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— str. 1

Rozmowa z zastępcą Dyrektora instytutu cyber-
netyki Akademii Nauk USRR — Włodzimierzem S.

Michałowiczem.

RYSZARD ROGOZIEWICZ, EDWARD SKO-

WRONEK

HUTNICTWO A MATERIAŁOCHŁONNOŚĆ
.'— str. 4

Autorzy wskazują na niektóre czynniki wpływa-
jące na materiałochłonność produkcji i poszukują
odpowiedzi na, pytanie, jak «hutnictwo tworzy moż-
liwości efektywnego wykorzystania. swoich wyro-
bów w gospodaice narodowej.

ANDRZEJ WIELOPOLSKI

MLECZARSKI ZAKRĘT WARSZAWY
— str. 5

Co oferuje przemysł mleczarski stolicy? Trzy
warszawskie zakłady wyczerpały swoje możliwości
zwiększenia produkcji. Na poprawę można liczyć
w 1975 roku kiedy ruszy nowy, czwarty zakład.

SPRAWY EKONOMISTÓW — str. 7

Apel Zarządu Głównego PTE oraz artykuł Krys-

tyny Iwanickiej i Rozalii Stec — „NIE CZUJĄ SIĘ
POTRZEBNI"... o wynikach badań zawodow«|
adaptacji młodych ekonomistów.

TYGODNIK SPOŁECZNO-GOSPODARCZY
NR 6 (1117) 11 LUTEGO 1973 ROKU

CENA2Z

ROK XXVIII

NASZ KOMENTARZ

P
OSTĘP dokonany w ciągu ostatnich dwóch lat w zakresie ar-

tykułów rynkowych dostarczanych przez przemysł maszyno wy
jest wyraźny. Np. w 1966—1970 dostawy z Ministerstwa Prze-

mysłu Maszynowego powiększały się średniorocznie o około
1,8 mld zł, zaś w dwóch pierwszych latach bieżącego planu
pięcioletniego — o 5 mld zł, dochodząc w 1972 r. do 39 młd zł.

Na rok bieżący przewiduje się około 47 mld zł. Równocześnie w la-
tach 1971—19721 dokonano wymiany przeszło 20 proc. wyrobów na

towary nowocześniejsze.
Są to jednak osiągnięcia, które nie mogą nas w pełni zadowałać.

W poprzedniej bowiem pięciolatce waga tych dostaw nie była tak
duża jak obecnie. Wszelkie braki były odczuwalne słabiej, albowiem
dochody ludności rosły bardzo wolno. Teraz dochody powiększają się
o wiele szybciej — zgodnie z przyjętą strategią rozwojową. Rola do-
staw rynkowych przemysłu maszynowego w tej strategii jest bardzo
duża — znacznie większa niż to wynikałoby tylko z procentowych
udziałów tej produkcji w spożyciu ludności. Wynika to z następują-
cych przesłanek:

9 Przyrost dochodów, w miarę zaspokajania potrzeb podstawowych
kierować się powinien w coraz większej mierze na artykuły trwałe-

go użytku, których głównym dostawcą jest przemysł maszynowy.
Chodzi nie tylko o to, że takie są preferencje ludności z wyższych
grup zarobkowych, do których przechodzi coraz większa część zatrud-

nionych, ale i o to, że realne możliwości zwiększania tempa wzrostu

produkcji w tym przemyśle są znacznie większe, niż np. w produkcji
•żywności.

• Aktywne związanie popytu przez produkcję przemysłu maszy-
nowego będzie decydować o zmianach struktury spożycia. Tempo
tych zmian zależy nie tylko od wzrostu dochodów; istnieje sprzęże-
nie zwrotne — możliwości wzrostu dochodów zależeć będą od tego,
co, ile i w jak bogatym asortymencie zaofiaruje rynkowi przemysł
maszynowy. W tym sensie powodzenie strategii przyjętej na VI

Zjeździe PZPR zależy w dużej mierze właśnie od aktywności tego

PRZEMYSŁ
MASZYNOWY
DLA RYNKU

aktywności widocznej szybko na rynku. Przyrosty pro-
dukcji artykułów trwałego użytku muszą więc znacznie wyprzedzać

przyrosty dochodów ludności, a nawet wyprzedzać popyt, kreować
nowe potrzeby.

DOTYCHCZASOWA polityka w dziedzinie produkcji rynkowej
przemysłu maszynowego nie mogła sprostać tym zadaniom.

Asortymentowa struktura produkcji w przemyśle maszynowym
miała często charakter przypadkowy. Zdolności wytwórcze nie powsta-
ły bowiem głównie na podstawie programu zaspokajania potrzeb —

czy szerzej mówiąc na podstawie programu realizacji określonej
ogólnej strategii społeczno-ekonomAcznej — ale w wyniku przesta-
wienia już istniejących fabryk (bez istotnych zmian w stanie apara-
tu wytwórczego) na produkcję wyrobów rynkowych. Do rzadkości
można było zaliczyć celowe budowanie nowych zakładów nastawio-

nych na tę produkcję.
Konsekwencje tego stanu rzeczy były dwojakie. Po pierwsze —

istniały poważne ograniczenia w wydłużaniu serii wytwórczych, po
drugie — występowały duże trudności w udoskonalaniu procesów
technologicznych, a tym samym i unowocześnianiu tych artykułów.
W rezultacie otrzymujemy w wielu przypadkach towary odbiegające

jakościowo od średniego poziomu światowego, a równocześnie o kosz-
tach poziom ten parokrotnie przewyższających. Powodowało to, że

większa część produktów przemysłu maszynowego skierowana jest do
wąskiego kr^gu odbiorców, ludzi o dochodach wyższych niż średnie,
choć i oni wyrażają swe niezadowolenie ze względnie niskiego pozio-
mu jakościowego i ze słabego tempa unowocześniania wyrobów.

Sposób myślenia o postępie w zakresie artykułów rynkowych obracał

się jedynie wokół kategorii równowagi rynkowej, przy czym mechanizm
ten pojmowano w sposób bardzo uproszczony. Przemyśl opierał swą
działalność albo na zamówieniach handlu, który po prostu ekstrapo-
lowal bilans braków i nadwyżek i stan zapasów okresów ubiegłych,
albo na powierzchownej analizie wydatków i dochodów ludności,
bez wdawania się w badanie potencjalnego popytu na te artykuły.
Na podstawie zaś tych ocen dokonywano intensyfikacji łub zmniej-
szenia obciążenia posiadanych zdolności produkcyjnych. Nieliczne

były natomiast przypadki dążenia do bardziej aktywnego działania w

drodze inwestowania w nowe i nowoczesne moce wytmórcze.
Dziś tego typu postępowanie jest już niewystarczające, gdyż nie

sprzyja ani ekonomicznym, ani społecznym, ani cywilizacyjnym wa-

runkom dynamicznego podnoszenia na wyższy poziom stopy życio-
wej ludności.

ROLA przemysłu musi ulec zmianie, musi być on bardziej aktyw-
ny. Oznacza to, że nie wystarczy już programowanie działalności
produkcyjnej wyłącznie w drodze przystosowywania posiadanych

zdolności do zamówień, formułowanych na podstawie ekstrapolacji
zjawisk z przeszłości. Potrzebne jest ilościowe i jakościowe wyprze-
dzanie popytu, a nawet jego tworzenie, kreowanie. Rynek potrzebuje
głównie nowycfi wyrobów wytwarzanych w dużych seriach, dostęp-
nych powszechnie (niskie koszty i niskie ceny). Zgłasza on także

ofertę na towary wyższego riędu, ałe o walorach ponad średnie stan-

dardy światowe. Coraz szerszego znaczenia nabiera nie tylko popyt
pierwotny, ale i restytucyjny, odtworzeniowy.

Nie wszyscy jeszcze przedstawiciele przemysłu z poglądem tym w

pełni się zgadzają, uważając go za pieśń przyszłości, bliższej — dwa
lata, lub dalszej — pięć, dziesięć lat, ale zawsze przyszłości. Dziś
•wystarczy sprostać wyłącznie naciskowi ilościowemu, przy niewielkiej
korekcie na korzyść nowych wyrobów i podniesienia ogólnej jakoś-
ci. Popyt jest bowiem płytki i nasycony, choćby nawet statystyka
wykazywała na znacznie niższy stan nasycenia naszego społeczeństwa
dobrami trwałego użytku w stosunku do innych krajów o podobnym
poziomie rozwoju. A poza tym nie dysponujemy na tyłe wiarygodny-
mi ocenami przyszłych tendencji, aby obecnie można było pakować
się w rozwiązania o dużym stopniu niepewności. Wniosek z takiego
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Chodzi o odpowiednie miejsce w międzynarodowym podziale pracy.
Skoro naszq „narodową specjalnością" nie może pozostawać sam

tylko eksport węgla, czy ostatnio również siarki, musimy znaleźć sobie

efektywne dla nas specjalizacje w najważniejszych we współczesnym
świecie przemysłach — w chemicznym i maszynowym. Stąd też duże
znaczenie inicjatywy naszych chemików, którzy wypracowują nam

„wiązaną" specjalizację surowcowo-chemiczno-maszynową opartą
o wykorzystanie krajowych zasobów, tradycji i talentów. Rzecz dotyczy
głównie przetwórstwa siarki.

O

Eksportową specjalnością naszego przemy słu maszynowego stają się wytwórnie kwa-
su siarkowego. FOT. CAF

FENSYWA zaczęła się po
odkryciu u nas wielkich
złóż siarki, będącej — jak
wiadomo — podstawowym
'surowcem chemicznym.
Kwas siarkowy używany

jest bowiem do produkcji nawozów
i tworzyw sztucznych, włókien syn-
tetycznych, barwników, papieru,
drożdży, spirytusu, kauczuku, pro-
chu, zapałek itd.- itd. I dlatego wraz

z rozwojem gospodarki ; światowej
zapotrzebowanie na siarkę stale (os-
tatnio o 5—6 proc. rocznie) rośnie,
a produkcja oraz zużycie kwasu siar-

kowego uchodzi za jeden z mierni-
ków poziomu ekonomicznego każde-

go kraju.
Poprzednio uzyskiwaliśmy siarkę i kwas

siarkowy stosunkowo kosztowną meto-

dą z pirytu i anhydrytu. A gdy w 1953
r. odkryto złoża tarnobrzesko-grzybows-
kie, należące do największych w świecie
— dało nam to możliwość pozyskiwania
siarki nie tylko znacznie taniej (przy
czym szczególnie efektywna jest stoso-
wana w Grzybowie metoda podziemne-
go przetapiania siarki i wydobywania jej
na powierzchnię rurociągami), ałe przede
wszystkim w wielokrotnie większych ilo-
ściach.

Wydobywając ostatnio już blisko
3 min ton siarki rocznie (a jeszcze
w r. 1960 wydobywaliśmy "zaledwie
26 tys. ton) znaleźliśmy się w ścisłej
czołówce światowych producentów,
na trzecim miejscu po Stanach Zjed-
noczonych i Kanadzie. A dzięki
rozpoczęciu oraz szybkiemu wzro-

stowi eksportu siarki — ostat-

nio do ponad 2 min ton rocznie

— staliśmy się drugim po Kanadzie

jej światowym eksporterem (naszy-
mi głównymi odbiorcami w roku
1971 były: Francja, Anglia, ZSRR,
Indie, Czechosłowacja. NRF).

Ostatnio jednak eksport samej tyl-
ko siarki nie jest już tak wysoce
efektywny, jak przed paru jeszcze
laty, bowiem na światowych ryn-
kach pojawiły się znaczne ilości
siarki regenerowanej z ropy nafto-

wej i gazu ziemnego., (cp; wiążę się
ze zwiększonymi wymogami oczysz-
czania tych produktów z siarki,
m.in. celem ochrony środowiska na-

turalnego), a sprzedawanej — jako
produkt uboczny — np. przez Kana-

dę po bardzo niskich cenach. I to,
oczywiście, wpłynęło na znaczne ob-
niżenie bardzo wysokich, poprzednio
światowych cen siarki (które przed
kilku laty dochodziły nawet do 60
doi. za tonę, podczas gdy obecnie

oscylują wokół 20 doi.).
Choć mimo to nasz eksport siarki

jest nadal opłacalny — bardziej
efektywny okazuje się dziś dla nas

eksport kwasu siarkowego i jego wy-
twórni. W tej bowiem • dziedzinie

produkcji mamy już...

POŻYTECZNE DOŚWIADCZENIA

Pierwsze fabryki kwasu siarkowego
powstawały na ziemiach polskich już
w ubiegłym stuleciu, a podczas mię-
dzywojennego dwudziestolecia mie-
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REDAKCJA: 5-letni plan rozwoju gospodarczego
Związku Radzieckiego silnie podkreśla znaczenie
doskonalenia systemu zarządzania ekonomiką kraju.
W jaki sposób będzie się to przejawiać?

W. S . MICHALEWICZ: Myślę, że zgodzimy się, iż
wraz ze wzrostem wielkości produkcji materialnej, z

postępem techniki i technologii narastają trudności w

zarządzaniu gospodarką narodową. Zmiany jakościo-
we w formach i metodach zarządzania czynią nieod-

zowną konieczność zmiany technicznej bazy procesów
zarządzania, a przede wszystkim nakazują wykorzy-
stanie elektronicznych maszyn cyfrowych. Decyzje
XXIV Zjazdu KPZR zakładają na szeroką skalę prace
nad stworzeniem zautomatyzowanych systemów za-

rządzania (ZSZ) przedsiębiorstwami, procesami techno-

logicznymi, tworzenie gałęziowych ZSZ i wreszcie

ogromne zadania utworzenia jednolitego, ogólnopań-
stwowego, zautomatyzowanego systemu zarządzania
SOZSZ)

REDAKCJA: Włodzimierzu Siergiejewiczu, co dla

pana oznacza OZSZ?

W. S. MICHALEWICZ: To czego dokonuje się obec-
nie, a-co przewiduje się także na bieżącą 5-łatkę, to

przede wszystkim automatyzacja zarządzania najniż-
szym ogniwem — przedsiębiorstwem, a także tworze-

nie, systemów gałęziowych. Mylne byłoby jednak wy-
obrażanie sobie OZSZ jako mechanicznego zjednocze-
nia automatyzowanych systemów przedsiębiorstw ga-
łęzi itd.

Rzecz jasna, dla stworzenia OZSZ niezbędna jest od-
powiednia baza techniczna. System taki powinięn
opierać się na ogólnopaństwowej sieci dużych centrów

obliczeniowych i sieci łączności, która pozwoliłaby owe

centra powiązać. Z drugiej strony konieczne są po-
ważne przedsięwzięcia związane z nowym obiegiem
dokumentów, obiegiem, który jednocześnie powinien
charakteryzować sposoby produkcji i wykorzystania
potoków materiałowych w gospodarce narodowej,
komplemenitarność różnych gałęzi i sektorów. A wszy-
stko to powinno być podporządkowane tym podstawo-
wym zadaniom społecznym, które wynikają z przesła-
nek naszego ustroju.

Stworzenie OZSZ muszą poprzedzić bardzo Jsto-tne prace
naukowo-badawcze. Wiążą się one z opracowaniem zasadni-
czych kryteriów charakteryzujących przedsięwzięcia planu
technologicznego, produkcyjnego i ekonomicznego w skali
ogólnokrajowej, metodykę ustalania wskaźników technlczno-
ekonomiczmytfh 1 organizacyjno-strukturalnych. Aby zapew-
nić jednolitość systemu należy określić sfery działania róż-
nych organów zaraądsunia iw wartmlk&oh fimtosjonowania 23Z.

Czas dostarepa dowodów na nieodzowność automa-

tyzacji procesów zarządzania. W planie ekonomicznym
wiąże się to głównie z tym, że w niezwykłym tempie
rośnie ilość wyrobów, osiągając dziś dziesiątki milio-
nów. Wyraźny jest tu wpływ rewolucji naukowo-tech-

nicznej. Wyroby ulegają szybkiej wymianie. Skróceniu

uległ okres od laboratorium do instytutu, od instytutu
do produkcji seryjnej. Komplikują się związki produk-
cyjne między przedsiębiorstwami. A przy tym coraz

więcej uwagi poświęca się problemom bezpośrednio
związanym z socjalnym rozwojem społeczeństwa, kon-
kretnemu wcielaniu w życie tych generalnych celów,
które postawiła Partia dla maksymalnego zaspokojenia
potrzeb ludzi pracy.

Jeżeli spojrzeć na doświadczenia w tworzeniu ZSZ w przed-
siębiorstwie produkcyjnym, to główna korzyść polega na tym,
że dzięki niemu udaje się bardziej racjonalnie wykorzysty-
wać wewnętrzne zasoby przedsiębiorstw: zasoby pracy, ma-

szyny i urządzenia, surowce itp. Możliwe staje się w coraz

krótszym czasie, dzięki analizie produkcji, synchronizowanie
w czasie i w przestrzeni wykorzystania posiadanych zasobów
dla realizacji podstawowych planów produkcyjnych przed-
siębiorstw.

Jeśli rozpatrujemy ZSZ w skali obwodu (województ-
wa) to na plan pierwszy wybijają się korzyści związa-
ne z racjonalnym wykorzystaniem mocy produkcyjnej
przedsiębiorstw, ich specyfiki. Pozwala tó ministerstwu
właściwie rozdzielać zamówienia między przedsiębior-
stwa, w sposób bardziej elastyczny manewrować osiąg-
nięciami naukowo-technicznymi. Można np. kosztem

obciążenia jednej grupy przedsiębiorstw tradycyjną
produkcją pójść na określone ryzyko i przeprowadzić
szybszą modernizację pozostałych przedsiębiorstw. Wią -

że się to przecież z dodatkowymi inwestycjami; moż-
liwe jest okresowe zwolnienie lub wręcz Wstrzymanie
pracy przedsiębiorstw w zakresie produkcji tych czy
innych wyrobów. Gdyby przedsiębiorstwo występo-
wało samodzielnie, powstać mogłyby braki. Ale w

skali gałęzi, jeśli dokonany został dokładny rachu-
nek i istnieje możliwość operatywnego śledzenia i ko-
rektur całego tak złożonego procesu, pojawia.się gięt-
kość w samym zarządzaniu. Nie sposób dokonać tego
metodami tradycyjnymi. Bądź co bądź wiąże się to
ze szczegółowym obrachunkiem, wielkim potokiem in-

formacji.

REDAKCJA: Co Pan, Włodzimierzu Siergiejewi-
czu, uważa za główne zadanie zautomatyzowanego
zarządzania? Pytam o to, gdyż czasem-spotyka się
opinie, że jest nim mechanizacja prac księgowości,
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rozumowania sprowadza się do stwierdzenia: możemy działać, tak
jak dotychczas, odkładając poważniejszy postęp w tej dziedzinie pro-
dukcji do następnej lub następnych pięciolatek.

Z tym stanowiskiem nie można się zgodzić. Wszystko wskazuje bo-
wiem na to, że niezależnie od argumentów społecznych i cywiliza-
cyjnych, które za potrzebą aktywności przemysłu maszynowego prze-
mawiają bez dyskusji — dalsze utrzymywanie stanu dotychczasowe-
go (nawet na stosunkowo krótką metę) mogłoby zrodzić poważne
perturbacje w realizacji zasadniczych celów spoleczno-ekonomicz-
nych.

Zrozumienie tego niebezpieczeństwa jest na szczęście coraz pow-
szechniejsze. W ślad za tym zaś podejmuje się konkretne kroki, któ-
re mają stwarzać przesłanki dla stopniowego uaktywnienia produ-
centów i dystrybutorów artykułów rynkowych pochodzących z prze-
mysłu maszynowego.

PRZEDE WSZYSTKIM zmianie ulega polityka inwestowania. Ta
dziedzina produkcji, cierpiąca zawsze na brak środków i otrzy-
mująca przez wiele lat nikle przydziały, ma w ramach resortu

przemysłu maszynowego otrzymać w bieżącym pięcioleciu około 25
proc., całości nakładów inwestycyjnych przyznanych ministerstwu
(z -rachunku wyłączono nakłady na samochód małolitrażowy). Jest
ta mniej więcej tyle, ile skierowano na ten cel w ciągu poprzednich
piętnastu lat.

Dzięki tym środkom pragnie się podwoić rozmiary produkcji w

bieżącym pięcioleciu. Sądzi się również, że możliwe będzie znaczne

rozszerzenie ilości towarów powszechnego użytku, dostępnych dla
szerokiego odbiorcy i uczynienie zdecydowanych kroków na drodze
stworzenia silnej bazy zaopatrzeniowej, która zapewnić ma warunki
dla dalszego skoku w najbliższej przyszłości, za lat trzy, cztery.

Cały ten zabieg wiąże się z poważnym zakupem licencji, które ma-

ją swym zasięgiem objąć zarówno konstrukcje — nie tyle poszczegól-
nego wyrobu, co ich grup, jak i podzespołów, zespołów, urządzeń do
wytwarzania, receptur technologicznych itd. Powinno to sprzyjać
masowej produkcji o wysokim poziomie jakościowym i niskich kosz-
tach, a równocześnie pozwolić na stały proces unowocześniania wy-
robów i na rozszerzeni odmian w ramach jednego asortymentu.
Przewiduje się, że odnowienie produkcji w tym dziale przemysłu
maszynowego powinno się wahać już pod koniec bieżącego pięcio-

lecia w granicach około roku — trzech lat, podczas gdy dotąd wyno-
siło 7—10 lat.

Nasycanie nowoczesną techniką i technologią ma również dotyczyć
zakładów już istniejących. Niektóre z tych przedsięwzięć będą za-

pewne nosić charakter modernizacyjny (długie serie, niskie koszty),
a więc w pewnym sensie ten sam, co nowe inwestycje. Część z tych

fabryk nie wymaga jednak aż takiego przeorientowania. Mogą one

być ulepszane częściowo i stanowić znafooTfiitcb buzę dla rozwijania
dóbr o wyższym stopniu mzlachetnienia, także angażującego

PRZEMYSŁ
MASZYNOWY
DLA RYNKU

większe nakłady pracy żywej. Ten kierunek jest ważny za-

równo ze względu na krajowego konsumenta, dysponującego wyż-
szymi dochodami, jak i z powodu dużego zapotrzebowania na ryn-
kach zagranicznych — zwłaszcza zachodnich — na dobra przemysłu
maszynowego zawierające duży wkład pracy rąk ludzkich.

