętowego

(PAP)

Elektryczny deszcz

w stanach Zjednoczonych podjęte ZJ-
staną z wiosną próby wywoływania
deszczu ?a pomocą wyładowań -lektrycz-
nycK 1'^-e dały interesujące wyniki w

świata
ro-ku ubiegłym. Pomysł polegał na do-
prowadzeniu stałego napięcia 50 tys. V
do rozpiętego nieizolowanego drutu. Po-
wodowało to wyładowania elektryczne
typu koranowego i zdecydowane zwięk-
szenie opadów. (WIT)

Myśl nowatorska w PGR

W oparciu o powołany do życia 3 la-
ta temu w Zielonej Górze Wojewódzki
Klub Techniki i Racjonalizacji PGR —

rozwija się w tym sektorze ruch nowa-

torstwa pracowniczego, od 1970 r. zgło-
szonych tu zostało łącznie ponad 170
nowatorskich pomysłów, z których 120
zrealizowano już w praktyce. Wygospo-
darowane tą drogą oszczędności oblicza
się na ok. 5 min zł rocznie (PAP)

Szkło piankowe z poliuretanem
W Hucie Szkła Okiennego w Jaroszow-

cu w woj. krakowskim opracowano tech-
nologię produkcji nowego materiału izo-
lacyjnego o wszechstronnym zastosowa-
niu w budownictwie, chłodnictwie, prze-
mysłach stoczniowych, izolacyjnych łtp.
Nowy materiał powstał w wyniku ma-

riażu szkła piankowego z gąbką poliu-
retanową, dzięki czemu łączy zalety po-
szczególnych tworzyw z osobna, elimi-
nując ich wady. Szkło piankowo-poiiure-
tanowe posiada doskonale właściwości
- "—iękochłonńe 1 termiczne. (NIT)

Gminne uniwersytety
I.ubuskie Towarzystwo Wiedzy Pow-

szechnej ma aktualnie l£9 placówek, w

tym 114 uniwersytetów powszechnych,
41 studiów młodzieżowych, dwa oświato-
we oraz 12 klubów dyskusyjnych. W no-

wym roku szkoleniowym TWP. Środko-
wego Nadodrza dążyć będzie do tego,
hy uniwersytet powszechny Istniał w

każdej lubuskiej gminie, których ma być
101. W 1973 r. TWP rozpocznie maso-

we szkolenie ekonomiczne we wszyst-
kich lubuskich zakładach pracy. (PAP)

Pod napięciem
Niedawni w JOU£ścii> górniczym Borna

w NRD" po" "raz pieiwszy oczyszczono ?1
natłuszczono urządzenia podstacji tran-

slormatorowych, jjędących--pOd-- napię-
ciem.' Tamtejęl pracownicy;-. zajmujący
się konserwacją siećL wykonali, weWla-'
Snym zakresie specjalne izolortaneżer-
dzie z tworzywa - sztucznego wzmocnio-
nego włóknem szklanym, umożliwiają-
ce konserwację urządzeń podstacji z zie-
mi — bez potrzeby Ich wyłączania, przy'
czym cały zabieg trwał tylko 30. minut.
Przy stosowaniu tej nowej metody moż-
na będzie zaoszczędzić rocznie'218 robo-
ezogodzln. nie mówiąc już o korzyściach,
Jakie gospodarka uzyska ha skutek nie-

zakłóconego przepływu prądu.'
- (INTERPRESS)

Technika jqdrowa dla. medycyny
Bydgoskie zakłady „Polon" skonstruo- ,

wały ostatnio nńlkślńy w kraju tzw.
izotopowy miernik objętości krwi w ży-
wym organizmie. Młodzi bydgoscy kon-
struktorzy —' mgr -|nż. Romuald Ogór-
kiewlcz i mgr ini. Ryszard Grabarczyk -

nazwali go': , jmók". Urządzenie tego ty-
pu — wyrabiane dotąd tyiko. przez jed-.
ną .firmę angielską 1 jedną - amerykańską
— służy do badania objętości krwi w or-

ganizmie w przypadku nagiej jej utra-

ty, poważnych oparzeń, krwotoków po-
operacyjnych itd. Nad prototypem „Iirió-
ka" Jego twórcy pracowali dwa lata.
Skonstruowany w oparciu' o układy sca-

lone produkcji krajowej, miernik; prze-
chodził wielomiesięczne próby w ; labo-
ratorium zakładowym. Wypadły one po-
myślnie. Urządzenie przejdzie teraz, Se-
rię prób Już .w placówkach leczniczych.