NIE wszystko da się jednak załatwić nawet przy najaktywniej-
szej postawie samego producenta. Niezbędne jest tu działanie
szerszym frontem, o charakterze kompleksowym. Na nic bowiem

nie zda się np. „rzucenie na rynek" nawet najcudowniejszego na

świecie gramofonu stereofonicznego, kiedy nie ma dostatecznej ilości
stereofonicznych płyt. Nie przyniesie spodziewanego pożytku wypro-

dukowanie czyszczarki do dywanu, wchodzącej, w skład zestawu od-
kurzającego, jeśli w ślad za tym nie pojawi się odpowiedni płyn ao

czyszczenia itd. Działania więc przemysłu maszynowego — tam, gazie
jest to niezbędne — muszą być skorelowane z poczynaniami w in-

nych resortach. ,. .. . ,,„

Za aktywnością producentów musi pójsc także aktywność nanaiu.
Na ogól mówi się, że handel w polityce zamówień kieruje sit' sta-
nem zapasów, nie przykładając większej wagi do rzeczywistych de-

ficytów na rynku, że nie prowadzi dogłębnych badań nad chłonnoś-
cią rynku, nie lansuje nowości W) drodze importu sygnalnego ita.

Przemysł wciąż występuje z propozycjami przejęcia na siebie także
i roli dystrybutora. Niezależnie od tego, co byśmy na ten temat są-
dzili, jakieś konflikty za tymi dążeniami muszą się kryc, nacisit Do-
wiem jest silny i przemysł dąży ze wszystkich sil do utworzenia
własnych sklepów fabrycznych, a nawet i domów towarowych.

W ostatnich dwóch latach handel i przemysł maszynowy w coraz

większym stopniu wykorzystują swe uprawnienia w zakresie polity-
ki cen, co sprowadza się w gruncie rzeczy do obniżania cen w przy-
padkach, kiedy zapasy są dość znaczne, lub kiedy prodwfccja aanego
typu wyrobów ma się już ku końcowi, Nie są one jednak wyposa-
żone w inne instrumenty. Zwłaszcza producent może tu uzyskać du-
że pole manewru, które np. mogłoby doprowadzić do zmiany cen

w miarę obniżki kosztów lub do automatycznego stosowania zasad
ustalonych dla cen nowości, (wygasania po dwóch latach) itd.

Wyposażenie przemysłu i handlu w większe uprawnienia ma rów-
nież swe znaczenie wobec wzrastających oszczędności ludności, które
— jak można się spodziewać — powiększają się także i ze względu
na odłożony popyt w dziedzinie artykułów' trwałego użytku. Wiąza-
nie tych oszczędności w wyniku aktywnej postawy producenta i dys-
trybutora może spełnić swą pozytywną rolę. Z tych samych powo-
dów niezbędne jest dalsze udoskonalanie polityki kredytowej.

%
Wszystkie wymieniane tu przedsięwzięcia, również o charakterze

bieżącym, powinny być podporządkowane jednej strategicznej myśli
— szybszemu wzrostowi stopy życiowej ludności w wyniku przede
wszystkim wzrostu dochodów. Z tego wyplywąją poruszone tu w

sposób ogólny wnioski dla przemysłu maszynowego. W kategoriach
konkretnych wymaga to jednak poważniejszych prac. Coraz pilniej-
sza staje się więc potrzeba prowadzenia całościowych i cząstkowych
*»adań nad przyszłościowymi wzorcami spożycia w Polsce.

K. S.

W UBIEGŁYM TYGODNIU

W komisjach sejmowych

9 Sejmowa Komisja Oświaty 1 Wy-
chowania omówiła funkcję opiekuńczo-
wychowawczą szkoły oraz efektów nau-

czania w szkołach średnich. Posłowie
wysłuchali również informacji ministra
Oświaty i Wychowania — J. Kuberskiego
0 przygotowaniach do roku szkolnego
1973/74.

Odozuwa się niedostateczny wpływ
szkoły na niektóre sfery rozwoju osobo-
wego uczniów. Brak jest należytej współ-
pracy między szkołą a domem, w związ-
ku z czym należałoby rozważyć zatrud-
nienie w szkołach etatowego pedagoga
społecznego do pomocy wychqwawc-y,
który Interweniowałby w szczególnie
trudnych sytuacjach.

Wiele uwagi poświęcili posłowie roli i
zadaniom domów dziecka. Należałoby —

podkreślano — przyjąć zasadę, że Sąd-
ne dziecko posiadające rodziców nie po-
winno ze względów materialnych trafiać
do tych placówek.

*

Komisja Budownictwa i Gospodarki
Komunalnej rozpatrywała sprawy eks-
ploatacji i remontów budynków miesz-
kalnych. Dyskusja wykazała, że posło-
wie zgodni są co do tego, iż administra-
cje domów mieszkalnych, niezależnie od
formy, ich własności, nie wykonują w

pełni swoicfi zadań w zakresie utrzymy-
wanla budynków w należytym etanie
techniczno-porządkowym.

*

Doskonaleniem systemu plac w prze-
myśle lekkiin zajmowali się posłowie w

Komisji Przemyślu Lekkiego. Zamierza
się tu. in. zmienić proporcje między sta-
IjLJ ruchomą, częścią- wynagrodzenia,, a

także ograniczyć nadmiernie rozbudowa-
ną obecnie tabelę stawek. Przewidywa-
ną reformą płac uwzględni również
zmiany będące rezultatem coraz szersze-

go stosowania nowych technik i tech-
nologii w różnych branżach przemysłu
lekkiego, ma stworzyć system zachęt do
wytwarzania wyrobów o wysokiej ja-
kości.

+
Komisja Pracy i Spraw • Socjalnych

rozpatrywała koordynację działalności w

zakresie opieki społecznej. Chodzi o

przyjście z pomocą ludziom znajdują-
cym się z różnych powodów w trudnej
sytuacji życiowej.

*

Funkcjonowanie placówek naukowo-
badawczych w resorcie było tematem

posiedzenia Komisji Leśnictwa i Prze-
myśli; Drzewnego. Badania rozwojowe
1 prace wdrożeniowe w przemyśle
drzewnym i leśnictwie nie nadążają za

poziomem światowym. Resort zrobił wie-
le, jeśli chodzi o usprawnienie organi-
zacji placówek naukowo-badawczych
oraz zwiększenie środków na badania. W
ślad za - tym powinno się stawiać więk-
sze wymagania instytutom, laboratoriom
itp.

Rekordy wydobycia węgla
w styczniu

0 Górnicy kopalni „Andaluzja" za-

meldowali o nowym rekordowym wy-
dobyciu. 180-osobowa brygada sztygara
Adama Pogody w okresie 26 diii robo-
czych stycznia br. na ścianie długości
ponad 306 metrów 1 grubości pokładu
prawie 3 metry wydobyła około 89 tys.
ton węgla, dostarczając średnio dzien-
nie 3,40(( ton tego paliwa,

Na ten doskonały wynik złożyła się
ofjarna praca całej brygady pracy so-

cjalistycznej, ą zwłaszcza górników przo-
dowych.

96-osobowy zespól ścianowy z kopalni
„Stfisjic'', kierowany przez sztygara K.
Fęilą uzyskał w styczniu br, rekordo-
wy wynik w wydobyciu węgla ze ścia-
ny. W ciągu 26 dni roboczych brygada
wydobyła ponad 93 tys. ton węgla, u-

zyskując średnie . dobowe wydobycie
3.60*0 ton 1 wydajność ok. 50 ton na ro-

bocżodniówkę. Ten wyjątkowo dobry
rezultat uzyskano przede wszystkim
dzięki znakomitej organizacji wydoby-
cia i doskonałemu Wyposażeniu tech-
nicznemu ściany. Zastosowano tam czte-
róssnjiainowy system pracy i cykliczno-
potokową organizację produkcji. Ściana
Wypppażona była w kombajn węglowy
dużej mocy, wysoko wydajny przenoś-
nik zgrzebłowy oraz obudowę zmecha-
nizowaną.

Posiedzenie rządowego
• zęspołu ekspertów

6 Przyszły kształt naszego kraju —

to nie tylko liczba i wielkość aglome-
racji miejskich, centrów przemysłowych
cźy rejpnów rolniczych. To także cąly
skomolikówany układ infrastruktury
techniczno-ekonomicznej Polski. Temu
Właśnie zagadnieniu poświęcił posiedze-
nie rządowy zespól ekspertów d/s pla-
riii przestrzennego zagospodarowania
kraju do 1990 r.

Wszystkie zasadnicze elementy infra-
struktury muszą służyć szybkiemu roz-

wojowi i unowocześnieniu gospodarki
narodowej i tych dziedzin, które składa-
ją się na podniesienie poziomu życia
spoleczno-kuitnralnego społeczeństwa,
na miarę potrzeb' cywilizacji końca XX

Wie}{U. Dominującą zasadą przy przy-
gotowywaniu planu przestrzennego za-

gospodąrówąnią kraju jest komplekso-
wość proponowanych przedsięwzięć.

Największa inwestycja PKP

A Ponad 1800 osób pracuje obecnie
pyzy budowle pierwszego etapu nowej
linii kolejpwej, która połączy Śląsk z

z ŻYCIE gospodarcze
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Warszawą. Godne uwagi jest szybkie
tempo realizacji tej największej po woj-
nie inwestycji PKP, Tempo to odpo-
wiada potrzebom komunikacji, a sądząc
z zaawansowania podstawowych robót,
realna jest możliwość przekazania do
eksploatacji pierwszego odcinka magi-
strali z Zawiercia do Radzie w lipcu
1974 r.

Awans polskiej atomistyki
0 W ciągu ostatnich 16 lat stworzona

zostały w Polsce baza badawcza i pro-
dukcyjna techniki atomowej. Została
wykształcona wysoko wykwalifikowana
kadra naukowa i naukowo-techniczna.

Rząd doszedł do wniosku, że dotych-
czasowa forma zarządzania tą dziedziną
nie odpowiada już randze gospodarczej
1 perspektywicznej atomistyki. Do 1985 r.

ma liqjviem w Polsce nastąpić rozległe
wdrożenie atomistyki do gospodarki
przez przygotowanie i rozpoczęcie budo-
wy elektrowni jądrowej, jak również
dalsze szęrokie wykorzystanie pozaener-
getycznych zastosowań techniki jądro-
wej.

Prezes Rady Ministrów złożył więc w

Sejmie do laski marszałkowskiej pro-
jekt ustawy o utworzeniu Urzędu Ener-
gii Atomowej. Ma to być centralny organ
administracji państwowej w sprawach
wykorzystania energii atomowej.

Zadania służb

wodno-melioracyjnych
9 Przedsiębiorstwa budownictwa wod-

nego i melioracji mają wykonać w br.
zadania wartości ponad 11,1 mld zł.
Przekroczenie dużych, tegorocznych za-

dań uzależnione jest od pełnej integra-
cji połączonych niedawno służb wod-
nych i melioracyjnych, od skracania cy-
kli wykonawstwa, zwłaszcza przez wpro-
wadzanie systemu brygadowej organiza-
cji robót i lepsze wykorzystanie sprzętu
m. in. drogą rozszerzania dwuzmiano-
wej pracy ciężkich maszyn drenarskich.

W budownictwie wodno-melioracyjnym
nieodzowne jest też powszechne wpro-
wadzanie obiektów typowych, co umo-

żliwi szerokie stosowanie prefabrykatów
oraz nowych, tańszych materiałów.
Szczególne znaczenie będzie miało ma-

sowe wprowadzanie tworzyw sztucznych.
Problemy te omawiano na krajowej

naradzie służb wodnych 1 melioracyj-
nych zorganizowanej w Ministerstwie
Rolnictwa z udziałem specjalistów z

branżowych instytutów naukowych.

Pierwsze radioodbiorniki na

układach scalonych

0 Fabryka radioodbiorników ,,Dlora>'
przygotowuje wdrożenie nówej, nie zna-

nej dotychczas w polskim przemyśle ra-

diowo-telęwizyjnym technologii ukła-
dów scalonych. Pierwsze prototypowe
radioodbiorniki na układach scalonych
(15 tys, sztuk) wyprodukowane w koope-
racji z japońską firmą „Tokyo Sanyo
Electric Co Itd", znajdą się na pólkach
sklepowych w trzecim i czwartym
kwartale br. Radioodbiorniki „Eliza-
beth", mimo niewielkich rozmiarów, za-

pewnią wysokiej jakości odbiór zarówno
programów monofonicznych, jak i ste-

reofonicznych.
W 1973 r. z taśm produkcyjnych „Dio-

ry" zejdzie ostatnia już partia radiood-
biorników lampowych.

Czystość, estetyka, porządek
0 Premier Piotr Jaroszewicz wystoso-

wał kolejne pismo okólne do prezydiów
rad narodowych i naczelników gmin o

dalsze wysiłki w podnoszeniu na wyż-
szy piozom stanu sanitarnego i porząd-
ku w naszych miastach, wsiach i osied-
lach. Dbałość o czystość musi być pro-
cesem stałym, obowiązkiem, z którego
zarówno poszczególni ludzie jak insty-
tucje winne zaniedbań będą rozliczani.
Przeznaczono na te cele niemało pie-
niędzy, dokonano zakupów urządzeń spe-
cjalnych. Uruchamia się produkcję włas-
nych bądź licencyjnych maszyn myją-
cych, czyszczących, polerujących i
wszelkich innych potrzebnych, by łat-
wiej można było zaprowadzić czystość.
Usunięto szereg przepisów, norm, które
nakłaniały do oszczędzania właśnie na

mydle, proszku i czystości w zakładach
pracy.

Nowe kierunki studiów

O Przygotowywana Qbecnle generalna
reforma kształcenia, obejmującą wszyst-
kie uczelnie, zmniejszy przeszło trzy i
pól raza liczbę specjalności zawodowych.
Otwierać się będzie w uczelniach nowe

kierunki, ńa których kształcić się bę-
dzie szczególnie poszukiwanych specja-
listów oraż szerzej rozwijać' już istnieją-
ce, najbardziej atrakcyjne z punktu wi-
dzenia potrzeb gospodarki.

Np. w Politechnice Warszawskiej na

pierwsze miejsce wysunie się chemia,
elektronika i elektrotechnika, budownic-
two i inżynieria sanitarna brąz mecha-
nika. W Politechnice Poznańskiej roz-

wijać się będzie kształcenie w zakresie
cybernetyki stosowanej 1 inżynierii ma-

teriałowej. Politechnika Wrocławska na-

da priprytet podstawowym dyscyplinom
technicznym — matematyce, fizyce, che-
mii.

W opolskiej Wyższej Szkole Inżyniera?
klej powołany zostanie nowy kierunek
studiów: mechanizacja rolnictwa. W o-

polsklej Wyższej Szkole Pedagogicznej
mają być powołane studia z zakresu
chemii przemysłowej z następującymi
specjalnościami: petrochemia i karbo-
chemla, nawozy i tworzywa sztuczne,
chemizacja rolnictwa.

W lubelskiej Wyżązej Szkole Inżyniers-
kiej powstaną trzy nowe specjalności:
energoelektronika, budową 1 eksploata-
cja maszyn dla przemysłu spożywczego
oraz inżynieria gospodarki komunalnej.

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

liśmy kilkanaście takich fabryk, wy-
twarzających w oparciu o przeróbkę
pirytów lub blendy cynkowej do ok.
200 tys. ton kwasu siarkowego rocz-

nie. W okresie planu sześcioletniego
oprócz rozbudowy starych, wybudo-
waliśmy nową wielką fabrykę w

Wizowie na Dolnym Śląsku przera-
biającą anhydryt z pobliskich ko-
palń.

Gdy „wybuchła" siarka tarnobrze-
sko-grzybowska, przestawiliśmy na

jej przerób kilka fabryk kwasu siar-
kowego przetwarzających poprzed-
nio piryty. Aby jednak przetwórst-
wo to jak najbardziej unowocześnić
— zakupiliśmy licencję i dokumen-
tację zautomatyzowanego zakładu
kwasu siarkowego i pierwszą taką
wytwórnię wybudowano w Toruniu.
Powstały też zakłady produkcji kwa.
su siarkowego przy tarnobrzeskim
kombinacie.

Produkcja kwasu siarkowego . w Pols-
ce zaczęła szybko rosnąć: od 286 tys. t.

wr.1950do2565tys.t.wr.197?imieś-
cimy się już w pierwszej światowej dzie-
siątce (pp USA, ZSRR, Japonii, NRF,
Francji, Anglii, Włoszech i Kanadzie),
Sam zaś eksport kwasu siarkowego, choć
jeszcze stosunkowo niewielki, ostatnio
bardzo szybko rośnie (1970 -• 185 tys. t .,

1972 — 500 tys. ton) i zanosi się na tp,
że uzyskujemy tu efektywną dla nas

specjalność.

Co bowiem szczególnie istotne —

wytwarzamy ten kwas stosunkowo
tanio. Nie tylko dlatego, że opieramy
się o przetwórstwo siarki rodzimej,
o kosztach około dwukrotnie niż-

szych od przeróbki pirytu (nawet u-

doskonaloną metodą „Montęcatini").
Duże, coraz większe znaczenie, ma

stale doskonalenie technologii pro-
dukcji przez naszych chemików nie-
organików.

Zasługa to tym większa, że praw-
dę mówiąc nasz przemysł cłiemii

nieorganicznej (który oprócz kwasu
siarkowego daje też nawozy fosforo-
we, sodę kaustyczną i kalcynowaną
oraz sole nieogrąniczne) w minio-
nym ćwierćwieczu nie był u nas

„oczkiem w głowie" i jego kadra
musiała się borykać ze stosunkowo
dużymi niedostatkami środków in-

westycyjnych. Co jednak wytworzy-
ło w tej „nie pieszczonej" kadrze
nawyki szczególnej gospodarności i

racjonalizacji, które okazały się te-
raz bardzo przydatne.

Bardzo efektywna okazała się też
stosowana od lat w zakładach tego
przemysłu zasada, że bieżącą produ-
kcją mogą z powodzeniem kierować
doświadczeni majstrowie, natomiast
kadrę inżynieryjną trzeba koncen-
trować w zapleczu laboratoryjnym i

naukowo-badawczym poszczególnych
zakładów oraz całej branży (biuro
studiów projektów i realizacji inwe-
stycji „Biprokwas". Instytut Chemii
Nieorganicznej). I to właśnie dało
owocne skutki przejawiające się w

stałym ulepszaniu technologii pro-
dukcji kwasu siarkowego.

SPECJALIZACJA.

Nasze doświadczenia w eksploata-
cji rudy siarkowej i produkcji kwa-
su siarkowego zadecydowały o tym,

15 LAT TEMU, w lutym 1958 roku,
Centrala Spółdzielni Ogrodniczych po-
wołała specjalistyczne Przedsiębiorstwo
Handlu Zagranicznego HOR.TEX . W
pierwszych latach swojej działalności
HORTEX był tylko sezonowym eksporte-
rem artykułów w okresie ich najwięk-
szej podaży, obecnie natomiast ekspor-
tuje owoce i warzywa oraż ich prze-
twory przez cały rok. Stało się to moż-
liwe dzięki rozbudowie sieci magazynów
przechpwalni i chłodni.

że zgodnie z wymogami podziału
pracy wśród krajów RWPG zostaliś-

my tu wyłądznymi specjalistami w

projektowaniu i budowie zakładów
wytwarzających ten kwas. I choć u

początków tej specjalizacji leżało za-

kupienie przez nas licencji i instala-
cji we francuskiej firmie (Krebs), co

pozwoliło nam ną przyśpieszenie po-
stępu technologicznego — potem już
postęp ten, i to znaczny, był już dzie-
łem naszych specjalistów.

Francuską instalacja, uruchomio-
na w 1959 r. w Toruniu, miała zdol-
ność produkcyjną 100 tys. ton kwa-
su siarkowego rocznie, ale w „Bipro-
k wąsie" i Instytucie Chemii Nieor-
ganicznej (przy współpracy z kilko-
ma wyższymi uczelniami) intensyw-
nie prącowano nad udoskonaleniem

licencyjnej technologii i aparatury
oraz nad możliwościami zwiększenia
skali produkcji, W rezultacie przy-
gotowano dla naszego przemysłu a-

paratury chemicznej projekty urzą-
dzeń poważnie już ulepszonych (u-
dało się np. wydatnie poprawić sto-

pień konwersji, co pozwala lepiej
wykorzystać surowiec i zmniejszyć

Odbiorcami polskich kompletnych
fabryk kwasu siarkowego, ich ele-
mentów lub tylko dokumentacji jest
przede wszystkim Związek Radziec-
ki, a ponadto także Czechosłowac-
ja. Węgry, Niemiecka Republika
Federalna, Włochy, Tunezja. Najwię-
ksza z wybudowanych przez nas do-
tychczas fabryk (moc produkcyjna
300 tys. ton rocznie) oddana dó użyt-
ku w Duisburgu (NRF) przysporzy-
ła nam szczególnie dużo chwały.

FABRYKI NA SPRZEDAŻ

W sumie na podptawie opracowań na-

szego „Biprokwasu" powstało dotychczas
25 wytwórni kwasu siarkowego w kraju
oraz 38 (z reguły już większych) za gra-

nicą. I szacuje się, że w ostatnich pięciu
latach (1968—1972) zakłady te dały łącz-
nie aż jedna czwartą światowego przy-
rostu produkcji kwasu siarkowego. Co

już znaczy niemało.

Sęk jednak w tym, że aby pełniej
wykorzystać związane z tym ekspor-
tem myśli technicznej możliwości
eksportu kompletnyęh zakładów —

nasz przemysł maszyn (•nie tylko

UKAMY
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zanieczyszczenie atmosfery), a rów-
nocześnie umożliwiających produk-
cję na znacznie większą skalę (o
zdolności produkcyjnej 200, 300, a

ostatnio już nawet 500 tys. ton kwa-
su siarkowego rocznie). Produkcja
kwasu siarkowego na takich urzą-
dzeniach jest już znacznie efektyw-
niejsza, niż na francuskim pierwo-
wzorze.

Wytwarzanie tego typu urządzeń
nie byłoby jednak dla przemy-
słu maszynowego opłacalne, gdy-
by ' miano je dostarczać tylko
krajowej chemii, a więc w nie-
wielkich stosunkowo ilościach.
Ale osiągnięcia nasze w tej dziedzi-
nie jeszcze przed RWPG-owską u-:

mową specjalizacyjną stały się wśród
chemików innych krajów na tyle
znanę, że zaczęliśmy otrzymywać ną
nie zamówienia z różnych stron
świata. I to właśnie stworzyło nar
szemu przemysłowi maszyn chemicz-
nych wielką szansę efektywnej spe-
cjalizacji i znalezienia dla naszego
przemysłu maszynowego dobrego
miejsca w międzynarodowym po-
dziale pracy. Czy jednak szansę tę
należycie wykorzystujemy?

chemicznych) musi jeszcze bardzo
wiele w swej pracy ulepszyć. Do-

tychczas bowiem w eksportowanych .

przez nas wytwórniach kwasu siar-
kowego dość duży jest udział urzą-
dzeń z, importu, których nasz prze-
mysł maszynowy nie potrafi jeszcze'
wytwarzać w sposób gwarantujący
wymagane parametry' jakośęipwę •

(chodzj. tu m.ln. o urządzenia tak
podstawowe, jak eleipenty zę stali
szlachetnych, dmuchawy, pompy
itp.) .

Oczywiście nię znączy to, żę-ko-
niecznie musimy wszystko sami wy-
konywać. również i w tym ząkręsie
trzeba się przecie? kierować wymor
gami międzynarodowej specjalizacji.
Aby jednąk nasz eksport: fabryk nię
był tylko eksportem ..skopup" j f§r -

eksportem najcenniejszych urzą-
dzeń przemysł maszyn chemiczr
nych ma w najbliższym czasie ku-
pić licencję na produkcję niektó-
rych z tych urządzeń (np. dmu-
chaw). Lecz nie rozwiąże tó sytua-
cji, jeżeli nie będzie on otrzymywał
lepszych gatunków stali i sam nię
będzie bardziej dbał o jakość swej
produkcji.

Sprawa jest tym pilniejsza, że os-

tatnio zawarliśmy bezprecedensowy
kontrakt na szczególnie dużą dosta-
wę: do roku 1&75 mamy sprzedać
Związkowi Radzieckiemu pięć wiel-
kich fabryk kwasu siarkowego o

mocy każdej z nich 500 tys. ton rocz-

nie (a więc łącznie o mocach rów-
nych obecnym wszystkim naszym

-

fabrykom kwasu siarkowego razem

wziętym!)^ Projektanci z „Biprokwa-
su" przygotowują już odpowiednią
dokumentację, wykonanie eajości za-

mówienia nię będzie jednak łatwe,
zarówno gdy chodzi o terminy,, jak
też i jakość prac, Od ulepszenia
pracy przemysłu maszyn chemicz-
nych i jego kooperantów zależy też
— ląst not least — ekonomiczna
efektywność takiego eksportu. Rzecz

dotyczy jednak nie tylko tego prze-
mysłu,

KOMPLEKSOWY EKSPORT

Można by przypuszczać, Że pokaja-
ny tu eksport fabryk jest konkuren-

cyjny wobec naszego eksportu kwa-
su siarkowego' (zamiast sami sprze-
dawać — sprzedajemy jego wytwór-
nię). Ale światowe zapotrzebowanie
na jedno i drugie rośnie tak szybko,
że trudno mówić tu o wzajemnej
konkurencyjności, przeciwnie: eks-

port nowoczesnych fabryk daje nam
'

w świecie tak dobrą markę specja-
listów, że również zapotrzebowanie
na nasz kwas siarkowy s?ybko roś-
nie.

Zresztą eksport wytwórni kwasu

siarkowego wiąże się również i to

już bezpośrednio — z eksportem na-

szej siarki. Część bowiem dostaw
wytwórni wiążemy z równoczesnymi
kontraktami na dostarczanie do nich
siarki (np. do Duisburga dostawy te

wynoszą 300 tys. ton rocznie). W ten

sposób sam eksport siarki w pew-
nym sensie przestaje być już ekspor.
tem surowcowym, staje się bowiem

składowym elementem komplekso-
wego, „przetworzonego" eksportu
myśli technicznej, materiałów i u-

rządzeń.
Mamy tu zątem do czynienia ze

specjalizacją ppąrtą na ekgpqrcie
Szeregu produktów o różnym stopniu .

przetworzenia w kompleksowym po-

wiązaniu z własną bazą surowcową,

«golgoifsiftmi przetwórczymi krajo-
wego przemysłu i światowym' zapo-?
trzebowaniem. Taki wialnię komple-
ksowy eksport może nam w aktual-

nej sytuacji przynosić maksymalne
korzyści. Właśnie w oparciu o kom-

pleksowe programy tęgo typu mpże-
my sobie znaleźć właściwe miejsce
w światowej gospodarce.

Więc na duży plus należy zapisać
naszym chemikom nieorganicznym
fakt, że próbują realizować tale i

kompleksowy program. Program,
który zresztą dotyczy dziś nie tylkq
siarki ^ ale to już inna historia.

WIESŁAW
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noczenią Chłodni Składowych oraz ze

Zjednoczenia Produkcji Leśnej LAS.
Podczas gdy w pierwszym 10-leciu

swojej działalności (lata 1958—1367) HQR-
TEX wyeksportował (lip krajów socjąlir
Stycznych towary wartości 83 min rbl,
a do pozostałych krajów wartości 83
min doi., tp w ostatnim 5-leciu (lata
1968-7-1972) eksport do krajów socjalisty-
cznych osiągnął wartość 74 min rbl, ą
do pozostałych 79 min doi. W roku u?
biegłym wartpść całego eksportu wynipT

kowane organizacyjnie Kombinatowi
HORTEX w Górze'Kalwarii.

W eksporcie świeżych warzyw najważ-
niejszą ppzycją jest cebula mającą usta-

loną renomę ńa rynkach zagranicznych-
W eksporcie świeżych owoców najwięk-
sze znaczenie odgrywają truskawki,
jabłka i czarna porzeczka. Wysoką dy-
namiką wzrpstn cłjąrąktęryzują się pie-
czarki świeże: popyt na nie przewyższa
obecnie możliwości eksportowe,

HORTEX jest wyłącznym eksporterem
świeżych owoców, warzyw, przetworów,
półprzetworów i mrożonek owocowo-wa -

rzywnych z pionu spółdzielczości ogrod-
niczej (zrzeszającej ponad 405 tys. pro-

ducentów owoców i warzyw oraz 180

spółdzielczych zakładów przetwórczych)
oraz mrożonych owoców i warzyw pro-;

dukowanych przez kombinat Hortexu w

Górze Kalwarii (zrzeszający 5 nowoczes-

nych zakładów). Ponadto HORTEX eks-

portuje produkty przemysłu terenowego,.
spółdzielczości produkcyjnej, PGR, Zjed-

slą blisko 150 min zł dew. (do krajów
socjalistycznych -i 83 min, do pozosta-
łych — 60 min). Około" 70 proc. war-

tości tego eksportu dały przetwory
i mrożonki, ą tylko 30 prop. — domi-
nujące w pierwszych latach świeżę owo-

ce i warzywa.

Największą dynamiką eksportu cha:
rąkteryzują się mrożonki owocowo-wa-

rzywne (głównie truskawki, maliny,
czarna porzeczka, szpinak, mizeria,
brukselka). Ód roku 1966 zaczęły po-
wstawać specjalistyczne zakłady spół-
dzielcze produkujące także mrożonki (w
Górze Kalwarii, Przysusze, Radzyniu
Podl., Lipsku 1 Leżajsku), a podporząd-

Konserwy z owoców i wąr?yw ekspor-
towane są pól) znakiem KRAKUS i HQR-
TEX. W eksporcie konsęrw owocowych
najważniejszą pozycję stanowią kompo-
ty i owoce pasteryzowane, a w ekspor-
cie konserw warzywnych — ogórki kon-
serwowe orąz buraczki i cebulką w

occle. W eksporcie półprzetworów coraz

bardziej dominującą pozycję stanowią
koncentraty owocowe.

GJpwnynji odbiorcami fowarów HOR-
TEX'u są kraje europejskie. Do najpo-
ważniejszych odbiorców z krajów socja-
listycznych zalicza się: ŃRD, CSRS
i ZSRR, a z pozostałych : NRF, W. Bry-
tanię, Francję, Szwecję, Holąn^ię i s po-
zaeuropejskich — USA.

RORT^X równocześnie Importuje szereg
takich owoców (z wyjątkiem cytruso-
wych) i warzyw, jak: winogrona, brzoT
sUwtnie, morele, pomidory, papryką
oraz granaty, limsy, mango. Głównymi
dostawcami są: Bułgaria, Rumunia, JUT
gosławia, Węgry, oraz Arabska Republi-
ką Egiptu i Ąlgieria, Wartość importu w

latach 1965—1972 wyniosła 88,6 min rbl
oraz 'r3 min doi.

Program rozwoju eksportu — do war-

tości ponad 200 min zł dew. w 1975 r. —

wykazuję bardziej intensywną dynamikę
w artykułach przetworzonych, o wyż-
szych uzyskach dewizowych, a szczegól-

. nie w mrożonkach, w kompotach i w

poszukiwanych na rynkach zagranicz-
nych przetworach warzywnych (buracz-
ki w occle, cebulka w karmelu, ogórki
konserwowe). Ponadto preferuje się roz-

wój produkcji I eksportu takich arty-
kułów o wysokich uzyskach' dewizo-
wych ną rynkach kapitalistycznych, Jaks
szparagi, pieczarki, ą także jąbłka. Ro-
zwój produkcji szparagów I plecaarek
zezwoli ną przeszło dziesięciokrotni
--Tlększenle dotychczasowych dostaw. Wzw

eksporcie jabłek nastąpi wzrost prze-
szło pięciokrotny (głównie dzjięki dyna-
micznemu zwiększeniu ich produkcji W
Państwowych Gospodarstwach Rolnych)
Istnieją także • możliwości znacznego
zwiększenia eksportu polskiej cebuli.

HORTEX oddziałuje na rozwój pro-
dukcji świeżych owocóW i warzyw w

kraju przez Import kwalifikowanych na.

słoń i sadzonek ogrodniczych, a także
import specjalnych maszyn | urządzeń
dla uszląchętnięnią towarów poszukiwa-
nych na rynkach zagranicznych. (8)



T
YPOLOGIA badań zna nie od dzisiaj róż-
ne sposoby dociekań, ale tylko ta z metod
utrzymuje się, która rzeczywiście przynosi
poznawcze efekty. Pojawienie się nowych
obszarów naukowych rozważań rodzi nowe

paradygmaty, nowe wzorce myślęnia, na co

słusznie wskazują TH. KUHN czy D. I. de SOLLA
PRICE. Nie znaczy to jednakże, by można było me-

chanicznie przenosić metody wypracowane dla jed-
nych dziedzin dociekań na inne, wymagające zgoła
innego podejścia.

W odniesieniu do dociekań ekonomicznych już w

XIX wieku W. WHEWELL w polemice z J. ST. MIL-
LEM wskazywał, że w naukach ekonomicznych nie
mogą wystarczyć same reguły indukcji, a J. ST.
JEVONS i N. SIGWART w in wersyjnej teorii indu-
kcji wyraźnie rozgraniczyli czynności zmierzające do
odkrywania zjawisk od czynności mających na celu
ich uzasadnianie. W wieku XX jeszcze silnie podkreś-
lono podział na badania natury heurystycznej i wy-
wody mające za zadanie uzasadnianie tez. Problem
jak podchodzić w dociekaniach do fenomenu ludzkiej
działalności jest bardziej złożony, niż to sobie wyob7
rażają cybernetyczni neofici i zwolennicy „teorii" sy-
stemów ekonomicznych.

Ogólna teoria systemów zainicjowana przez L. VON BERT-
LANFFY'EGO postawiła sobie za zadanie stworzenie apa-
ratu teoretycznego, który byłby zdolny opisywać i wyjaś-
niać funkcjonowanie wszelkich systemów — mechanicz-
nych, biologicznych czy społecznych. Teoria systemów przy-
pomina krytykowaną ogniś przez LENINA „tektologię"
BOGDANOWA, która miała zapoczątkować „powszechną
naukę organizacji".

Systemowe podejście w rozważaniach ekonomicz-
nych stało się dla niektórych ekonomistów modą. Za-
pominają oni, że społeczeństwo jest żywym, stale roz-

wijającym się organizmem, a więc czymś posiadają-
cym samoorganizację, specyficzne zróżnicowanie i wy-
łaniające się spontanicznie lub świadomie organy sa-

mosterujące. Toteż nie sposób sprowadzać czynności
zorganizowanej społeczności ludzkiej do „systemu"
prowadzącego swoistą „grę z naturą", jak sugeruje
np. F. ZWICKY.

Jak słusznie wskazywał O. LANGE1) „materializm
dialektyczny stwierdza istnienie układów material-
nych, których elementy są powiązane łańcuchami za-

leżności przyczynowo-skutkowych. Układy takie mają
właściwości elementów, z których się składają, odzna-

czają się także własną prawidłowością działania, która
nie da się wyprowadzić z samych tylko praw działania
ich elementów" i podkreśla, że „w układach stanowią-
cych całość pojawiają się sprzeczności..." Pojęcie sy-
stemu nie całkiem się pokrywa więc ze strukturami,
które noszą diachroniczny (są układami zjawisk nie-
współczesnych w czasie) charakter, a taką właśnie
strukturą jest przecież gospodarka. Koliduje — w

moim przekonaniu — z dialektycznym rozumieniem
rozwoju ujęcie „systemowe", które np. prezentuje
skądinąd znany matematyk radziecki N. E. KOB-
RIŃSKIJ w pracy ;pt.: . „Podstawy * sterowania. w sy-
stemach ekonomicznych".

Nie pierwszy raz zdarza się w historii myśli ekonomicz-
nej, że matematycy wkraczając na teren ekonomii zapomi-
nają o społecznych aspektach życia gospodarczego i akcen-
tują wyłącznie stronę prakseologiczną, strukturalno-funkcjo-
nalną. Kobrińskij przez system rozumie wyłącznie upo-
rządkowany zbiór elementów, gdzie każdemu elementowi
można przyporządkować kilka zmiennych, prezentujących
np. położenia i siły, prezentujących się w postaci wekto-
rów, zaś kierunek ruchu systemu jako trajektorią systemu.

W takim ujęciu system staje się przedmiotem do-
ciekań od zewnątrz, przy czym wszelkie pytania, dla-
czego w danym systemie procesy przebiegają tak a

nie inaczej, zostają zastąpione wyłącznie odpowiedzia-
mi na pytanie, jak przebiegają takie czy inne procesy

w systemach i podsystemach. W rezultacie „samo-
ruch", „samoorganizacja", „samosterowanie" systemu,
prawidłowości znamienne dla tego „samoruchu" zosta-

ją potraktowane jako proste reakcje na zewnętrzne
w stosunku do danego systemu bodźce, reakcje wy-
wołujące dążność do homeostazy.

Kobrińskiemu wydaje się, że elastyczność sterowania
systemem sprowadza się wyłącznie do odpowiedniego u-

stawienia „receptorów" 1 „efektorów", czyli „input" i „out-
put" systemu, optymalność funkcjonowania systemu zostaje
sprowadzona do funkcji zależnych od wartości zmiennych
wejściowych i wyjściowych, parametrów i czasu. Błędność
postawienia problemu ujawnia się jaskrawo', gdy Kobriń-
skij uznaje system ekonomiczny za podsystem społeczeń-
stwa w ogóle, podsystem, dla którego silą napędową stają
się różnice pomiędzy potrzebami a możliwościami zaspoka-
jania, w takich warunkach sterowanie zostaje sprowadzo-
ne do działań w warunkach niepewności.

Nic dziwnego, że przy takim ujęciu eksponowane
są aspekty technologiczne a nie społeczne produkcji,
podkreślanie .wagi funkcji produkcji, układów mierze-
nia czynników i gotowej produkcji, traktowanie fun-
kcji produkcji, jako wielowymiarowej statystycznej
zależności między zmiennymi, ujmowanej pod kątem
funkcji celu. Jeśli przyjrzeć się bliżej ternu, co pisze
Kobrińskij i inni zwolennicy koncepcji „systemowej",
to okaże się, że podobnie jak molierowski Jourdain
mówią" prozą nie wiedząc tylko o tym", bo to, co

Kobrińskij nazywa funkcją produkcji kinematyczną
jest niczym innym, jak dobrze nam znaną funkcją
transformacji PARETA.

Podobnie przedstawia się ujęcie „systemowe" np. w

pracy S. VON KXNELA pt.: „Einfuhrung in die
Kybernetik fiir Okonomie", gdzie sugeruje się, że do
analizy zjawisk życia gospodarczego można zastosować
tylko analizę strukturalno-funkcjonalną, a więc a)
wyodrębnić system gospodarczy od „otoczenia", b) o-

pierać funkcjonowanie systemu przez rejestrację zja-
wisk zachodzących na „wejściach" i „wyjściach", c)
potraktować system jako sieć sprzężeń, d) założyć,
że System cechuje ergodyczny proces rozwojowy. Całe
nieszczęście jednakże w tym, że nawet zrealizowanie
tych postulatów nie jest w stanie odkryć nam dialek-
tycznych procesów zachodzących w tak wyróżnio-
nym „systemie" gospodarczym.

„Pojęcie funkcji nie mówi nic o jakimś związku wewnę-

trznym między dwoma zjawiskami, o ich następczości w

czasie, o stosunkach konieczności, przyczynowości. Mamy
tu tylko stosunek stałej odpowiedzialności"

2
)... Analiza

strukturaino-funkcjonalna jest tylko próbą modelowego uję-
cia „systemu", ale tak. skonstruowany model systemu, cho-.

ciaż wewnętrznie spójny i logiczny nie bardzo pokrywa się
z „nielogiczną", ale za to dialektyczną rzeczywistością.
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Toteż dziwi nieco optymizm, z jakim B. Minc w

swych artykułach w „Życiu Gospodarczym" z 7.1.1973
i 21.1 .1973 wypowiada się o założeniach „nowej teorii
systemów ekonomicznych". Pomijając już wątpliwości
wyrażone wyżej, przy czytaniu artykułów B. Minca
dołączają się nowe. Jeśli nawet potraktować „funkcję
celu" jako modny dzisiaj „fason, de parler'

!
, to trudno

byłoby się., zgodzić, że funkcje celu mogą maksymalizo-
wać tylko jeden cel. Funkcja nie rnaksymalizuje bo-
wiem żadnego celu, a może mie'ć 'tylko maxima, mi-
nima i punkty przegięcia, nadto B. Minc zapomina
o tym, że może istnieć również i zbiór funkcji (funkto-
ry), w którym każda z funkcji może mieć swoje ma-

xima i minima.

Pomieszanie matematycznej funkcji z pseudomate-
matyczną funkcją celu daje więc o sobie znać już na

samym wstępie rozumowania. Dalej, matematyczne po-
jęcie maksymalizacji czy minimalizacji nie pokrywa
się z pojęciem optymalizacji, bo to ostatnie pojęcie
zawiera w sobie aspekty nie formalne, lecz aksjolo-
giczne. Wszystko to prowadzi do błędnych twierdzeń,

Jakotoy nie można było równocześnie osiągnąć jedno-
czesnego „maksymalizowania" wielkości produk-cji
i wydajności pracy, utargu i masy zysku, wzrostu gos-
podarczego i sumy spożycia.

Twierdzenie, że funkcja celu wymaga uwzględnienia niez-
będnych ograniczeń i że te ograniczenia noszą zmienny cha-
rakter jest truizmem i matematyczna szata nie przyda temu
twierdzeniu żadnego naukowego splendoru. Trop, na który
wzorem innych ekonomistów, nie tylko zresztą zachodnich,
wkracza B. Minc jest — jak mi się wydaje — ślepy i pro-
wadzi w zaułek ,,optimum Pareta" (o co B. Minc słusznie
oskarża N. Fedorenko za wypowiedzi idące w tym kierunku
w swej książce „Nowa teoria cen").

Przez funkcję celu B. Minc rozumie cel postawiony
przez, jakikolwiek podmiot gospodarujący, cel wyra-
żony przy pomocy określonych mierników i zakreślony
dla określonego horyzontu czasowego. A więc próbuje
ująć funkcję celu wyłącznie od strony kwantytatyw-
nej. Jest to wyraźne zubożenie dociekań ekonomicz-
nych, ale nawet jeśli zgodzić się na chwilę z takim u- <

jęciem, to godzi się zapytać, dlaczego ta „funkcja celu"
prezentowana jest jako funkcja liniowa, dlaczego zwo-

lennicy funkcji celu operują co najwyżej wektorami,
a nie transorami czy spinami, co bardziej pasowałoby
do charakteru zjawisk ekonomicznych, których prze-
cież nie sposób traktować na modłę procesów mecha-
nicznych.

TJALLING C. KOOMPANS w „Three Essays on

The State of Economic Science" już w roku 1957
zaprezentował wszystko, co można w ramach „acti-
vity analysie" powiedzieć na temat dociekań „syste-
mowych", skąd więc przeświadczenie u B. Minca, że
prezentuje „nową" teorię systemów? Nie idzie mi o-

czywiście o spór o priorytety, ale o podkreślenie, że
docierające do nas z „poślizgiem czasowym" koncep-
cje. które już przeżyły się i na Zachodzie, czemu

jaskrawy wyraz dał m.in. WASYLIJ LEONTIEW w

swym ,artykule z marca 1971 w „The American Econo-
mic Review" (przetłumaczonym zresztą w „Życiu Go-
spodarczym") wskazując na bezpłodność szafowania
matematycznymi algorytmami w dociekaniach ekono-
micznych. Wprowadzenie w miejsce algorytmów mate-

matycznych algorytmów cybernetycznych niewiele tu

zmienia, i losy „systemowego" sposobu ujmowania
problemów ekonomicznych muszą utknąć na tej sa-

mej mieliźnie.

Wszystko to nie oznacza negliżowania roli matema-

tyki czy cybernetyki, a zwłaszcza informatyki w roz-

wiązywaniu konkretnych zagadnień ekonomicznych, ale
posługiwanie się określoną techniką w określo-
nym celu. a tworzenie- nowej teorii systemów ekonomi-
cznych — to sprawy zupełnie różne. Wydaje się, że
taka teoria rtie jest ani potrzebna, ani możliwa, a w

każdym razie nie zastąpi ona teorii ekonomii polity-
cznej, której zadaniem jest i pozostaje poznawanie
praw rządzących stosunkami międzyludzkimi. • Pojęcie
systemu jest wyjałowione ze społecznej treści, a chy-
ba nie o to idzie w marksowskiej myśli ekonomicznej,
która przedmiotem swych dociekań czyni człowieka,
a nie robota.