(PAP)

, Lepsze katalizatory
Zespół naukowców Instytutu Chemii

Przemysłowej uzyskał cerane - wyniki - w

badaniach nad nowymi rodzajami ...ka-
talizatorów dla przemysłu petrochemicz-
nego. Kaitalizatory ' te mogą znaleźć za-

stosowanie w, tzw.- krakingu katalitycz-
nym, w którym z .ciężkich.. pozstalości
po destylacji ropy naftowej uzyskuje się
dalsze Ilości benzyny i cennych-gazów
dla przeróbki petrochemicznej. Nowe ka-
talizatory pozwalają zwiększyć nawet kil-
kakrotnie . zdolność' produkcyjną. pracują-
cych. Już instalacji przemysłowych oraz'
zwiększyć procept benzyny uzyskiwanej.z
p- ~»róbki ropy naftowej. (INTEftPRESS)

Sól kamienna lepsza
W trosce o własne zdrowie powinni-

śmy jeść sól kamienną — a. Małej uty-
wać do posypywania- Jezdni. Oto opinia
prof. dr Juliana Aleksandrowicza: „Sól
kamienna zawierać wiele mikroelementów,
których, brak powoduje .powstawanie cho-
rób: magnez, wapń. jod, "żelazo, siarcza-
ny. Te składniki' zapobiegają m.th. pow-
stawaniu białaczek, cukrzycy, niedo-
krwistości, chofrobom 'nowdtWórowym,
psychicznym i serca oraz okładu- nioczo- '<

płciowego, sól biała — czyH "tzw. wa-

rzonka Jest' pozbawiona tyęli wszystkich
mikroeleitteittów. a żaWiera Jedynie 'ehlo- •

rek sodu. Jej spożywanie nie dbstarczi'
więc — poza „słonym" smakiem — żad-
nych składników,' których obecnoSć w-

organizmie- jest -niezbędna 1 powinna -byt
stale uzupełniana"; Produkcję coli ka-
miennej dla celów spożywczych podejmie

:

— Zjednoczenie Kopalnictwa Surowców'
.chemicznych ;•w Krakowie..(PAP)

Więcej wody pod fjęmjg
Interesującą pracę zakończył niedawno

Polski Komitet Gospodarki Wodnej ŃoŁ
Inżynierowie i technicy zgłosili swoje
uwagi do kompleksowego programu roz-

woju gospodarki wodnej' dó 1990 r. Fąi
-chóWcy z NOT wskazali możliwości po-
większenia wykorzystania zasobów -wód
podziemnych. Jak dotychczas przewidy-
wano, wśród ogólnych zasobów* wodyj
którą . będziemy . dysponować za' lat. .bli-
sko 20 — wody ze złóż podziemnych
•miały stanowić tylko 15 proc., tj. ok.
4mldm1 . Tymczasem ostatnie rozpozpa-
nia zpsobów wody „ukrytej" pod .ziemią
wskazują, że jest jej dwukrotni^ Więcej
niż dotychczas' szaoowaiio. Uwzględnie-
nie tego — twierdzą specjaliści « NOT
— może przynieść duże oszczędności W.
ogólnych nakładach' 1 wpłynąć fia kie-
runki )nwestowanlia w gospodarce wod-
nej; •' ' (PAP)

Fluorowanie mleka'
W walce z próchnicą zębów u dzieci

. stosuje się również i u nas. fluorowanie
wódy pitnej. W Anglii ostatnio zacięto
fluorować mleko, napój codziennie''spo-
żywany przez dzieci w różnym wieku.
Jedna z firm opracowała urządzenie do-
świadczalne do automatycznego, dozowa-
nia fluoru do mleka. Punktem wyjścia
"w pracy tego urządzenia jest przygoto-
wanie koncentratu, zawierającego 10 g
fluoru w l kg mleka. Koncentrat ten Jest

następnie rozcieńczany do zawartości 0,1 g,
fluoru .w 1 kg mleka, a w drugiej fa-
zie produkcji do stężenia' wynoszącego
l.mg fluoru na jeden kilogram mleka.
Takie mleko po pasteryzacji jest-rozle-
wane do butelek 1 dosfnrrzane na za-

mówienie do dottiów. (WIT)

Jak poprawić warunki pracy?
Minął rok od ogłoszenia w styczniu

1972 r. dorocznego konkursu w dziedzi-
nie poprawy warunków pracy. Konkurs
— przebiegający ,pod patronatem CRZZ,
NOT i Ministerstwa Nauk], Szkolnictwa
wyższego I Techniki — trwać '^będzie
do 1975 r. Obejmuje on nowe rozwią-
zania . lub zmiany konstrukcyjnie i tech-
nologiczne o wysokich walorach z pim-
ktu widzenia ergonomii oraz bezpieczeń-
stwa i higieny pracy, a także uspraw- .

nienia wpływające w sposób Istotny na

zapewnienie lepszych warunków ^bezpie-
czeństwa "i wygody pracy. W pierwszym
etapie konkursu, a więc za rok. ubiegły,
zgłośzono .ponad ,360 tematów ze, ;170 za-

kładów pracy. Najwięcej rozwiązań do-
tyczy zmniejszenia zanieczyszczeń tok-
sycznych, poprawy, wentylacji klima-
tyzacji, ochrony powietrza, zwalczania
hfłasu 1 wibracli. IPAP

Natsyn
Blisko 20 lat trwały hadania prowadzo-

ne .przez amerykański koncern Goodyear
nad • nowym - tworzywem syntetyćznym o

nazwie- Natsyn. Produkcja tego tworzy-
wa -rozpocznie, się wkrótce w' jeiłnej z

fabryk koncernu we Francji. Natsyn ze

wszystkich • tworzyw syntetycznych naj-
bardziej jest zbliżony do kauczuku natu-
ralnego budową -chemiczną.. Ma również
wysoką odporność na starzenie i na me-

chaniczne naprężenia. • Natomiast w_- -nis-
kich - temperaturach i w przetwórstwie
Natsyn wykasuje właściwości lepsze 'od
kauczuku naturalnego, (WIT)
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