W pracy D. W. MILLERA i M. K. STARRA pt..
„Praktyka i teoria decyzji" znajdziemy znacznie'taniej '

entuzjazmu dla „nowej" teorii systemów. Pisząc o sy-
stemach cybernetycznych ci amerykańscy pisarze nie
tają rodzących się wątpliwości, a przede wszystkim
trudności związanych z próbą ujmowania zjawisk eko-
nomicznych przez pryzmat cybernetycznego układu.

Chociaż interesuje ich tylko stosunkowo prosta funkcja,
jaką jest maksymalizacja zysku (maksymalizacja czy ra-

czej optymalizacja) ogólnego dobrobytu społecznego' jest
sprawą o wiele bardziej matematycznie uwikłaną, niż to
sobie niektórzy wyobrażają!), podkreślają, że nie wystarczy
sam wybór celu, ale konieczne wyodrębnienie wszystkich
zmiennych, które związane są z osiągnięciem celu, ustale-
nie związków istniejących między zmiennymi, odróżnienie
zmiennych poddających się kontroli od zmiennych nie pod-

dających się kontroli, ustalenie czy Intuicyjne (a jakże
intuicyjne' a nie matematyczna!) przewidywania są oparte
na ustabilizowanych procesach, określenie granic dopu-
szczalnych wartości zmiennych pozostających pod kontrolą
Itd. Jak -więc widzimy, nie takie to znowu wszystko proste
matematycznie i nie takie proste w sensie teorlopoznaw-
czym.

Niektórzy zapominają ponadto, że podobieństwa „uk-
ładów-otwartych" (np. roztwory chemiczne) i procesów
społecznych ograniczają się tylko do nielicznych aspek-
tów. Procesy społeczno-gospodarcze nie przebiegają
na modłę ruchów ergodycznych i dlatego niewiele po-
mogą w ich uchwyceniu „łańcuchy Markowa". Wspom-
niani Miller i Starr formułują też analogię tę bardzo
ostrożnie stwierdzając „gospodarka narodowa jest or-

ganizacją bardzo złożoną, która być możfe (podkreś-
lenie moje — S . Z.) ma wiele cech charakterystycznych
dla układów otwartych". '•)

Autorzy ci dostrzegają też możliwość zaistnienia
sprzeczności w ramach układów gospodarczych „zaz-
wyczaj... próby znalezienia jedynego optymalnego zbio-
ru działań są bezużyteczne"

5
), a „jeśli celów nie uda

się mierzyć na jednej skali, niezwykle trudno ustalić
co należy robić".6

)
Warto może jeszcze przypomnieć co ci niemarksiści

mają do powiedzenia na temat „funkcji celu"; stwier-
dzają, że dążeń jakiegoś zorganizowanego systemu „nie
da się określić za pomocą jednego, prostego celu", że
„rozmaite cele przyświecają także organizacji w jej
wewnętrznej działalności" 7

). Wskazują oni i na-szereg
dalszych trudności, jak np., że „zastosowanie liczb po-
rządkowych kolejności preferencji jako miary wyniku
jest ograniczone, gdyż nie można do nich stosować
większości działań arytmetycznych" itp.

Jeśli powołuje się na wyżej wzmiankowanych auto-
rów to nie dlatego, bym podzielał kierunek także i in-

nych ich wywodów, lecz po to, by wskazać, że u entuz-

jastów korzystania z takich czy innych algorytmów i
modeli nie znajdziemy tej gorliwości, z jaką na rzecz

„nowych bożków" występują u nas niektórzy ekono-
miści.. Cybernetyka, informatyka, teoria mnogości, teo-
ria systemów/ rachunek prawdopodobieństwa czy ra-

chunek wariancyjnv — to na pewno pożyteczne na-

rzędzia, należy tylko uważnie baczyć, w czyje ręce
te narzędzia oddajemy.

Na koniec jeszcze jedno zastrzeżenie. Analiza doko-
nywana w ramach teorii systemów nosi przede wszy-
stkim synchroniczny charakter, zakłada więc, że dany
układ Wytrącony z równowagi czy homeostazy przez
czynniki egzogeniczne (zewnętrzne) samoczynnie pow-
raca do ponownego stanu równowagi. Ta postawa cha-
rakteryzująca koncepcje WALRASA została zakwe-
stionowana nawet przez KEYNESA. Czy ma więc sens

powracać do tego stanowiska, chociażby pojawiało się
ono obecnie pod zmienioną fasadą ..gier strategicznych"

, NEUMANA i MORGENSTERNA? Dociekania ekono-
miczne (a nie po prostu technika planowania!) noszą
nie synchroniczny, lecz diachroniczny charakter, istot-
ne jest tu nie tyle odnalezienie równowagi (co innego
problem bilansowania w planowaniu), co obiektywnych
tendencji i przeciwtendencji jako sił motorycznych roz-

woju.
Sterowanie gospodarką socjalistyczną nie sprowadza

się bynajmniej do poszukiwania równowagi. Stero-
wanie gospodarką jest procesem wielopłaszczyznowym,
jest makroekonomiczną strategią i taktyką realizacji
socjalistycznego budownictwa, a tak pojmowane stero-
wanie musi się opierać na znacznie szerszym rozezna-

niu, niż chwytanie domniemanych warunków równo-
wagi i konstruowanie formuł „maksymalizowania" fun-
kcji celu.

Niektórzy ekonomiści zaabsorbowani preparacją
planów i technikami niezbędnymi w tej "robocie zapo-.
minają, że nauki ekonomiczne mają nie tylko prakseolo-
giczne, ale i (a raczej przede wszystkim) społeczne as-

pekty, że ekonomia jest nauką o stosunkach między
ludźmi, że szuka ona prawidłowości rozwoju stosun-
ków społeczno-gospodarczych i że reifikowanie tych
stosunków zamyka drogę naukowemu poznaniu, a w

takiej sytuacji najdoskonalsze algorytmy nie na wiele
się zdadzą. Postęp wiedzy ekonomicznej tkwi nie tyle
w przyswajaniu ekonomistom niewątpliwie niezbęd-

•nej wiedzy matematycznej i innej, co w dalszym roz-

wijaniu marksowskiej metodologii dociekań.

1) O. Lange: „Całość i rozwój w świetle cybernetyki".
Warszawa 1962, s. 9.

2) E. Taylor: Wstęp do ekonomiki, Gdynia 1947, s. 138—139.
3) „Modele nie dają się weryfikować... nie mogą -być uz-

godnione z rzeczywistością, ponieważ struktura modeU nie
wynika z realnych zjawisk, modele są' strukturami naszego
myślenia" (G. Kade „Die logischen Grundlagen der ma-

thematlschen Wlrtschaftstheorle ais Methodenproblem der
theoretischen Okonomie", Berlin 1958, s. 53—54).

4) D. W. Miller, K. K . Starr: „Praktyka i teoria decyzji",
Warszawa 1971, s. 47

5) op. cit., s. 54
6) op. cit., s. 56
7) op. cit., s. 63
8) op. cit., s. 79
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POŁOWIE ubiegłego roku
Rada Ministrów podjęła
uchwałę o połączeniu
dwóch odrębnych do-
tychczas zjednoczeń:
przemysłu szklarskiego i

ceramicznego — z których pierwsze
miało siedzibę w Sosnowcu, drugie
w Kielcach — w jedną jednostkę
organizacyjną. Zjednoczenie Prze-
mysłu Szklarskiego i Ceramicznego,
któremu lokum przydzielono w

Warszawie. Utworzona w ten spo-
sób organizacja gospodarcza stała
się „właścicielem" 70 przedsię-
biorstw, produkujących kilkadzie-
siąt tysięcy różnych wyrobów — od
słoików i butelek poczynając na

szybach do samochodów i wykwint-
nych zastawach stołowych kończąc.
Poza tym zjednoczenie miało włas-
ne fabryki specjalistycznych maszyn
dla przemysłu szklarskiego i cera-

micznego kopalnie surowców oraz

wania w ramach NPG. Inaczej mó-
wiąc plany wieloletnie i roczne

Zjednoczenia, oraz środki na ich
realizację wyodrębnione zostały z

planu resortu budownictwa, które
odtąd miało przedkładać Komisji
Planowania jedynie ogólne sugestie
co do kierunków rozwoju, rozmia-
rów produkcji i proporcji podziału
środków.

Aby móc ową siedemdziesiątką przed-
siębiorstw sprawnie kierować zdecydo-
wano pogrupować je w przedsiębiorst-
wa typu kombinatu przemysłowego,
opierając podział na założeniu jednorod-
ności produkcji, W ten sposób powstały
ugrupowania:

— hut szkła gospodarczego 1 technicz-
nego,

— hut szkła budowlanego, ,

— hut szkła opakowaniowego,
— zakładów ceramicznych płytek 1 wy-

robów sanitarnych,
— zakładów ceramiki stołowej,
— zakładów budowlanych 1 maszyno-

wych przemysłu szklarskiego 1 ceramicz-
nego, oraz

Koncepcja nowych zasad nie róż-
ni się od rozwiązań przyjętych
przez inne organizacje inicjujące,
o których to rozwiązaniach infor-
mowaliśmy szczegółowo w kilku
ostatnich numerach naszego pisma,
ograniczę się więc w tym miejscu
do wypunktowania zasad najistot-
niejszych,

Punktem wyjścia projektu no-

wych zasad przemysłu szklarskie-
go i ceramicznego jest:

po pierwsze — dążenie do rozsze-

rzenia zakresu samodzielności na

poszczególnych szczeblach zarządza-
nia,

po drugie — uczynienie z zysku
źródła wzrostu płac i w znacznym
stopniu podstawowego źródła środ-
ków dla rozwoju branży.

Ma to doprowadzić do powiążą-

ORGANIZACJE INICJUJĄCE

ednoczenie WOG-ów
JERZY DZIĘCKHOWSKI

zakłady badawcze i biura projekto-
we.

Pozycja, jaką tę zgrupowanie
przedsiębiorstw miało w zaopatry-
waniu rynku, eksporcie (80 proc.
dostaw do strefy wolnodewizowej),
zaopatrzeniu innych gałęzi przemy-
słu, a także możliwości szybkiego
rozwoju (bogate złoża, łatwo dostęp-
nych, krajowych surowców), skło-
niły do nadania Zjednoczeniu szcze-

gólnego statusu. Nowe zjednoczenie
podlegało wprawdzie nadal Minis-
terstwu Budownictwa i Przemysłu
Materiałów Budowlanych, ale Pre-
zydium Rządu postanowiło, że o re-

alizację jego założeń rozwojowych
troszczyć się będą wydzielone ze-

społy działające w najważniejszych
komórkach organizacyjnych resor-

tu budownictwa oraz, że zadania i
środki, w tym również środki in-

westycyjne dla całego zgrupowania,
przydzielać będzie Komisja Plano-

— zakładów górniczych surowców
szklarskich i ceramicznych.

Zasady organizacyjne Instytutu
Szkła, Centralnego Ośrodka Ba-
dawczo-Rozwojowego Przemysłu
Ceramicznego oraz Biura Projektów
Przemysłu Szklarskiego i ceramicz-
nego nie uległy zmianie.

Powstało więc siedem grup
przedsiębiorstw posiadających włas-
ne zarządy, którym przyznano duży
stopień samodzielności w prowadze-
niu gospodarki wewnątrz kombina-
tów, a nad całością, poczynań gos-
podarczych i polityki rozwojowej
obydwu przemysłów czuwała Cen-
tralą Zjednoczenia.

Ten właśnie organizm gospodar-
czy ma być objęty wkrótce zasada-
mi działalności, na których 'mają
opierać swoją gospodarkę organiza-
cje inicjujące kompleksowe zmiany
w metodach planowania i zarządza-
nia.

nia wyników produkcji z wynika-
mi ekonomicznymi, a mówiąc kon-
kretniej — zintensyfikowania pro-
dukcji przez zwiększenie wydajno-
ści wszystkich zaangażowanych
czynników produkcji, do zdynami-

zowania dostaw na rynek krajowy
i na eksport oraz zwiększania zain-

' teresowania innowacjami technicz-
nymi i osiągnięciami nauki.

Aby ludzie kierujący przedsię-
biorstwem byli zainteresowani w

podejmowaniu decyzji najbardziej
korzystnych z punktu widzenia e-

Eektów ekonomicznych, ich wyna-
grodzenie zostało związane z wy-
sokością zysku. W nowych zasa-

dach działalności:

9 nikt z „góry" nie ogranicza środ-
ków produkcji i nie wyznacza wielkości
zadań;

# normatywy i parametry ustalone
są na okresy wieloletnie, z możliwością
ich różnicowania na poszczególne lataj

A sprzedaż eksportowa 1 zakupy z

importu dokonywane są w cenach tran-
sakcyjnych (lub cennikowych w odnie-
sieniu do importu), dzięki czemu uzys-
kuje się całkowitą integrację wyników
w obrotach krajowych i zagranicznych;

A wszystkie remonty obciążają bieżą-
cą działalność eksploatacyjną;

9 wysokość dyspozycyjnego funduszu
płac dla Zjednoczenia ustalana jest na

podstawie normatywu relacjonującego
tempo wzrostu funduszu plac do tem-

pa wzrostu produkcji sprzedanej netto;

9 premie 1 nagrody, dotychczas wy-
płacane poza funduszem plac, włącza się
do tego funduszu;

C fundusz premiowy dla kierownictwa
i pracowników merytorycznych kombi-
natów określa się w relacji do zysku
netto;

0 dotychczasowy fundusz zakładowy
przekształca się w fundusz nagród, fun-
dusz socjalny i. fundusz mieszkaniowy,
tworzone w ciężar kosztów;

O na pokrycie potrzeb rozwojowych
tworzy się fundusz rozwoju jako ele-
ment podziału zysku netto;

A wprowadza się opodatkowanie fun-
duszu płac i oprocentowanie funduszów
własnych finansujących środki trwale
w skali kombinatów;

0 wprowadza się w kombinatach pro-
g-esywne opodatkowanie funduszu roz-

woju i funduszu premiowego;
O plany stanowią wewnętrzny instru-

ment zarządzania w Zjednoczeniu.

Dla uzupełnienia należy dodać, że
kryterium oceny działalności gospo-
darczej będą: nie wykonanie planu
czy określona wielkość produkcji,
lecz stopień zaspokojenia potrzeb
rynku krajowego i zagranicznego
oraz wykorzystania czynników pro-
dnkcji. Na ocenę istotny wpływ bę-
dzie miała także nowoczesność i ja-
kość wyrobów, warunki socjalno-
bytowe załóg, a także postęp w

dziedzinie ochrony środowiska.

Grupa ekspertów do spraw wdro-
żeń inicjujących, debatująca nad
dostosowaniem nowych zasad do
konkretnych warunków przemysłu
szklarskiego i ceramicznego stanęła
przed problemem: kto ma zostać
objęty statusem WOG — Zjedno-
czenie Przemysłu Szklarskiego i

Ceramicznego jako całość, czy każ-
de z owych siedmiu ugrupowań
przedsiębiorstw, jako jednostki gos-
podarcze Wyposażone w szerokie
uprawnienia samodzielnej działal-
ności i znajdujące się na pełnym
rozrachunku gospodarczym ?

Przyjęcie Wariantu pierwszego
oznaczało, mówiąc najkrócej, zła-
manie dotychczasowej, sensownej
struktury organizacyjnej (opartej,

jak już wspomniałem na zasadzie
jednorodności produkcji), a to z

7
uwa-

gi na odmienne finansowanie dzia-
łalności przedsiębiorstw i rozlicza-
nie ich wyników. (Centrala Zjed-
noczenia, a nie zarządy kombi-
natów, byłaby tą jednostką, która
rozlicza się z budżetem, a zatem do
Centrali Zjednoczenia musiałyby
wpływać zyski wypracowane przez
poszczególne przedsiębiorstwa, co

oczywiście czyniłoby zbędnym ist-
nienie ugrupowań typu kombinato-
wego powołanych przecież z myślą
o tym, żeby specjalizując się nieja-
ko w wytwarzanych asortymentach
mieć możność takiego wykorzysta-
nia czynników produkcji, abv wynir
ki finansowe były jak najkorzyst-
niejsze, a co za tym idzie i zarob-
ki tych, którzy je wypracowali). »

Przyjęcie wariantu drugiego, to

znaczy nadanie statusu WOG —

kombinatom, stawiało w dość dwu-
znacznej sytuacji Centralę Zjedno-
czenia, która stawała się władzą
pozbawioną środków.

Ostatecznie zdecydowano, że przy-
jęty zostanie wariant drugi, z tym,
że system finansowania (a ściślej^
mówiąc zasady rozdziału funduszu)^
opracowany przez Komisję d/s Uno-
wocześnienia Systemu Funkcjono-
wania Gospodarki i Państwa zosta-
nie dostosowany do specyfiki ist-
niejącej w Zjednoczeniu Przemysłu
Szklarskiego i Ceramicznego sytu-
acji. Postanowiono mianowicie, że
Centrala Zjednoczenia uzyska pra-
wo do redystrybucji części środ-
ków, które wypracowały podległe
jej ugrupowania przedsiębiorstw i
które rozliczyły się ze swojej dzia-
łalności z budżetem. W rezultacie
układ wzajemnych powiązań przed-
stawia się następująco:

Zjednoczenie jako całość posiadać
będzie wyodrębnione w narodowych
planach gospodarczych rocznych i
wieloletnich, środki i "zadania przy-
znawane przez Komisję Planowania.

Centrala Zjednoczenia ustalać bę-
- dzie politykę w dziedzinie rozwoju
potencjału produkcyjnego oraz pla-
nować zadania. W Centrali zapadać
będą decyzje -o rozdysponowaniu i
redystrybucji środków, tu również
następować będzie bilansowanie
produkcji i zbytu.

Centrala Zjednoczenia nie będąc uwi-
kłana w prowadzenie I kontrolę bieżącej
produkcji będzie mogła się skoncentro-
wać na badaniu światowych tendencji
oraz analizie kształtowania się popytu
na wyroby przemysłu -szklarskiego i ce-

ramicznego, aby móc na te] podstawie
dokonywać wyboru właściwych kierun-
ków rozwoju przemysłu. Będzie czas. na

wielowariantowe prognozowanie, bada-
nie koniunktur na wyroby i surowce

na rynkach zagranicznych, oraz prowa-
dzenie badań ekonomicznych w opar-
ciu o które stosować będzie można od-
powiednia politykę cen. Oczekiwać moż-
na, że Centrala Zjednoczenia występo-
wać będzie z propozycjami prac nauko-
wo-badawczych o podstawowym znacze-

niu dla przemysłu oraz sugerować sto-
sowanie niezbędnych dla nowoczesne]
i poszukiwanej produkcji technologii.
Tu wreszcie skupiać się będą sprawy
polityki płac i przygotowywania kadr.

' Kombinaty (czy jak przyjęło
się określać w projekcie zasad —

Zjednoczone zakłady) posiadające
wyodrębnione organizacyjnie zarzą-
dy i mające osobowość prawną,
zgodnie z wsoomnianymi ustalenia-
mi grupy ekspertów d/s wdrożeń
inicjujących, działać- mają według
zasad wielkich organizacji gospo-
darczych i rozliczać się bezpośred-
nio z budżetem centralnym.

Zarządy kombinatów miałyby za

zadanie:

# dokonywanie wyboru metod 1 środ-
ków realizacji zadań gospodarczych za-

pewniających osiągnięcie celów wynika-
jących z zakresu działalności;

01 badanie rynku wewnętrznego t

prognozowanie zaDOtrzebowania na wy-
roby produkowane w kombinatach;

A opracowywanie planów wieloletnich
i rocznych;

01 prowadzenie Inwestycji rozwojo-
wych w ramach polityki inwestycyjnej
ustalonej orzez dyrektora Zjednoczenia
oraz określenie i realizację Inwestycji
odtworzeniowvch, modernizacyjnych, so-

cjalnych 1 mieszkaniowych;
tt przygotowanie, organizację i koor-

dynację produkcji;
01 organizację zbytu wyrobów produ-

kowanych w kombinatach;
• wprowadzanie postępu technicznego,

ekonomicznego i organizacyjnego;
A prowadzenie polityki kadrowe] w

ramach ustaleń dyrektora Zjednoczenia;

Zakłady wchodzące w skład posz-
czególnych ugrupowań działałyby
na zasadach pełnego wewnętrznego
rozrachunku gospodarczego, sporzą-
dzając samodzielny bilans i rachu-
nek wyników oraz tworząc niektó-
re fundusze, jak np. fundusz tzw.
13 pensji.
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KONKURS ~ ANKIETA:

Szukamy oszczędności materiałowych

SPRZECZNOŚC
CEIOW

OGŁOSZONY
w nr 46 * dnia

12.XI .1972 r. „KONKURS
. ANKIETA" skłonił mnie do na-

pisania , spostrzeżeń na przykładzie
Zakładów Urządzeń Przemysłowych
w Nysie, gdzie obecnie pracuję. Z

bieżących obserwacji gospodarki ma-

teriałami wynika, że możliwości za-

oszczędzenia materiałów w przed-
siębiorstwie są znaczne i można je
określić na minimum 15 min zł w

skali rocznej. Rezerwy te występują
na wszystkich odcinkach, począwszy
od konstrukcji a skończywszy na wy-
korzystaniu surowców wtórnych.

Zasadniczą przyczyną, która powo-
duje, że w gospodarce materiałowej
przedsiębiorstwa drzemią tak duże

rezerwy, to sprzeczność celów mię-
dzy wartościowymi miernikami oce-

ny przedsiębiorstwa a zasadami o-

szczędnej gospodarki materiałowej.
Stosowane do obecnej chwili war-

tościowe mierniki oceny przedsię-
biorstwa:

— -war(oś£ produkcji globalne] •

— wartość sprzedaży produkcji wg cen

«bytu
— limit funduszu plac naliczany od

produkcji globalnej —

w warunkach naszego przedsiębior-
stwa popychają do marnotrawstwa

materiałów, a można nawet stwier-
dzić, że premiują to marnotrawstwo»

Dlaczego właśnie tak działają te
mierniki? Wartość sprzedaży pro-
dukcji w roku 1972 wg planu wy-
nosi 1 205 min zł, z tego produkcja
cennikowa wynosi 320 min zł; po-
została wartość produkcji to pro-
dukcja niecennikowa — jednostko-
wa nietypowa.

. Wysokość ceny wyrobu nietypo-
wego zależna jest od, wysokości ko-
sztów. Cena wyrobu nietypowego
powstaje w następujący sposób:
koszt własny przedsiębiorstwa plus
9,5 proc. zysku stanowi cenę wy-
robu nietypowego, a zatem obejmu-
je i wartość sprzedażną produkcji.
Mimo że cena zbytu została uzgod-
niona z odbiorcą, to osiągnięty wyż-
szy zysk od ustalonego w kalkulacji
wstępnej podlega bonifikacie jako
zX.sk nadmierny, zmniejszając w ten

sposób cenę. zbytu wyrobu, a na-

stępnie wartość sprzedażną produk-
cji,

W
PRZHRYSlf

KILKULETNIE
badania i wysił-

ki w kierunku usprawnienia
gospodarki materiałowej w

przemyśle oponiarskim pozwoliły
wyodrębnić zasadnicze przyczyny
trudności występujących w przepro-
wadzeniu „diety surowcowej". Moż-
na tutaj dodać, że trudności te cha-
rakterystyczne są także w innych
branżach; budownictwie i materia-
łach budowlanych, przemyśle ma-

szynowym a szczególnie motoryza-
cyjnym.

Wśród trzech głównyęh przyczyn
jakimi zajmiemy się tutaj nie ma 0-

słąwionego „chomikarstwa", które
uznajemy za zjawisko wtórne. Oto

główne, naszym zdaniem, przyczyny
Słabego tempa w obniżaniu zużycia
materiałów:

# Strach konstruktora, który jest
proporcjonalny do wielkości odchy-
leń w jakości materiałów oraz do
nięstaranności (wywodzącej śię z

przeciętnie niskich kwalifikacji i

prawie żadnej etyki zawodowej) w

wykonawstwie.

W przypadku wyrobów, za które na

konstruktorze (a iiie wykonawcy) spo-

czywa odpowiedzialność za życie l zdro-

wie ludzHle — zawsze istnieje „zapas

bezpieczeństwa" ioh wytrzymałości. U

nas .jednak z wyżej wspomnianych
względów ów „zapas" pokrywany jest
ok. 10-procentowym przekroczeniem zu-

życia materiałów, jakie jest niezbędne
po uwzględnieniu normalnego „ząpasu"-

® Nieprecyzyjne rozeznanie po-
trzeb przedsiębiorstwa, wynikające z

częstych zmian dokumentacji pro-
dukcyjnej, za którymi to zmianami
nie następuje korekta wcześniej zgło-
szonych potrzeb materiałowych. .
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Zysk ten Jest automatycznie trakto-
wany Jako nadmierny bez względu na

to, jakimi środkami został wypracowa-
ny, nawet gdy spowodowały go takie

czynniki Jak:
i- zastosowanie postępu technicznego
— wprowadzenie wniosku racjonaliza-

torskiego
— szczególnie oszczędne gospodarowa-

nie materiałami.

Z podanych wyżej argumentów
wynika, że w warunkach naszego
przedsiębiorstwa wielkość produkcji
sprzedażnej w kwocie 885 min zł

jest ściśle zależna od wielkości ko-
sztów własnych. Ponieważ w ko-
szcie własnym pewna ilość kosztów

jak płace, amortyzacja, energia jest
względnie stała, a około 70 proc.
kosztów to koszty zmienne, do któ-
rych przede wszystkim zaliczane są
materiały, stąd trzeba stwierdzić, że

. wielkość sprzedanej produkcji jest
zależna od ilości i wartości zużytych
w procesie produkcji materiałów.

Skoro wartościowy plan sprzedaży
jest dyrektywą i od jego wykona-
nia zależna jest wypłata wszystkich
premii i nagród, to trudno się dzi-
wić, że wykonuje 'się go za wszelką
cenę bez zwracania uwagi na pra-
widłowe gospodarowanie materiała-
mi. Ponieważ plany sprzedaży dy-
namicznie rosną, z roku na rok ro-

sną również straty materiałowe, któ-
re obciążają nie przedsiębiorstwo,
ale całość gospodarki narodowej.

W tej sytuacji palącą potrzebą jest
zmiana mierników oceny przedsię-
biorstwa.

Według mnie, najbardziej odpo-
wiadającym syntetycznym mierni-
kiem oceny przedsiębiorstwa w dłu-

ższym okresie czasu jest zysk. Ran-

ga tego miernika będzie odpowiada-
ła wymogom optymalnego gospoda-
rowania, jeżeli wraz z tym zmienią
się zasady tworzenia cen. W systemie
tworzenia cen powinien obowiązy-
wać następujący sposób ich ustala-
nia:

Q w produkcji eksportowej — ce -

ny transakcyjne,
# w produkcji krajowej — ceny

uzgodnione pomiędzy dostawcą i od-
biorcą.

Cena uzgodniona musi być ceną
bezwzględnie obowiązującą obie
strony. W obecnym systemie usta-

lania cen zatwierdzanie ceny przez
odbiorcę mija się z celem, gdyż ce-

na i tak jest zależna od kosztu rze-

czywistego, a odbiorca nie ponosi
żadnej odpowiedzialności za jej za-

twierdzenie.

Po pełnym wprowadzeniu nowych
zasad oceny, w przedsiębiorstwie
powstanie sprzyjający klimat do

oszczędnej gospodarki surowcami i
materiałami a to, jak mi się wy-
daje, będzie podstawą do dalszych
poczynań.

FRANCISZEK WESOŁOWSKI

^ Zbyt duże oddalenie producen-
tów materiałów od zmieniających
się potrzeb, jakie dyktuje rynek
producentom wyrobów finalnych.
Producenci materiałów są w pozycji
uprzywilejowanej, bowiem umowa z

odbiorcą gwarantuje zbyt na wcześ-

niej zamówione materiały, mimo że
odbiorca (producent wyrobów rynko-
wych) już tych materiałów nie po-
trzebuje, bądź potrzebuje ich mniej.

Taka uprzywilejowana pozycja powo-

duje ponadto brak bodźców do dostar-

czania surowców lepszych, bardziej no-

woczesnych, które to surowce m.in. Jako

bardziej wytrzymałe tworzywo spowodo-
wałyby dalszy spadek masy zużywa-
nych materiałów od kilku do kilkuna-

stu procent.

Bez żadnej przesady można stwier-
dzić, że kompleksowe rozwiązanie
tych problemów kryje w sobie moż-
liwości obniżenia zużycia materiałów
rzędu 20—25 proc. dotychczasowego
zużycia.

# Dla poprawienia Istniejącego
stanu rzeczy trzeba podjąć następu-
jące prace.

1. Usunięcie ochronnych „otoczek"
otaczających producentów materia-
łów oraz zwiększenie możliwości za-

opatrywania się „ze składu", co poz-
wala na przełamanie psychozy cią-
głego niedostatku materiałów , i

zmniejszy zapasy w tysiącach maga-
zynów przedsiębiorstw na rzecz w

sumie mniejszej ilości (w setkach

już tylko) magazynów hurtowych.
Przez takie powiązanie z rynkiem
producenęJ materiałów odczuwają
również zwiększony nacisk na ja-
kość i nowoczesność materiałów.

2. Wypracowanie lepszych niż do-
tychczas metod egzekwowania dob-
rej jakośęi wykonawstwa.

3. Upowszechnienie analizy war-

tości jako metody wykluczającej
nieuzasadnione nakłady materiałowe
w konstrukcji.

4. Zaostrzenie reżimów technolo-

gicznych dla utrudnienia odstępstw
od zamówionych ilości i jakości ma-

teriałów w okresach (np. kwartal-
nych), na które obliczono ii zamó-
wiono potrzebne materiały.

5. Obliczanie potrzeb wg normy
zużycia materiałów opartej na ak-

tualnej dokumentacji produkcyjnej,
zmienianej tylko cyklicznie, wtedy,
iciedy istnieją szanse uwzględnienia
wprowadzonych zmian w skorygo-
wanym planie zaopatrzenia możli-

wym do zrealizowania.

IRENEUSZ MYSZKOWSKI

HUTNICTWO
RYSZARD ROGOZIEWICZ, EDWARD SKOWRONEK

Krajowy przemysł przetwórczy
ukształtowany w swej strukturze
przez wiele lat jest przemysłem
stalochłonnym. Na tę okoliczność
można by przytaczać wiele przy-
kładów. Tego tematu bliżej nie

rozwijamy, mamy jednak pełnq
świadomość jego znaczenia w

kształtowaniu stalochłonności

produkcji. _ Chcemy natomiast
nieco bliżej rozwinqc aspekt ma-

teriałochłonności widziany od

strony hutnictwa jako dostawcy
wyrobów hutniczych.

P
ROBLEM jest mocno złożo-

ny, nie można go oczywiście
wyczerpać, ale wydaje się, że
można wskazać na niektóre

podstawowe czynniki mające
wpływ na stalochłonność produkcji.
Chodzi o odpowiedź na następują-
ce pytanie: jak hutnictwo, jako do-
stawca wyrobów hutniczych, two-

rzy możliwości dla ich efektywnego
wykorzystania w gospodarce naro-

dowej? Mówiąc inaczej, jak struk-
tura produkcji hutniczej rozpatry-
wana z różnych punktów widzenia

jest nowoczesną i stwarza podsta-
wy do oszczędzania stali.

Istotne możliwości oszczędzania
materiałów powstają m. in. dzięki
takiemu kształtowaniu struktury
produkcji hutniczej, która zapewnia
minimalizację ich zużycia na jed-
nostkę produkcji w przemyśle, bu-
downictwie i innych działach "gos-
podarki narodowej. Odczuwany w

kraju określony deficyt stali jest
w równym stopniu wynikiem aktu-

alnego poziomu produkcji, jak i

nienowoczesnej struktury produkcji
wyrobów hutniczych, w szczegól-
ności zaś z punktu widzenia ich
jakości oraz asortymentu.

Brak możliwości pokrycia popytu na

wyroby hutnicze w określonych asorty-
mentach charakteryzujących się nowo-

czesnymi parametrami użytkowymi dzia-

ła zwiększający na ogólne zapotrzebowa-
nie stali. Asortymenty nowoczesne, o

wyższych własnościach wytrzymałościo-
wych a więc lżejsze, muszą być zastą-
pione asortymentami zwykłymi, a więc
cięższymi.

Przykładem może być brak odpowied-
nich profili dla budownictwa, np. o

wyższej wytrzymałości, kształtowników

spawanych, profili giętych, co powoduje
stosowanie klasycznych profili ciężkich
ze stali zwykłej.

*

PROBLEM STRUKTURY pro-
dukcji hutniczej, jej nowoczesności,
dostosowania do wymogów nowo-

czesnej techniki i technologii wy-
twarzania decyduje o możliwoś-
ciach obniżenia ciężaru maszyn,
urządzeń, budynków i budowli,
podwyższenia wartości i niezawod-
ności użytkowej wyrobów, wzrostu

wykorzystania stali w procesach
obróbki. Patrząc zatem na zagadnie-
nie z punktu widzenia możliwości
ich oszczędnego stosowania i zu-

życia istotne będzie rozważenie

struktury produkcji hutniczej i

tendencji zmian, m. in. z punktu
widzenia udziału wyrobów ze stali

jakościowej o podwyższonej wy-
trzymałości, nowoczesnych asorty-
mentów kształtowników, profili, wy-
robów płaskowalcowanych itp. w

ogólnej produkcji wyrobów hutni-
czych.

Stopień nowoczesności produkcji
hutniczej określa się między inny-
mi przez udział w produkcji ogółem
wyrobów ze stali jakościowych oraz

wyrobów przetwórstwa hutniczego.
W naszym kraju udział wyrobów
walcowanych ze stali jakościowej
w ogólnej produkcji tych wyrobów
wynosi ok. 16 proc. (stale zaliczane
do kl. 2, 3, 4). W krajach wysoko
uprzemysłowionych wskaźnik ten

podobny jest do uzyskiwanego w

naszym kraju, z tą jednak zasadni-

czą różnicą, że większość gatunków
stali wchodzących wg naszej no-

menklatury do klasy 2-giej, w kra-

jach uprzemysłowionych nie zalicza

się do stali jakościowych.

Najbardziej reprezentatywnym
wskaźnikiem poziomu produkcji sta-
li jakościowych i stopowych jest
udział w produkcji stali nierdzew-

nych i ltwasoodpornych niezbęd-
nych dla rozwoju przemysłów ma-

szynowego, chemicznego i spożyw-
czego.

W kraju potrzeby w tym zakresie

pokrywamy importem i zamierza-

my w przyszłej 5-latce wybudować
odpowiednie zdolności, aby podjąć
produkcję tych asortymentów. Od
wzrostu produkcji stali jakościo-
wych i stali o podwyższonych włas-
nościach zależeć będzie w przysz-
łości m. in. zmniejszenie ciężaru
produkowanych przez nasz przemysł
maszyn i urządzeń. Podstawowym
tworzywem jest tu stal o zwięk-
szonej wytrzymałości i podwyższo-
nej granicy plastyczności.

W Polsce produkuje się stale o pod-
wyższonych własnościach wytrzymałoś-
ciowych nie przekraczających granicy
plastyczności 40 Kg/mm-'. Przeznaczenie

tych stali to: pręty do zbrojenia betonu,
konstrukcje stalowe, blachy na budowę
statków. Obecnie w krajach o wysokim •

poziomie technicznym dla tych celów

przeznacza się stale o granicy plastycz-
ności od 50—80 kg/mm'.!. W Japonii 1

USA udział tych stali w ogólnej pro-

dukcji wynosi ok. 8 proc. Np . kadłuby
statków budowane ze stali o podwyż-
szonych własnościach są ok. 15—20 proc.

lżejsze od budowanych ze stali klasycz-
nych, przez co zwiększa się ich ładow-

ność, a wagony kolejowe z tych stali

mają mniejszy ciężar o ok. 1000 kg,
zwiększając tym samym możliwości

przewozu masy towarowej.

Ciągle zbyt wolno wprowadzany
postęp w zakresie parametrów tech-

nicznych i jakościowych wyrobów
hutniczych znajduje w znacznej
mierze swoje uzasadnienie w stanie

technicznym majątku produkcyjne-
go, jakim obecnie dysponuje prze-
mysł hutniczy. Przestarzały park
urządzeń i maszyn, brak nowoczes-

nych oddziałów obróbki— cieplnej,
wpływają hamująco na proces uno-

wocześnienia produkcji hutniczej i

zapewnienia odbiorcy odpowiednich
parametrów i wskaźników jakościo-
wych. Obecnie np. ok. 60 proc. ze-

stawów walcowniczych pracuje już
ponad 20 lat, a w tym ok. 70 proc.
to zespoły ponad 50-letnie. Tylko
15—20 proc. zespołów zaliczyć moż-
na do nowoczesnych, a ok. 30 proc.
wymaga dozbrojenia lub generalnej
rekonstrukcji. Wieloletni program
rozwoju hutnictwa wymagać będzie
nie tylko koncepcji odpowiedniego
ilościowego i asortymentowego pro-
gramu produkcji, ale w znacznej
mierze uwzględnienia postępu tech-

nicznego, jako źródła zmniejszenia
zużycia stali w gospodarce narodo-

wej.

*

DRUGIM CZYNNIKIEM, który
w sposób istotny wpływać może na

oszczędność stali w przetwórczych
gałęziach przemysłu, to struktura

produkcji wyrobów hutniczych roz-

patrywana z punktu widzenia ich

asortymentu (przekrojów, profili
itp.) . Dostosowanie wyrobów hutni-

czych do potrzeb odbiorców, pod-
wyższenie wytrzymałości przez na-

danie wyrobom odpowiednich prze-
krojów i profili, wreszcie dostoso-
wanie asortymentu do nowoczes-

nych technologii obróbki wyrobów
hutniczych — stanowią istotne źród-
ła oszczędności zużycia stali na jed-
nostkę produkcji.

Najbardziej ogólny podział struk-

turalny zużycia wyrobów hutniczych
w gospodarce narodowej wyodręb-
nia następujące podstawowe gru-
py: wyroby walcowane, rury stalo-
we, wyroby przetwórstwa hutnicze-

go, odlewy staliwne. Uwzględniając-
taki podział, struktura zużycia wy-
robów hutniczych w gospodarce na-

rodowej w latach 1970—72 oraz we-

dług aktualnych przewidywań na

lata 1975 i 1980 kształtuje się nastę-
pująco:

w procentach
1970 1972 1973 1980

zużycie wyrobów
hutnicżych w kra-
ju ogółem 100,0 100,0 100,0

w tym:
1) wyroby walco-

wane 76,4 78,2
2) rury stalowe 10,0 10,7
3) wyroby prze-

twórstwa hutni-

czego 10,0 9 ,7 10,0
4) odlewy staliwne 3,8 3,4 3,2

iiS,0
11,8

71,6
12,9

10,3
3,2

W świetle porównań z innymi kra-

jami taka struktura zużycia wyro-
bów hutniczych jest nienowoczes-
na, prowadzi do nadmiernej stało-.
chłonności. Przewidywane zmiany
w strukturze zużycia wyrobów hut-
niczych są stosunkowo małe. Wzra-
sta tylko udział zużycia rur, co jest
zjawiskiem korzystnym. Natomiast
udział zużycia wyrobów przetwór-
stwa hutniczego (taśm, profili zim-

nogiętych itp.') pozostaje w zasadzie
na tym samym poziomie. A właś-
nie ta grupa wyrobów hutniczych
stwarza największe możliwości ob-
niżenia stalochłonności na jednost-
kę produkcji.

Dla oszczędności stali istotna jest
również struktura poszczególnych
grup wyrobów hutniczych rozpatry-
wana z punktu widzenia udziału

wyrobów profilowych (pręty, kształ-

towniki) i płaskich (blachy, taśmy)
w ogólnym zużyciu wyrobów hutni-
czych. Ten podział strukturalny wg
aktualnych przewidywań dla nasze-

go kraju charakteryzują następują-
ce danę:

1970 197$ 1980

bednarka i taśma gorą-
cowalcowana 14,3 15,8 14,5

blachy grube i uniwer-
salne " 49,0 48,9 49,2

blachy średnie 1 cienkie 36,7 35,5 36,3,

Tak więc w najbliższym 10-leqlu
oię przęwiduje się większych zmian
W strukturze zużycia wyrobów pła-
skowalcowanych. Połowę produkcji
stanowią blachy grube. Nowoczes-
ne gałęzie przemysłu wykazują na-

tomiast zapotrzebowanie przede
wszystkim na blachy cienkie. Np.
w NRD przewiduje się, że blachy
grube w r. 1980, będą stanowiły tyl-
ko ok 39—40 proc, całkowitego zu-

życia' wyrobów płaskowalcowanych,
a więc wyraźnie niżej, aniżeli W

naszym kraju.
Idąc dalej można by rozważać, ja-

ka jest bardziej szczegółowa struk-
tura produkcji, głównie zaś istotny
jest udział takich asortymentów,
jak blachy Zimnowalcowane cien-
kie i b. cienkie.

Nowoczesne wyroby hutnicze, to

przede wszystkim wyroby prze-
twórstwa hutniczego, głównie zaś
takie jak:, blachy zimnowalcowane

taśmy walcowane na zimno, blachy
ocynowane i ocynkowane, pręty
ciągnione i łuszczone, profile gięte
na zimno.

Przyjmując za 100 zużycie wyro-
bów walcowanych — zużycie wy-
robów przetwórstwa hutniczego we-

dług aktualnych przewidywań ma

kształtować się następująco:

w procentach
1980
20,5

1970
18,3

1975
20,1

" ' _1970 1975 1980

Wyroby gorąco walco-
wane 100,0 100,0 100,0
w tym:

a) profilowe 59,3 56,0 57,0
b) płaskie 40,7 ' 44,0 43.0

Taka struktura zużycia wyrobów
walcowanych oceniana jest również

jako nienowoczesna. Wysoki udział

wyrobów profilowych prowadzi do
nadmiernego zużycia, pośrednio
również wskazuje na przestarzałośc
stosowanych technologii w przemy-
śle maszynowym, głównie zaś wyso-
kiego udziału obróbki skrawaniem.
W krajaeh wysoko uprzemysłowio-
nych struktura zużycia wyrobów
profilowych i płaskich jest akurat
odwrócona. Oczywiście jest to m. in.

wynikiem struktury produkcji prze-
mysłu przetwórczego (wysoki udział
w zużyciu blach dla przemysłu sa-

mochodowego, artykułów konsump-
cyjnych trwałego użytku itp.). Wy-
stępuje tu zatem określone sprzęże-
nie: struktury produkcji hutniczej i

struktury potrzeb na wyroby hutni-
cze gospodarki narodowej.

Według prognoz Instytutu Metalurgii
NRD, strukturą produkcji wyrobów wal-
cowanych niektórych krajów w najbliż-
szej perspektywie ulegnie bardziej ko-
rzystnym zmianom aniżeli w naszym
kraju. Przewiduje się, że udział wyro-
bów płaskowalcowanych w całkowitej
produkcji wyrobów walcowanych uleg-
nie następującemu zwiększeniu i

— wNRDz45,8proc.w1970r,do
49,8 W r. 1975 i 51,1 proc. w r. 1980;

— wZSRRz39proc.w1970r,do42
proc. w r. 1975 i 50 proc. w 1980 r.;

— w Bułgarii do 45 proc. w r. 1975 1

47,6 proq. w 1980.

Przewidywane wskaźniki kształ-
tują się więc korzystniej aniżeli w

naszym kraju.
Wzrost udziału wyrobów płasko-

walcowanych zapewnia wyższy
wskaźniki ich wykorzystania w

przemyśle przetwórczym. Istotne
znaczenie dla możliwości efektywne-
go zużycia wyrobów walcowanych
posiada wewnętrzna struktura zuży-
cia wymienionych dwu grup. Dla
przykładu weźmiemy wyroby płas-
kowalcowane. Przyjmując ich zu-

życie za 100 udział poszczególnych
grup wyrobów w wybranych la-
tach według aktualnych przewidy-
wań wyniesie:

Jest_ to odsetek stosunkowo nie-
wielki, znacznie niższy aniżeli - w

innych krajach. Np . we Francji tyl-
ko zużycie blach zimnowalcowanych
odniesione do wyrobów walcowa-

nych wynosiło w 1970 r, ponad 27

proc., a we Włoszech 21 proc. Jeśli
uwzględnimy pozostałe wyroby
przetwórstwa, to ich zużycie sta-

nowi w warunkach Francji ponad
1/3 wyrobów walcowanych.

W warunkach naszego kraju
szczęgólnię niskie jest zużyęie tak

nowoczesnych wyrobów przetwór-
stwa hutniczego, jak profile gięte
na zimno, Ich zużycie w 197Q r ,wy-
niosło ok, 35 tys. ton, do roku 1980

przewiduje się 4-krotne zwiększenie
ich zużycia. Jest to tempo dość wy-

sokie, ale zważywszy niski poziom
wyjściowy, ' zużycie profili giętych
na zimno odniesione do zużycia
wyrobów walcowanych wyniesie w

r. 1980 tylko ok. 1 proc. Nję jest
to więc wiele.

Z badań przeprowadzonych w Związku
Radzieckim wynika, że zastosowanie 1

tony profili zimnogiętycli pozwala uzys-
kać oszczędność ok. 220 kg stali (w
przemyśle i budownictwie). W ujęciu zaś
Wartościowym efekty te wynoszą na }
tonę 22 ruble z czego B5 proc. przypada
ną oszczędność materiałów 1 35 proc. aa

oszczędność nakładów pracy uzyskiwane
u odbiorców. Jest to zatem szczególnie
nowoczesny i efektywny asortyment wy-
robów przetwórstwa hutniczego.

.

*

PRZEDSTAWILIŚMY tylko nie-
które aspekty struktury produkcji
rozpatrywanej z punktu widzenia

jej asortymentu (kształtów,
1

prze-
krojów, profili), . Oczywiście, należy
widzieć wzajemne uwarunkowania

i zależności struktury produkcji hut-

niczej oraz struktury przetwórczych
gałęzi przemysłu, stosunkowo np,
niski udział zużycia blach cienkich
ma "związek z aktualnym poziomem
rozwoju takich branż przemysłu jak
motoryzacją, produkcja artykułów
trwałego użytku- itp. Ale to nie tłu-

maczy w pełni niewielkich zmiąn
strukturalnych, jakie ząmjerza się
osiągnąć do r,- 1980. Obniżenie po-
ziomu materiałochłonności jest w

znacznym stopniu uzależnione od

przekształceń strukturalnych.
Nie negując dotychczasowych

osiągnięć/.naszego hutnictwa w do*-
skonaleniu struktury produkcji,
chcemy wskazać na potrzebę bar-

dziej wnikliwego zbadania możli-
wości korzystnych — z punktu wi-
dzenia stalochłonności rozwoju —

przekształceń strukturalnych. Sprzy-
jać temu winny dość wcześnie roz-

poczynane prace nad planem 5-let-
nim 1976—80.

Fok A. JałoabUki
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Który serek? „Warmiński" , „Tylżycki", „Sa-*
lami"? Ekspedientka spoglqda to na żółte

krqżki, to na kupujqcq. Chciałaby, żeby kli-

entka wzięła coś właśnie z owej grupy. Ta

jednak spytała o ser „Brie" , wytwarzany od

niedawna na recepturze francuskiej przez
Zakład Serowarski w Gnieźnie. Mówiła, że

bardzo smaczny, że nie ma grubej skóry
jak tamte. Dlatego właśnie znika z półek
nieomalże błyskawicznie. „Holenderski", im-

portowany z ZSRR, także nie zagrzewa miej-
sca w.„ Peli|ęatesach", przy Placu garnko-
wym. Podobnie w innych punktach Warsza-

wy. I nieważne, że taki „Brie" jak i „Holen-
derski" sq znacznie droższe od naszych. O

tym, że idq niczym ciepłe bułki, decyduje
jakość.

T
AKIE są wymagania rynku! A ponieważ
nasze dochody — zwłaszcza ostatnio —

rosną, byle czego nie chcemy. I jeszcze
ostrzej będzie się taka sytuacja rysować
w miarę rozwoju kraju. O tym na co

dzień musi więc przemysł mleczarski pa-
miętać. -V

A cóż tymczasem oferuje milionowej stolicy?
Czy dostateczny wybór swoich produktów? Czy
handel należycie je prezentuje i tak, by klient
nie mógł oprzeć się chęci kupna?

TERCET JUŻ ZA SŁABY

Dymią w Warszawie 3 zakłady mleczarskie:
„Wola", „Mokotów" i „Praga". Sytuacja nie wy-
daje się zatem kiepska, zważywszy, że i mleko
dowozi się z niewielkich raczej odległości. Mo-
żliwości przetwórcze owej trójki (łącznie 500 '

tys. ton na dobę) są wszakże już całkowicie wy-
czerpane. Dalej się nie lijedzie w mieście liczą-
cym 1,3 min ludności i wydłużającym rokrocz-
nie listę swoich obywateli o 12—15 tys. osób.
Szczególnie, że „Wola" po 50 latach pracy za-

służyła już całkowicie na emeryturę.

Tymczasem dietetycy powiadają, że człowiek powi-
nien wypijać codziennie minimum' pól iitra mleka

i konsumować sporo innego nabiału. Prosty zatem

rachunek: trzy stołeczne zakłady musiałyby dostar-

czać djiennie bez mała 700 tys. litrów mleka spo-
żywczej. Tylko jednak w sezonie kierują na war-

szawski-rynek — i to dzięlci pomocy zakładu w Gar-

wolinie' — ok. 600 tys. litrów. W innych okresach —

470 —430 tys. litrów. Ale prócz tego zapewnić trzeba

stolicy codziennie minimum 11 tys. litrów (latem na-

wet 40 tys. litrów)- kefiru, jogurtu, polkremu, maślan-

ki, 20 tys. litrów śmietanki oraz prawie 200 tys. por-

cji lodów — oczywiście latem. Byłoby więc bardzo

krucho, gdyby ńie wspomniana odsiecz garwolińskiej
mleczarni.

Kiedy wobec tego liczyć można na poprawę?
Nie wcześniej niż w roku 1975. Wtedy właśnie
ruszyć ma czwarty zakład o bardzo dużej zdol-
ności: 600 tys. litrów. I dobrze, że sprawa ta już
przesądzona, usankcjonowana uchwałą Prezy-
dium Rządu. Źle tylko, że budowa owego obiek-
tu przy ul. Redutowej — a -tam właśnie-go zlo-
kalizowano — jeszcze nie .ruszyła. A i Garwoli-
nowi coraz trudniej Wspierać skutecznie war-

szawskie mleczarstwo.

Tegoroczne' natarcie inwestycyjne wzięło pod
uwagę ów spodziewany wyższy popyt, natural-
nie na tyle, ńa ile możliwości warszawskich
przetwórni można jeszcze zwiększyć. Co więc
i gdzie?

Kosztem ok. 23 min zł ŻM „Mokotów" przystępuje
do rozbudowy swojej wytwórni lodów (W nich się
specjalizuje). Zamierza doprowadzić jej zdolność do

¢50 tys. porcji na dobę, przy czym mają to być tzw.

lody lżejsze, a więc nie, tak zbite jak „Bambino".
ZM „Wola" uruchamia dwie glinie do porcjowania
2-procentowego mleka w opakowaniach bezzwrotnych
(zdolność dobowa - 30 tys. litrów). Zakład praski
chce wyjść z szampanem mlecznym, poszukiwanym
napojem musującym. Ma też nareszcie znaleźć się na

stołecznym rynku zapowiadany już dawno jogurt
owocowy.

Nowości nie za Wiele. Za to dyrektorzy sto-

łecznych mleczarni chwalą się zagranicznymi

urządzeniami. Skądinąd to dobrze, że- najnowsze
zdobycze techniki mleczarskiej wkraczają na

warszawski teren. Co jednak — należałoby za-

pytać — robi nasz przemysł maszynowy? Czy
nasz „Spomasz" nie potrafi? Owszem, polityka
zapewnienia białemu przemysłowi maksimum
środków na zakupy zagraniczne szybko przyno-
si efekty w postaci nowych mocy przetwór-
czych. Sprawia wszak, że „Spomasz" popada w

coraz większą drzemkę.

A nie można by pewnych prac modernizacyj-
nych przeprowadzić własnymi siłami zakładów,
zaoszczędzić trochę grosza? W CZSM powiada-
ją, że nie ma możliwości. Że „Wola" już tak
sfatygowana, że trzeba dać sobie spokój. Jej
dyrektor mgr. Zdzisław Iwaszek nie podziela
jednak owych poglądów i energicznie bierze się
do modernizowania swojej-jubilatki sposobem...
gospodarczym, I choć — jak inni — nie ma

najlepszych ślusarzy, mechaników (niskie płace
nie zachęcają do pracy w tej gałęzi), liczy, że
już w końcu kwietnia będzie mógł wytwarzać
na dobę nie 10 tys. litrów kefiru, jak obec-
nie, ale ok. 15 tys. litrów, że dzienną produk-
cję jogurtu doprowadzi do 3 tys. litrów. Oka-
zuje się więc, że i własnymi siłami niejedno
można rozwiązać.

ANACHRONICZNA BUTELKA

Na stołecznym rynku niepodzielnie króluje od
lat mleko butelkowane. Inne kraje znają je
już tylko z historii. Jakaż to bowiem mordęga
i w samym zakładzie, i podczas transportowa-
nia mleka, ile namęczą się ci, którym przycho-
dzi roznosić takie butelki po mieszkaniach!
Ogromne koszty materialne i społeczne! Niech
ilustruje je parę poniższych szczegółów. W ZM

„Wola" tłuką się co miesiąc butelki, butelecz-
ki o łącznej wartości 200, a nawet 250 tys. zł.
A straty w dwu pozostałych zakładach? A
stłuczki podczas transportu, w sklepach, pęka-
nie butelek zimą?

Dla roznosicieli mleka też nielekkl to chleb. Do-

słownie i w przenośni. Może nawet i nieźle ten i ów

zarobi (45 groszy otrzymuje od butelki, 5 zaś idzie

na koszty manipulacyjne), ale udźwiga się co nie

miara, pracuje w godzinach nocnych i, co najsmut-
niejsze, nie ma ubezpieczalni. Dlatego nie ma chęt-
nych. W niektórych dzielnicach stolicy nie widać roz-

nosicieli od kilku miesięcy.

Wszystko to przemawia za szybszym przechodze-
niem na opakowania bezzwrotne. Ciekawe, czy cie-

szyć się będzie popytem 2-procentowe mleko w folii?

Cena bowiem też dość wysoka: 4 złote. Przy okazji:
czy tyle powinno kosztować mleko w opakowaniu
z folii? Wydaje się, że koszt owego opakowania, wy-

noszący dziś 60 groszy, jest nieco za wysoki. Wnio-

sek niech wyciągnie przemysł chemiczny.

Bezzwrotnych opakowań — i to nie tylko na

warszawskim rynku — w ogóle mało. Kiedy
sprzedawać się w, nich będzie kefir, jogurt, pol-
krem, inne' wyroby ? A przecież one nie tylko
ułatwiają życie sprzedawcy i konsumentowi. Są
znakomitym sposobem pokazywania nowości.
Exemplum: serek w tackach z folii PCW w

cenie 6,80 zł. Skoro jesteśmy przy nowościach,
to jeszcze jedna uwaga: Warszawa —

1
inne miej-

skie aglomeracje również — nie mogą docze-
kać się na mleko o trwałości od 7 do 14 dni
(ma już je Jugosławia), pieśnią przyszłości jest
mleko instantyzowane, proszek rozpuszczany w

ciepłej lub zimnej wodzie, dający płyn do na-

tychmiastowego użycia.

Przemysł powiada, że o tym wszystkim • nie ma co

mówić. 2e nikt by tego nie kupował. Czyżby? Jeśli-

by mleko trwale miało kosztować 10 zł — a o takiej
właśnie cenie się słyszy — to jasne, że wielu ama-

torów nie znalazłoby. To jednak nie znaczy, że nie

trzeba o tym mówić. Trzeba. I nie tylko dlatego, że

mamy dziś dość białego surowca. Także dlatego, że

mamy Instytut Przemysłu Mleczarskiego, całą plejadę
wybitnych specjalistów, którzy mogą i powinni —

tym się zająć.

GDZIE SPRZEDAWAĆ?

Można dyskutować, czy zrezygnować z noc-

nych dostaw mleka, przejść na dzienne. Boć
tak jedna, jak i druga pora dostaw ma swoje
plusy i minusy. W zakładzie na Pradze twier-
dzą, że człowiek wracający z pracy, też mógłby
ze spokojem, bez pośpiechu nabyć mleko. Za

dziennymi dostawami głosują też handlowcy.
Ale od razu dodają, że sklepy musiałyby mieć
odpowiednie urządzenia chłodnicze, większe za-

plecze. A tu właśnie kiepsko. Zresztą samym
zakładom mleczarskim brakuje dziś ok. 700 m'-

Fot. B. Wielopolska

powierzchni chłodniczej. W sklepach z nią jesz-
cze gorzej, nawet w tych wyspecjalizowanych.

Czy można wobec tego mieć na składzie to

wszystko, co widnieje na liście wyrobów białego
przemysłu? Czy można kupującemu pokazać to,
co się ma w produkcji? Dlatego nikogo już nie
dziwi to, że w sprzedaży 10 maksimum 12 rodza-
jów sera szlachetnego, a nie 22 rodzaje, które
przemysł wytwarza. Prawda, spółdzielnie mle-
czarskie mają jeszcze w Warszawie 2 bary —

cocktaile i 9 kiosków. Ale pierwsze mają inne.
cele, no a w kioskach jak w kioskach.

Oprócz 5 własnych sklepów istnieją jeszcze w licz-

bie 30 tzw. sklepy patronackie. Są to placówki ogól-
nospożywcze z tym tylko, że spółdzielczość mleczars-

ka pomaga Im w organizowaniu i prowadzeniu dzia-
łów nabiałowych. ;

A reszta? Owa, bardzo pokaźna
reszta, licząca bez mała tysiąc placówek, to sklepy,
gdzie wcale nierzadko' artykuły mleczarskie sąsiadu-
ją ze śledziami lub olejami i gdzie do wyboru są
zwykle dwa rodzaje serów szlachetnych oraz jeden
rodzaj twarogu — tłusty lub chudy.

Nie ma wątpliwości: białej branży handel nie
lubi, stroni od niej. Pamiętamy, że trzeba było
lat, zanim się przekonało handlowców, że skoro
wezbrała mleczna rzeka, to należałoby prowa-
dzić ciągłą sprzedaż mleka. I jest ona, jest ale
i „Społem" i MHD rade byłyby pozbyć się bia-
łych produktów. Tłumaczą, że powinien ją prze-
jąć przemysł. Ten jednak twierdzi, że handlem
nie powinien się bawić.

Takie odbijanie piłeczki nie może dłużej
trwać. Dziś, gdy skup mleka dochodzi do 7 mld
litrów, sprawa musi pójść naprzód. Żeby zaś
jako tako opędzić potrzeby Warszawy, jej miesz-
kańców, musi ona mieć już dziś co najmniej
60—70 wyspecjalizowanych sklepów mleczars-
kich.

OPAKOWANIOWY TOTO-LOTEK

Na jedną jeszcze kwestię, wykraczającą
wszakże poza granice Wielkiej Warszawy,
chciałbym zwrócić uwagę, mianowicie na opa-
kowania. To, co się na ten temat słyszy w któ-
rymś z 3 zakładów, nie mieści się w głowie. Oto
minister przemysłu chemicznego poleca jedne-
mu ze swoich zjednoczeń, mianowicie Zjedno-
czeniu „Erg", żeby podjęło produkcję polietyle-
nu niskociśnieniowego. Właśnie dla przemysłu
mleczarskiego. Potrzebny jest do produkcji
transporterek nieodzowny przy zautomatyzowa-
nym procesie napełniania mlekiem butelek.
I co? Ano — nic: „Erg" odmówił. Jeśli zaś nie
posłuchał szefa swego resortu, to czyż chce brać
pod uwagę to, o co go prosi spółdzielczość mle-
czarska? Rezultat?. Bez rezultatu! Foliowe ro-

daków rozmowy trwają już rpwno 5 lat.

Coś .nie coś' czasem' „Erg" białemu przemy-
słowi dostarczy. Był.. właśnie bardziej chętny,
gdy zwrócono się; o folię, barwioną, stosowaną
przy pakowaniu mleka spożywczego. Dostarcza

jej jednak tyle co na ..lekarstwo. A trzeba, że-
by i przemysł papierniczy; przestał wreszcie zby-
wać obiecankami wytwórców artykułów mle-
czarskich. ..-.--

Bo, Jest naprawdę źle. Jogurt owocowy, który wy-
twarzać ma ZM „Wola", będzie się pakować w ku-

beczki z Czechosłowacji.' Okrągłe kartoniki do serków

topionych typu ,,'Camembert", odznaczają się tak nis-

ką jakością, że nie nadają się właściwie do użycia.
Takie same oceny

1

uzyskuje -wspomniana już folia z

PCW.

Przykłady można by mnożyć. Widać, ile tu
do zrobienia. Jak zaś wiele od usunięcia tych
przeszkód zależy, zbędne przekonywać. Tu mo-

że jeszcze kilka tylko porównań. Statystycy wy-
liczyli, że mieszkańcy Warszawy wydają na ar-

tykuły mleczarskie około 10—11 proc. sum,
przeznaczonych.' na zakupy żywności. Nie jest
to odsetek imponujący. A jak wyglądają średnie
spożycia najważniejszych produktów?

Tu Imponuje tylko jedna pozycja* twaróg — 8 kg
na statystycznego Warszawianina rocznie. Ale serów

szlachetnych tylko ok. 2,5 kg rocznie, topionych
0,65 kg. Jeśli przeliczyć wszystkie produkty na nile-,
ko, to tu roczna wielkość zamyka się 196 litrami. Ma-
ło. Daleko więcej jeszcze do normy, którą zaleca

;prof.. Szczygieł. • •

Jednak mamy już dziś, mamy możiiwości.
I od strony, dostawcy produktów i, co ważniej-

: aze, od strony nabywcy. Ale białe produkty
muszą nieomalże krzyczeć w stronę klienta,
muszą go brać nowościami, estetycznym opą-

' kowaniem. Przemysł musi tak reklamować
swoje wyroby, jak „Polski Len" swoja

nosci
SPRZEDAŻ DETALICZNA

A ZATRUDNIENIE

W HANDLU
W 1972 r. na różnych terenach kra-

ju w różny sposób kształtowały się
relacje pomiędzy wzrostem zatrudnie-
nia w handlu wewnętrznym a wzro-

stem sprzedaży. W skali kraju tempo
wzrostu sprzedaży detalicznej (12,8
proc.) było wyraźnie niższe od tempa
wzrostu zatrudnienia (7,7 proc.). W
niektórych jednak województwach
tempo wzrostu zatrudnienia w handlu
nie ustępowało wiele tempu wzrostu

sprzedaży detalicznej. Odnosi się to

np. do miasta Wrocławia, woj. kielec-
kiego, białostockiego i olsztyńskiego.

Na wielu natomiast terenach tempo
wzrostu sprzedaży było prawie dwu-
krotnie wyższe od tempa wzrostu za-

trudnienia. Zjawisko tego rodzaju za-

notowano w ub. r. w Warszawie, w

woj. katowickim, koszalińskim kra-
kowskim, łódzkim, poznańskim, rze-

szowskim, szczecińskim i warszaw-

skim. Natomiast w Poznaniu, przy
wzroście sprzedaży o ok. 11 proc.
zatrudnienie w handlu wzrosło tylko
0 niecały 1 proc.

Różne mogą być oczywiście przy-
czyny tego rodzaju odchyleń pomię-
dzy tempem wzrostu sprzedaży, i tem-

pem wzrostu zatrudnienia. Mają one

np. związek z trudnościami w pozy-
skaniu pracowników (zwłaszcza do
handlu artykułami ' spożywczymi),
wcześniejszym zaangażowaniem pra-
cowników (w przewidywaniu wzrostu

sprzedaży), nieprawidlościami w pla-
nach obrotu towarowego i zatrudnie-
nia itp.

Widoczne staje się jednak, że w

wielu przypadkach znacznie szybszy
wzrost sprzedaży niż wzrost zatrud-
nienia w handlu Jest realizowany ko-
sztem obniżenia kultury sprzedaży.
Po prostu klienci dostosowują się do
warunków stworzonych przez handel,
tj. dłużej wyczekują przed ladą, prze-
suwają zakupy na godziny poranne
ttp.

Problem właściwego ukształtowania
zatrudnienia w handlu i sprawności
obsługi- klientów powinien więc chy-
ba znaleźć się bardziej niż dotych-
czas- w centrum zainteresowania
przedsiębiorstw handlowych. (Sb).

ZBIORY A WARUNKI

HODOWLI

PRZEGLĄD ubiegłorocznych zbiorów
1 zbóż i ziemniaków w przekroju wo-

jewódzkim jeszcze raz potwierdza su-

gestię, że w br. sytuacja paszowa
bardzo różnie ukształtowała się na

różnych terenach kraju. Ogólnemu
wzrostowi zbiorów 4 zbóż (o 2,5 proc.)
i ziemniaków (o 22 proc.) towarzyszył
spadek zbiorów zbóż i ziemniaków w

woj. gdańskim, koszalińskim, kato-
wickim i rzeszowskim. Na tych więc
terenach dla utrzymania tendencji
wzrostowej hodowli szczególne zna-

czenie ma Intensyfikacja żywienia w

oparciu' o zwiększone dostawy pasz
treściwych.

Zwiększonych dostaw pasz treści-
wych wymagają ponadto wojewódz-
twa, w których wzrostowi zbiorów
ziemniaków towarzyszy spadek zbio-
rów zbóż, tj. kieleckie, krakowskie
i olsztyńskie.

, Szczególnie korzystne dla rozwoju
hodowli warunki zaistniały: W. Woj.
białostockim, lubelskim, poznańskim,
szczecińskim, warszawskim, wrocław-
skim i zielonogórskim, tj. na - tere-

nach, gdzie miał miejsce równoczes-

ny wydatny wzrost zbiorów zbóż i
ziemniaków.

Ściślejszą ocena możliwości 1 po-
trzeb paszowych województw wyma-
ga ponadto skonfrontowania poziomu
zbiorów zbóż I ziemniaków z aktual-
nym pogłowiem trzody chlewnej. Naj-
słabszy przyrost pogłowia trzody w

grudniu 1972 r. w porównaniu z grud-
niem 1971 r. miał miejsce w woj. ka-
towickim (5,1 .proc.), co Jest uzasad-
nione wspomnianym spadkiem, zbio-
rów zbóż i ziemniaków. Niewielki
wzrost pogłowia trzody zanotowano
też w woj. łódzkim (6.2 proc.), gdzie
zbiory ziemniaków wzrosły o 15 proc.
i zbóż o 3,5 proc.

Największe przyrosty pogłowia trzo-

dy w ĘTUdniu 1972 r. w porównaniu
z grudniem 1971 r. zanotowano w woj.
gdańskim (ok. 17 proc.), rzeszowskim
(o 22 proc.) 1 szczecińskim (ok. 19
proc.). W dwu pierwszych przypad-
kach są to więc województwa (gdań-
skie 1 rzeszowskie), w których nastą-
nil spadek zbiorów zbóż i ziemnia-
ków.

Regionalne dysproporcje pomiędzy
zbiorem zbóż i ziemniaków, a tenden-
cjami rozwoju hodowli wskazują na

celowość bliższej analizy tych zja-
wisk w przekroju wojewódzkim. (Sb)

PRODUKCJA A SKUP

PŁODÓW ROLNYCH
UDZIAŁ SKUPU produktów rol-

nych w ogólnych rozmiarach ich
produkcji wykazał w 1972 r. dość
znaczne zmiany. Udział skupu i
zbóż w ogólnych rozmiarach ich pro-
dukcji w roku gospodarczym 1971/1972

wynosił 26 proc. Wyraźnie niższy
jest natomiast udział skupu w zbio-
rach 1972. Wskazuje to, że rolnicy
lepsze niż przed rokiem plony w

większym stopniu wykorzystują dla
potrzeb rozwoju hodowli. Szczegól-
nie nisko kształtuje się udział sku-
pu w ogólnych rozmiarach zbiorów
w woj. katowickim, kieleckim,, kra-
kowskim i rzeszowskim (poniżej 10
proc. zbiorów).

Wydatnie wzrósł/ natomiast udział
skupu w ogólnych rozmiarach pro-
dukcji żywca i mleka.

W skal) kraju udział skupu żywca
w ogólnych rozmiarach Jego produk-
cji wzrósł z 75,5 proc. w 1971 do
79,4 proo. w 1972 r.

W niektórych województwach na-

stąpił jednak spadek udziału .skupu
żywca w ogólnych rozmiarach. Doty-
czy to woj. białostockiego (z 75, proc.
w 1971 r. do 69 proc. w 19.72 r.),_ ko-
szalińskiego (z 89 do 23 proc.), ol-
sztyńskiego (z 83 do 81 proc.), Wro-
cławskiego (z 87 do 80 proc.) . Ten
spadek udziału skupu w ogólnych
rozmiarach jego produkcji wystąpił
w wymienionych województwach po-
mimo znacznego, zanotowanego na

tych terenach wzrostu pogłowia
zwierząt gospodarskich.

Rozważenia wymaga więc, .. czy
spadki skupu nie są w tym przy-
padku związane z. głębszymi. niż na

innych terenach niedoborami w za-

opatrzeniu w produkty hodowli sieci
handlu miejskiego.

Odnotowania wymaga ponadto fakt,
że poprawa warunków skupu mleka

N oraz sytuacji paszowej i -rozwój
punktów skupu spowodowały znacz-

ny wzrost udziału skupu mleka w

ogólnych rozmiarach jego produkcji
(z37proc.w1971r.do43proc.w
1971 r.) . (Sb)

REGIONALNE OPÓŹNIENIA
W ROZWOJU USŁUG

.WARTOŚĆ USŁUG dla ludności,
świadczonych przez Jednostki objęte
terenowym planem gospodarczym, w

1972 roku była o ok. 11 proc. wyż- ,

sza niż w 1971 r. Wystąpiły jednak
znaczne różnice terytorialne w roz-

woju tych usług. O ponad 15 proc.,
tj. szybciej niż przychody pieniężne
wzrosła wartość usług w mieście Ło-
dzi, w woj. koszalińskim 1 rzeszów-
«IHTTI

Wyraźnie poniżej tempa -wzrostu

przychodów pieniężnych ludności
wzrastała natomiast wartość usług w

woj. gdańskim i łódzkim (o ok. S
proc.) oraz krakowskim i lubelskim
(nieco ponad 7 proc.) .

Dysproporcje te wskazują na celo-
wość dokonania przez województwa,
w których tempo wzrostu wartości
usług nic nadąża za tempem wzro-

stu przychodów pieniężnych ludno-
ści, pogłębionych ocen zaspokojenia
potrzeb usługowych 1 wzmożenia
wysiłków niezbędnych' dla przyspie-
szenia tempa ich rozwoju. (Sb)

CHEMIA DLA RYNKU

BEZPOŚREDNIE DOSTAWY rynko-
we przemysłu chemicznego wyprze-
dzają zaiozenia planu S-letniego. Ich
wartość w ub. roku wyniosła 41,5
mld zl i byia wyższa o 13,1 proc. od
dostaw w 1971 r. Plan na rok bież.

przewiduje wzrost do 49 mld zł. Wy-
konanie powinno być wyższe o dal-
sze 0,5 min w wyniku przyjęcia^ do-
datkowych zadań. Dostawy w 1973 r.

osiągną poziom przewidywany przez
plan 5-letni na rok 1975. Przemysł
chemiczny wyprzedzi więc w tej dzie-
dzinie założenia planu o dwa lata.

Tak wysoką . dynamikę. osiągnięto
dzięki właściwemu potraktowaniu
produkcji rynkowej. Dla celów tej
produkcji dokonano w ub. roku do-
datkowego importu maszyn i urzą-
dzeń za 50 min zł dewizowych. W
celu podniesienia rangi zaopatrzenia
rynku minister przemysłu chemiczne-
go ustanowił specjalne nagrody dla
tych zakładów, które wyprodukowały
najbardziej udane nowości. Ogółem
przemysł chemiczny dał w ub. roku
184 nowości, a na bieżący rok zapla-
nowano 224 nowe wyroby, (msk)

GOSPODARKA MORSKA

POMYŚLNIE REALIZOWAŁY ubie-
głoroczne zadania wszystkie przed-
siębiorstwa gospodarki morskiej, osią-
gając m. in. 4,5 mld złotych zysku
bilansowego, znaczny wzrost przewo-
zów i przeładunków w naszych por-
tach, przekroczenie przez flotę ryba-
cką bariery połowów — 500 tys. ton

ryb rocznie.
W 1973 r. wartość sprzedaży pro-

dukcji i usług gospodarki morskiej
ma wzrosnąć w porównaniu z ub.
rokiem o ok. 1,1 mld zł, a zysk bi-
lansowy o ok. 0,6 mld zł.

O pomyślnej realizacji tych założeń
zadecydują nie tylko wielkie inwe-
stycje jak: rozbudowa portów i floty,
baz promowych, dalsza mechanizacja
załadunku i wyładunku statków —

ale przede wszystkim Jakość pracy
załóg.

Mimo tych rezultatów w dalszym
ciągu porty nie są dostatecznie orga-
nizacyjnie i technicznie przygotowa-
ne do szybkiego przeładunku drobni-
cy. Wiąże się to nie tylko z odpo-
wiednim wyposażeniem, ale przede
wszystkim z niezbędnym przyspiesze-
niem programu konteneryzacji prze-
wozów morskich. W bież. roku bę-
dziemy mieli już ok. 3 tys. kontene-
rów, w' których przetransportowane
zostanie drogą morską 120 tys. ton

drobnicy, (msk)

NA LINIACH PKS
Z KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ

w ub. roku skorzystało .ponad J,7 mld
pasażerów. Połowa,' to ludzie dojeż-
dżający do pracy, i do szkół.

W bież. roku wzrośnie długość sieci

obsługiwanej przez PKS do 97 tys.
kilometrów. Park autobusowy zwię-
kszy się o 1700 autobusów. Wśród
nich będzie 260 komfortowych auto-
busów z uchylnymi fotelami i z in-

dywidualną wentylacją, importowa-
' nyćh z Jugosławii.

PKS wzbogaci się o 6 nowoczes-

nych dworców autobusowych: w Świe-
ciu, Gdańsku, Częstochowie, Mińsku
Mazowieckim, Miliczu i Głogowie. Bę-
dą one posiadały poczekalnie dla do-
rosłych i młodzieży, bufety, sale ka-
sowe i inne urządzenia przystosowa-
ne dla pasażerów i obsługi. Ogółem
przewiduje się wybudowanie w bież.
pięcioleciu 45 dworców i 7,5 tyś. kry-
tych przystanków.

Nastąpi także poprawa w zakresie
obsługi. Pasażerowie sami będą ka-
sować bilety miesięczne, a nie jak do-
tychczas kierowca. Wprowadzi się 10-
razowc bilety, co również odciąży
kierowcę. Zakupiono pierwszą partię
200 szwedzkich drukarek biletowych.
Przyspieszają one znacznie wydawa-
nie biletów. Na razie zostaną umiesz-
czone w autobusach kursujących w

woj. warszawskim, (msk)

WCIĄŻ ZA MAŁO MIESZKAŃ
SPÓŁDZIELCZYCH
BILANSEM z górą 3 tys. mieszkań

oddanych ponad plan w ub. roku
wkroczyła spółdzielczość w rok 1973.
Program tegoroczny przewiduje bu-
dowę 102 tys. mieszkań. Będą to lo-
kale o powierzchni zwiększonej o kil-
ka metrów w porównaniu z okresem
sprzed dwóch lat. Wyeliminowano
ciemne kuchnie, zapewniono wyposa-
żenie większości mieszkań w szafy,
szafki kuchenne i podobne elementy
dotychczas nie wbudowywane.

Podejmuje się wiele przedsięwzięć
mających na celu zwiększenie już
ustalonego programu mieszkaniowe-

go.
Mimo tych starań nie uda się spół-

dzielniom w tym roku wywiązać w

100 proc. z umów zawartych z człon-
kami. Przyczyniły się do tego zale-
głości z lat 1970-71, kiedy rozmiary
budownictwa mieszkaniowego uległy
zmniejszeniu, (msk)

DYSPROPORCJA

W REMONTACH DRÓG
LOKALNYCH

NAKŁADY na utrzymanie dróg lo-
kalnych w 1972 r. wyniosły ok. 2,7
mld zł 1 ,bjrly o 13,5 proc. wyższe nit
planowane. Wiele bowiem woje-
wództw, doceniając potrzeby na tym
odcinku, przeznaczyło na ten cel
znaczne doditkoWe środki z wygo-
spodarowanych nadwyżek budżeto-
wych lub z oszczędności poczynio-
nych na innych, odcinkach gospodar-
ki towarowej.

W konsekwencji plan nakładów na

utrzymanie dróg lokalnych w 1972
roku przekroczono wydatnie w woj.
bydgoskim (o ok. 74 proc.), gdań-
skim (o 50 proc.), poznańskim (o 25
proc.), katowickim (o 18 proc.),
szczecińskim (o ok. 17 proc.).

Poniżej założeń planu ukształto-
wały się nakłady na utrzymanie dróg
w woj. zielonogórskim (o 8 proc.).
Natomiast woj. kieleckie, lubelskie i

olsztyńskie ukształtowały nakłady na

utrzymanie dróg. w granicach na-'
kreślonych w planie.

Ze względu na. bardzo zróżnicowa-
ny stąn dróg lokalnych w poszcze-
gólnych województwach godne roz-

ważenia wydaje' się' podjęcie analiz
zmierzających- do- .ustalenia na "Ile
polityka Władz lokalnych na różnych
terenach docenia to zagadnienie.

'Sb)
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ANDRZE? NAtigCZOfA WECKI

Ogólny widok myślenie Fot. Archiwum

Otrzymaliśmy list podpisany przez 15 mieszkań-
ców miasta Myślenice, w którym proszq redakcję
o zainteresowanie się sprawq przeprowadzenia
„obwodnicy" (drogi Krakdw-Zakopane) PRZECI-

NAJĄCEJ miasto. Twierdzq, że decyzja podjęta
została wbrew woli mieszkańców Myślenic i miej-
scowych władz i jest niezgodna z żywotnymi in-
teresami miasta... W zakończeniu listu do „ŻG"
piszq: „ ...przed podjęciem tak ważnej decyzji nie
znalazł się nikt, kto uznałby za słuszne przedys-
kutować, ten problem i przekonać społeczeństwo
miasta o jej słuszności, o co niejednokrotnie
mieszkańcy Myślenic prosili."

ONFLIKT, jak się okazuje ma już swoją histo-
rię... ciągnie się od £970 roku. Mieszkańcy skła-
dają kilka petycji podpisywanych przez setki
osób, prezydia rad narodowych miasta i powiatu

k
piszą listy otwarte, w Myślenicach odbywa się
sesja wyjazdowa Prezydium WRN w związku

z drogą; pisuje się z Myślenic do Ministra Komunika-
cji, Centralnego Zarządu Dróg Publicznych, WRN, KW

PZPR, Frontu Jedności Narodowej; eksperci wymie-
niają zdania; krakowski oddział Stowarzyszenia Archi-
tektów Polskich organizuje w swoim lokalu dyskusję,
a następnie wydaje na piśmie opinię w całej sprawie;
zwplniony zostaje architekt powiatowy; przewodniczą-
cy Prezydium MRN)sprzestaJf; pełnić , swoją. "funkcję;
prowadzi w Myśleriićaćft kontrolę NIK.^

Akta pęcznieją,' pbdniecenie to wzrasta, to opada.
Jesienią ubiegłego róku już się wydawało, że konflikt

Wygasa. Tymczasem w grudniu i styczniu odżywa
z nową siią...

„ZAKOPIANKA"

Gdy rankiem 19. stycznia wysiadłem z PKS-u
na „dworcu pod gołym niebem" w Myślenicach,
z trudem uniknąłem zapłacenia mandatu. Sierżant MO

zwymyślał mnie za przechodzenie przez jezdnię nieco
na skos.

•A była to uliczka' (jezdnia 3—5 m), Jak się potem do;
wiedziałem, którą właśnie pędzą samochody na trasie Kra-

ków-Zakopane. Gdy przed 10-tą wieczorem czekam na auto-

bus, powiedziano mi, że w tymże miejscu wydarzył się
w południe śmiertelny wypadek. Był to dzień, gdy po raz

pierwszy tej zimy spadł śnieg — ciężki samochód wjechał
na chodnik (o szerokości ok. 1 m) i przygniótł przechodzą-
cego mężczyznę.

Jest Więc, biegnąca przez saimo centrum Myślenic,
wążną „zakopianka" zmorą mieszkańców tego miasta.
I wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że stan obecny
jest fatalny. Poszerzenie ulic, którymi ciągnie sznur

samochodów do „zakopca", jest niemożliwe — wyma-
gałoby to. wyburzenia dziesiątków domów. W tym
punkcie zgodni są.mieszkańcy Myślenic, władze woje-
wódzkie, jak też inwestor przebudowujący drogę —

Wojewódzki Zarząd Dróg Publicznych, wykonawca —

Krakowskie' Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, pro-
jektant — Krakowskie Biuro Projektów Dróg i Mos-
tów „TRANSPROJEKT" i wszyscy inni uwikłani

w; sprawę „autostrady płaczu".

Myślenice są miastem starym — prawa miejskie otrzy-
mały za, czasów Kazimierza Wielkiego w 1342 roku. Obec-
nie są siedzibą powiatu, zamieszkuje je ponad 12 tysięcy
osób. Plany postulują perspektywiczny rozwój miasta do
rzędu 25 000 mieszkańców, a kierunkowy do 30 ooo miesz-
kańców.

W okresie międzywojennym, podtrzymując rezer-

wację terenów pod budowę linii kolejowej, postano-
wiono wybudować pierwszą' szosę z Zakopanego ^ do
Krakowa przebiegającą przez samo centrum Myśle-
nic; projektował ją prof. Różycki, który przy obecnej
rozbudowie „zakopianki" jest konsultantem. Była to

przed 40 laty najnowocześniejsza droga w Polsce.

Istniejąca kilkadziesiąt lat szosa okazuje się obec-
nie za wąska — już w latach sześćdziesią-
tych zaczęła utrudniać" ruch w okresie weekendów
i szczytu sezonów." turystycznych. Postanowiono ją po-
szerzyć, początkowo o kilka metrów, potem skorygo-
wano decyzję: ma to być szeroka droga (z 4-me-

trówym pasem rozdzielczym) szybkiego ruchu!
Przebudowa i modernizacja „zakopianki" pole-
gać ma >na dodaniu drugiej jezdni i wprowadzeniu
ruchu • jednokierunkowego —

. a więc stworzy z niej
drogę o wysokiej, sprawności! komunikacyjnej, jedną
z nielicznych dróg dwujezdniowych w kraju.

Opracowany początkowo ' harmonogram przebudowy „za-
kopianki" "przewidywał zakończenie odcinka Kraków —

Nowy Targ do końca 1975 r. Cala „zakopianka" — jak sza-

cowano — miała kosztować ok. miliarda złotych. Jeden ki-
lometr kosztuje od -10 do 22 min zl. Na marginesie: „za-
kopianka" budowana jest poza planem inwestycyjnym ze

środków przeznaczonych ńa remonty.
Modernizacja tej drogi nie jest łatwa ze względu

ria warunki terenowe. Im dalej na południe, tym wię-
cej 'kłopotu przysparza flisz karpacki (iły i łupek).
W Mogilanach wybudowana szosa obsunęła się i trze-

ba' było długi dosyć odcinek budować ponownie: do-

datkowy koszt — 30 min zł! Roboty opóźnia też po-
gódź w 1972 roku... ' '

6 ŻYCIE GOSPODARCZE
Nr 6 (1117) - 11.11.1973

Z początkiem stycznia 1973 r. „zakopianka" docie-
ra do bram Myślenic i... roboty stają! Czyżby w inte-
resie myśleniczan było ty lico wygodne połączenie ich
miasta z Krakowem? Czyżby chcieli, by dążący do

Zakopanego turyści jeździlii inną trasą?
Już dużo wcześniej stawiano pytanie: jak ma „za-

kopianka" przechodzić przez miasto.? A także: czy
w ogóle musi przechodzić przez miasto? I przy szu-

kaniu odpowiedzi na te pytania zrodził się właśnie
konflikt!

JĄDRO SPORU

W sprawie przejścia nowej „zakopianki" w rejo-
nie Myślenic istnieją trzy wersje: „wschodnia",
„blisko-zachodnia" i „daleko-zachodnia". Dwie pierw-
sze zakładają ominięcie Rynku i śródmieścia miasta,
trzecia natomiast postuluje całkowite ominięcie
miasta. Wszystkie trzy mają sporo minusów.

Pierwsza petycja z dn. 6 marca 1971 r. (podpisało
ją 656 osób) do przewodniczącego WRN (i przesła-
niem odpisów do innych władz) proponuje wariant

zachodni, wytykając mankamenty wariantu wschod-

niego. Po pewnym czasie inna grupa 300 mieszkań-
ców składa drugą petycję, odwrotną — przeciw wa-

riantowi zachodniemu, uznając wschodni za bardziej
poprawny. Trzecia petycja (20-26 czerwca 1972 r.)
podpisana przez 693 mieszkańców podaje dalsze argu-
menty przeciw wariantowi wschodniemu.

"Przytoczmy najważniejsze argumenty przeciw „wa-
riantowi wschodniemu''. .'

— ZóśtaiiSmy zaniepokojeni tym," że odcinek drogi wio-
dącej przez Myślenice określony jako OBWODNICA — piszą
mieszkańcy w pierwszej petycji — narazić musi nasze mia-
sto na niewątpliwe trudności, a co gorsze, spowodować- mu-

si bardzo poważne trudności w prawidłowym rozwoju mia-
sta. .- .•• .,

Przeprowadzenie nowoczesnej arterii przez organizm miej-
ski, dotąd nieskonsolidowany urbanistycznie, może przyczy-
nić się do tego, że będą się. w przyszłości rozwijać dwa
odrębne zespoły miejskie sztucznie rozdzielone przepływo-
wym ruchem komunikacyjnym o dużym nasileniu.

— Planowana droga, praktycznie odcina śródmieście od
reszty miasta (tj. Dolne Przedmieście i Zarabie) i od wy-
lotowych dróg na wschód i południe.

— Koncepcja taka wpłynie również niekorzystnie na od-
dzielenie od części mieszkalnej części przemysłowej, do któ-
rej udawać się będzie 3000 pracowników, zmuszanych szosę
przekraczać 2-krotnie jednego dnia.

— Planowana „obwodnica" byłaby jedynie obwodnicą dla
obecnego Rynku, a nie dla miasta Myślenic.

— Bezpośrednia bliskość arterii zakłócić musi spokój śro-
dowiska, jakim jest Zarabie i tereny nad rzeką Rabą (ką-
pieliska i plaże). Atrakcyjność Zarabia i jego rozwój — to
co zostało stworzone — praktycznie zostanie zniweczone.

— W bezpośrednim sąsiedztwie nowej drogi znajduje się
nowo wybudowany Szpital Powiatowy, a szczególnie jego
Oddział Zakażno-Grużliczny.

— Nie wzięto pod uwagę, że nowa droga przebiegać ma

przez kosztowne, uzbrojone częściowo tereny nadające się
do zabudowy osiedlowej lub willowej.

Niestety, projekt „blisko-zachodni" też nie rozwią-
zywał sprawy lepiej. Przelot „zakopianki" w/g wersji
zachodniej również przecinałby miasto na dwie części.
Realizacja wersji „blisko-zachodniej" spowodowałaby
przede. wszystkim ograniczanie dalszej rozbudowy
miasta w kierunku zachodnim, m. in. byłby kłopot
z wybudowaniem osiedla „Tysiąclecie II". Ponadto

przepuszczenie „zakopianki" według wariantu zachod-

niego nie rozwiązuje połączeń dróg na osi wschód-za-
chód z siecią miejską i wymagałoby wybudowania po
stronie wschodniej 4329-metrowej drogi, która prze-
biegałaby nie gdzie indziej, jak właśnie po terenach

przejścia „zakopianki" przez Myślenice według wa-

riantu wschodniego.

— Sam uprawiam turystykę — mówi mi z-ca kier. Wydz.
Komunikacji WRN JOZEF BYRA — i osobiście szkoda mi
Zarabia. Puszczenie drogi po stronie wschodniej spowoduje
utratę terenów rekreacyjnych...

W tym miejscu należą się pewne wyjaśnienia. Otóż

plan ogólny rozwoju miasta opracowany został przez
zespół Wojewódzki Pracowni Urbanistycznej (pod
kierunkiem mgr Zofii Zołoteńko) w ścisłym kontak-
cie z Wydz. Budownictwa, Urbanistyki i Architektu-
ry (BUiA) WRN w Krakowie. Natomiast projekt sa-

mej drogi — Biuro Projektów „TRANSPROJEKT" w

Krakowie na zlecenie (i w ścisłym kontakcie) inwes-
tora tj. WZDP. Gdy konflikt się zaostrzył, dialog in-
westora z mieszkańcami i władzami Myślenic prze-
stał być prowadzony bezpośrednio, lecz poprzez BUiA
WRN, a następnie poprzez członków prezydium WRN,
którzy stali się mediatorami w tej sprawie.

— Od początku — informuje mnie 2 lutego 1973 r., mgr
ZOŁOTEŃKO — staraliśmy się rzetelnie przedyskutować
wszystko z władzami i mieszkańcami Myślenic. 11 listopa-
da 1970 roku na konferencji koordynacyjno-programowej
w Myślenicach, byli na niej przedstawiciele wszystkich
zakładów pracy i instytucji, zasygnalizowaliśmy koncepcję.
Wyjechaliśmy 18. XII. 1970 r. do Myślenic, potem 30. XII.
1970 r. na sesję PRN i popołudniowe spotkanie w tym dniu
z mieszkańcami (było 57 osób). Od każdego wydziału PRN
poprosiliśmy o stanowisko wobec planów. Byli przedstawi-
ciele ZPU na , sesji MRN 9 lutego 1971 roku. W czerwcu 1971
roku na życzenie Wydziału BUiA PRN przez dwa dni woziliś-
my plany do Myślenic. Zaprosiliśmy na zebranie Woj. Komisji
Urb.-Architektonicznej 24 maja 1971 roku przedstawicieli PRN
i MRN z Myślenic. Dnia 4. X. 1971 r. odbyła się wyjazdowa
sesja WRN w Myślenicach. Od 16 do 29 czerwca 1972 r. wy-
wiesiliśmy W salach MRN w Myślenicach plansze obrazujące
„za" i „przeciw" trzech wariantów, wyłożyliśmy książkę, by
wpisywano uwagi, sama przez dwa tygodnie dojeżdżałam do
Myślenic dla udzielania ewentualnych wyjaśnień.

Wypisuję ważniejsze dane z przechowywanych w ar-

chiwum plansz. Wariant wschodni: długość trasy —

4323 m, różnica wysokości — 55,0 m, ilość skrzyżowań
dwupoziomowych — 1, ilość mostów — 1, wielkość
robót ziemnych' — 170,2 tys. m

3
, powierzchnia zaję-

tego terenu — 26,00 ha, ilość działek znajdujących
się. w 'całości lub częściowo w pasie drogowy m — 320,
ogólny koszt realizacji — 85,750 min zł.

Wariant blisko-zachodni: długość trasy — 4316 m

plus na ulicę 4329 m, różnica wysokości — 47,0 jn,
ilość skrzyżowań dwupoziomowych — 2, ilość mostów"
— 2, wielkość robót ziemnych — 267,4 tys. m

3
, po-

wierzchnia zajętego terenu — 39,0 ha, ilość działek —

660, koszt realizacji — 155,3 min zł.
Na owej planszy zaznaczono też, że przy wariancie

zachodnim napotka wykonawca na krótki odcinek
osuwisk oraz że mogą te osuwiska znacznie podwyż-
szyć koszt budowy ponad 155 min zł.

„W dniach 16-29 czerwca — czytam w protokole z prze-
prowadzonej informacji dla ludności — udostępnione były
w sali posiedzeń MRN dla ogółu mieszkańców wszystkie
materiały dotyczące analizy porównawczej wariantów prze-
biegu trasy... Wnioski: 1. Większość mieszkańców (w licz-
bie 712 głosów) uważa, że droga nie powinna przechodzić
przez miasto ani w/g wariantu wschodniego, ani w/g warian-
tu zachodniego..." .

— Postawiono nas przed rozwiązaniem złym i gorszym —

mówi mi mgr inż. WIESŁAW SWIĘCH, pracujący od czer-

wca 1972 r. na stanowisku kier. Wydz. BUiA PRN — no

i wybraliśmy mniejsze zło...

W dniu 20 lipca 1971 r. Prezydium PRN podejmu-
je uchwałę, w której czytam: „Prezydium... postano-
wiło pozytywnie zaopiniować projekt perspektywicz-
nego planu zagospodarowania przestrzennego miasta

Myślenic z następującymi uwagami: 1. Prezydium nie

wyraża zgody na przeprowadzenie obwodnicy przez
środek miasta — „wersja wschodnia" — jak również
odrzuca " wersję zachodnią obwodnicy, natomiast

. ^fp.Wil^^^jeto-wa^ig.ulicy dwukieg^ikagrej.
we wscłiodriiej Części miasta.;krzyżującej się z. ulicą.
Kazimierzy. Wielkiego, Słowackiego., i Świerczewskiego
z >zachowa4iia® ^parametrów ulicy wielkomiejskiej,•
której jednak szerokość wraz z chodnikami nie bę-
dzie przekraczać .14 m. Obwodnica szosy Kraków-Za-

kopane z dwoma pasami jednokierunkowymi spełnia-
jąca warunki szosy ruchu szybkiego, zdaniem Pre-

zydium powinna przebiegać poza granicą administra-

cyjną miasta Myślenic". .'.'-•

A jak wygląda wariant daleko-zachodni? Podczas
ustalania lokalizacji dla zbiornika wodnego na rze-

ce Rabie przeprowadzono badania geologiczne (ko-
sztowały ok. 50 min zł!), z których wynika, że góry
koło Myślenic wykazują tendencję do usuwania się
— vide Mogilany.

— Koszt przeprowadzenia drogi zboczami gór — informuje
mnie zastępca dyr. WZDP, mgr inż TADEUSZ ZALEJSKI —

to co najmniej 230 min zl.
— A może tunel?
— Nikt nie podjąłby się budowy tunelu! W iłach i łup-

ku?...

Decyzję przejścia „zakopianki" przez Myślenice na

wschód od rynku podejmuje Prezydium WRN w Kra-
kowie w dniu 4 sierpnia 1972 roku...

NOWE WARSTW?...

Wspomniałem, że jesienią ub. roku już się wydai-
wało, że konflikt wygasa. Wielu jednak mieszkańców

Myślenic nadal nie może pogodzić się z sytuacją.
Spójrzmy więc na sprawę przez pryzmat interesu kon-

kretnych mieszkańców posiadających działki na te-

renie zarezerwowanym pod drogę, bądź domki po-
łożone w sąsiedztwie przyszłego przejścia „zako-
pianki" .

Ilość działek znajdujących się w całości lub częś-
ciowo w pasie drogowym przy wariancie wschod-
nim — 320, przy zachodnim — 660. Ziemia ma swoją
cenę. I oczywiste jest, że gdyby zdecydowano się na

puszczenie „zakopianki" poza granicami Myślenic,
cena tych działek skoczyłaby w górę. W przeciwnym
razie właściciele tych działek tracą finansowo.

Jakie jest wyjście z impasu? Wszystko jedno, jak
przechodzić będzie droga, ktoś na tym straci. A więc
w ogóle nie budować drogi? Gdyby w tym rejonie
były wolne tereny, gdyby było nieco ziemi z Państwo-

wego Funduszu Ziemi — to można byłoby pomyśleć
o pociągnięciach mogących złagodzić indywidualne
straty. Niestety...

Jest jeszcze jeden aspekt. Otóż w WRN rozkładają
przede mną stare już plany Myślenic,. Widzę na nich

datę 27. VII. 1960 rok, a także zafcreskowane pasy
będące rezerwowanym terenem pod przyszłą obwod-

nicę. W WZDP mówią mi, że taka rezerwacja istnia-
ła już zaraz po wojnie.

Wobec tych faktów mogę tylko współczuć tym mieszkań-
com Myślenic, którzy z dziada pradziada mieli tę ziemię.
Natomiast nie rozumiem przybyszów, którzy kupowali dział-
ki, a następnie budowali domki w pobliżu przyszłej drogi.
Dlaczego nie wkalkulowali do swoich planów tej ewentu-
alności, że za ich płotem będzie biegła autostrada? Czy mo-

gą mieć teraz pretensję?

Wśród rozpamiętywania, komentowania plotek i

pogłosek mija Nowy Rok. Początek stycznia 1973 r.

przynosi nową iskrę: inwestor przedstawia myśleni-
czanom szczegółowy projekt wschodniego przejścia
„zakopianki" przez miasto.

— Teraz jest walka — wyluszcza mi przew. Prezydium
PRN, ADAM GAZDA — jak to wschodnie przejście ma wy-
glądać. Zdaniem władz politycznych i administracyjnych
Myślenic projekt jest nie do przyjęcia. Chcą przeprowadzić
przez miasto szosę na sześciometrowym nasypie!

— Chcemy — dodaje przew. MRN, mgr JANUSZ GĘDŁEK
— aby to była arteria wielkomiejska, aby ta szosa nie bieg-
ła jak przez szczere pole, by nie było murów oporowych,
a były natomiast chodniki, oświetlenie, kanalizacja opadowa,
bezkolizyjne ciągi dla pieszych, sygnalizacja świetlna, by
nasypy zastąpiono rozwiązaniami typu wiaduktowego...

— Przyznałem mieszkańcom Myślenic w tej sprawie sporo
racji — informuje mnie 2 lutego 1973 r. z-ca przew. Pre-
zydium WRN, ZDZISŁAW WOJTOWICZ — i na COPI W po-
lowie Btycznja 73 r. odesłałem projekt do kolejnego prze-

pracowania z zaleceniem uwzględnienia w maksymalnym
stopniu interesów miasta... Kilka dni temu znów rozważa-
liśmy dalsze szczegóły... Zawsze staraliśmy się uhonorować,
zdanie władz lokalnych... Przyjmowałem delegacje mieszkań-
ców... Jesteśmy skłonni Jeszcze raz pojechać do Myślenic na

kolejną^dyskusję...
— Owszem, pierwotny, projekt (85 min zl) przewidywał

jeden wiadukt nad ul. Świerczewskiego — tłumaczy mi

cierpliwie dyr. ZALEJSKI — ale potem uwzględniliśmy dal-
sze żądania miasta. Wyraziliśmy zgodę na budowę skrzyżo-
wania dwupoziomowego z drogą na Siepraw; zgadzamy się,
że na odcinku zabudowań droga powinna mieć przekrój
miejski. Projekt przedstawiony w styczniu przewidywał już
koszt ok. 100 min zł. Teraz dalej pertraktujemy: możemy
wydłużyć wiadukty, to będzie kosztować 12!) lub 125 min źl.
Gdybyśmy uwzględnili wszystkie żądania, to przejście wschod-
nie kosztowałoby ok. 160 min zł.!

—... A więc o 5 min zł więcej niż, blisko-zachodnie?
—... I tłumaczę, że wiadukty są bardziej uciążliwe, dud-

nią! Nikt mnie nie przekona, że w polu ornym, poza za-

budowaniami (choć w granicach administracyjnych miasta)
należy prowadzić super- ulicę miejską! Oczywiście możemy
na dwukilometrowym odcinku (zabudowy) poprowadzić
estakadę, ale na to potrzeba byłoby 200 min zł, dodajmy na

pozostałe 2 km „przejścia" przez Myślenice 40 min to będzie
razem 240 min zł.

—

... A więc — pytam — około 10 min zl więcej niż przy
wariancie daleko-zachodnim?

—A . teraz chodzą słuchy, że w ogóle nie chcą robót
ziemnych! Same projekty różnych wariantów kosztują już
obecnie 2 razy więcej niż projekt taki kosztować powinien.
Ręce opadają..,

KIESZEŃ DETERMINUJE.

Celowo eksponuję sprawę kosztów wszystkich wa-

riantów i^^d w ar iąn t ów^Ni e§tet£ możliwości finan"0-
. 'wiążące'siętsi tym moce" przerbSowe Wykonaw-

ców ijśą ograniczone. * Jeszcie- -dobitniej widać to,
:

gdy
isżerzej ziperspektjrwy na, całe województwo ^- spoj-
rzymy na myślenickie przejście i całą „zakopiankę".

Ną 1973 r.; WZDP dysponuje 1 mld zl, w tym ok. 400
min

-

zł na remonty i inwestycje. Tymczasem koszt „za-

kopianki" (ok. 100 km) ocenia się aktualnie na ok. 1,5
mld zł. Już to zestawienie pozwala zorientować się, że
nawet 10 min zł w górę czy w dół (na Myślenice) to

jednak dość istotna sprawa.
W ostatnim okresie wyłoniły się inne, jeszcze pilniej-

sze od modernizacji „zakopianki" potrzeby. W

tej sytuacji musi się wybierać, co pilniejsze. Oto

zaprzestaje się prowadzenia budowy drogi (część
zakopianki) Nowy Targ—Klikuszowa. Coraz wyraźniej
mówi się w WRN o zaprzestaniu kontynuowania mo-

dernizacji „zakopianki"! Właściwie odłożenie, bowiem

opracowano już propozycję 4-etapowego harmonogramu,
z którego wynotowuję: drugi etap budowy to odcinek

Myślenice—Lubień, rozładuje ruch do Mszany Dolnej,
Limanowej, Suchej i Jordanowa, prace przygotowa-
wcze w latach 1975—76 . Trzeci odcinek Lubień-Sko-

mielna-Nowyt Targ w latach 1977—78 wraz z pilnie
domagającym

się przebudowy węzłem komunikacyj-
nym w Nowym Targu. Czwarty etap, odcinek Nowy
Targ—Zakopane budowany będzie ok. 1980 r.

A więc gdyby nie doszło do ostatecznego porozumie-
nia, jak rozwiązać przejście przez Myślenice — kłopo-
tu by

nie było! ...Można tę inwestycję przenieść do
etapu drugiego! Ale czy byłoby takie postawienie
sprawy po myśli myśleniczanom? Czy byłoby w interesie
przechodzących i przejeżdżających przez obecny Rynek
i mieszkających wokół niego? Jak wtedy uporano by
się z przebudową Rynku, na" którą już organizuje się
konkurs?

Zastaję więc w drugiej polowie stycznia 1973 r. arenę znów
zapełnioną „stronami walczącymi". Wyjeżdżając 3-go
lutego z Krakowa sytuacja przedstawia się ńastę-nuiarn" f/nOń tniptvl."'ltll> 111,- nfirial nin mn^n ~
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. jak najszybciej
pozbyć się ruchu przelotowego w centrum; władze wojewódz-
kie apelują o wybranie możliwie najtańszego wariantu; wła-
dze miasta i powiatu walczą o najbardziej korzystne dla
Myślenic rozwiązanie; wykonawca i inwestor oczekują na

decyzję w sprawie modernizacji całej „zakopianki".

Cóż mogę w takiej sytuacji umieścić w zakońtzeniu?
Tylko... APEL o skierowanie energii na:

1. Utrzymanie terminu (koniec 1974 r.) zakończenia
przebudowy przejścia „zakopianki" przez Myślenice.
Najfatalniejsze chyba dla miasta byłoby odłożenie tej
sprawy na przyszłą 5-latkę, bądź poza 1980 rok.

2. Rozsądne, rzeczowe ustalenie ostatecznego tech-
nicznego rozwiązania przejścia przez miasto., Jednakże
przy pełnym zrozumieniu potrzeb sąsiednich miast
i powiatów, jak rpwnież faktycznych potrzeb
Myślenic. A może część zwiększonych kosztów przej-
mą sami mieszkańcy (czyny społeczne) proporcjonalnie
do stawianych żądań?

3. Rozpoczęcie już teraz opracowywania koncepcji
dalszego rozwoju Myślenic z odrobiną zaufania dla fa-
chowców, jak również ze zrozumieniem dla zbiorowe-
go i indywidualnego interesu myśleniczan. Przecież
przewiduje się, że niedługo będzie dwa razy więcej
ludzi mieszkało w Myślenicach. Czy przedyskutowano
już lokalizację i koszt innych ważkich inwestycji, jak
dworca PKS-u, osiedla dla 1000 pracowników budo-
wanych zakładów „Vistula", nowyclj szkół, żłobków,
restauracji, kompleksów turystyczno-rekreacyjnych na

Zarabiu, bądź stadionu?

CASUS MYŚLENICE — wykazał, jak trudne jest
rozwiązywanie skomplikowanego węzła komunikacyj-
nego i... węzła interesów, i jak potrzebne jest
kierowanie się przy podejmowaniu' decyzji bieżących
w tym również decyzji indywidualnych mieszkańców
znajomością perspektywicznego planu gospodarki
przestrzennej... W następnym więc numerze Z.G. zajmę
się prezentacją problemów perspektywy* rozwoju My-
ślenic i Ziemi Myślenickiej.
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ZWRACAMY SIĘ > gorącym a-

pelem o przestudiowanie i prze-

dyskutowanie w Kole ostatniego
(styczniowego) listu Prezydium
Rządu PRL i Sekretariatu IvC

PZPR skierowanego do wszyst-
kich POP PZPR, Konferencji Sa-

morządu Robotniczego, Dyrekcji
Przedsiębiorstw i załóg wszyst-
kich zakładów pracy.

List ten zawiera zarówno do-
niosłe posianie dla wszystkich
Obywateli naszego kraju, jak 1
cenne wskazówki dotyczące za-

dań czekających kraj w bieżą-
cym roku oraz sposobów sprosta-
nia tym zadaniom. List zawiera
także bezpośrednie uznanie wy-

siłków I wkładu Kó! zakłado-

wych naszego Towarzystwa w

zbiorowym wysiłku narodu, któ-

ry dal talt znaczne rezultaty w

minionym 1973 roku. Równocze-
śnie list stwierdza:

„Zwracamy się do Was. To-

warzysze — członkowie partii,
działacze związków zawodowych,
samorządu robotniczego, aktywiś-
ci organizacji młodzieżowych
kół zakładowych PTE i NOT, do

wszystkich pracujących — z par-

tyjnym apelem o rozważenie,
wzorem ubiegłego roku,' możli-
wości większego, niż przewidu-
ją zadania planowe 1973 r., zdy-
namizowania wzrostu produkcji,
dalszej poprawy gospodarności,

wykorzystania wszystkich istnie-

jących rezerw".
Stwierdzenie to powinno być

dla członków PTE wysoko zobo-

wiązujące. Sugerowane w li-
ście formy wkładu — wysiiki
1 spodziewane sukcesy działań

społeczno-gospodarczych w bie-

żącym roku, powinny dostarczyć
szerokich inspiracji dla rozwija-
nia coraz to nowych inicjatyw

w Towarzystwie jako całości i w

jego wszystkich ogniwach. Naj-

większa w tym zakresie rola

przypada właśnie Kolom zakła-

dowym PTE.

Zwracamy się więc z apelem
do wszystkich Kół PTE w kraju
oraz do Rad Koordynacyjnych
Kół aby odpowiedziały twórczo

na wezwanie Partii t Rządu 1 w

większym niż dotąd zakresie

wprzęgły wszystkie talenty inte-
lektualne 1 organizacyjne w dzie-
ło przyspieszenia rozwoju spo-
łeczno - gospodarczego' naszego
kraju.

Polskie Towarzystwo Ekono-
miczne' powinno wnieść istotny
wkład do zbliżającej się Krajo-
wej Konferencji Partyjnej. In-

tensyfikacja pracy w Kolach
PTE oraz Ich lepsza współpraca
z kierownictwami zakładów 1 or-

ganizacjami społecznymi 1 poli-
tycznymi będzie warunkiem sku-
teczności tego wkładu.

PREZYDIUM ZG PTE

Warszawa, styczeń 1973 r.

Istniejq w historii społecznej sy-
tuacji, gdy określone zawody z

racji zmiany warunków nabierajq
większego znaczenia. Najczęściej
przyczyną takich zmian sq prze-
obrażenia w strukturze społecz-
nej i w podstawach ekonomicz-

nych państwa. Rzadziej dzieje się
tak, że wysokq rangę zdobywajq
zawody na skutek wewnętrznych
przeobrażeń, osiqgnięć i przycią-
gania do siebie ludzi wybitnych,
wartościowych. Społecznemu za-

potrzebowaniu należy przypisać
karierę nauk psychologicznych i

socjologicznych. Obecnie taka

sytuacja wiqże się z naukami

ekonomicznymi.

P
O ostatnim awansie zawodów

technicznych, - po szybkim
wprowadzeniu osiągnięć tech-

nicznych do produkcji, nad-
szedł czas ich optymalnego
wykorzystania. Czytając no-

tatkę prasową o tym, że przy tym sa-

mym parku maszynowym nasza wy-
dajność produkcyjna jest średnio o

30—50 proc. niższa od włoskiej,
można' wnioskować jedynie o bra-
kach w organizacji pracy. A więc
potrzeba nam ekonomistów-organi-
zatorów, zarządców maszyn i ludzi.

Tych społecznie ważnych proble-
mów, na które można znaleźć roz-

wiązanie w ekonomii jest współ-
cześnie bardzo dużo. Wynika stąd
zainteresowanie i niepokój związa-
ny z wykorzystaniem kadr ekono-
micznych, właściwym zaprojektowa-

zawodową a osiągnięciami naukowy-
mi i działalnością społeczną w cza-

sie studiów. Starano się uzyskać in-

formacje dotyczące opinii i oceny
pracy od młodych ekonomistów.
Stąd materiał zawiera przewagę da-
nych o charakterze subiektywnym.
Założono, że głos większości bada-

nych, oceniających daną sytuację,
będzie stanowił wskazówkę do dal-
szych penetracji. Uzyskane opinie
nie były poddawane weryfikacji np.
przez przełożonych czy współpra-
cowników. W niektórych wypad-
kach, gdy to było możliwe, odnoszo-
no te oceny do informacji z zakresu

statystyki i wyników uzyskanych w

innych podobnych badaniach.

Mamy okazję być świadkami iloś-
ciowego wzrostu kadry ekonomicz-

nej z wyższym wykształceniem. Z

roku na rok przybywa ekonotnis-
,tów-specjalistów z różnych dziedzin,
legitymujących się ukończeniem stu-
diów. Z danych GUS-u wynika, że
liczba osób zatrudnionych na stano-
wiskach ekonomicznych podwoiła
się (patrz artykuł M. Misiaka w 35
z 1972 nr Życia Gospodarczego —

Ranga zawodu), zwiększyła się licz-
ba ekonomistów na stanowiskach
samodzielnych jak i na stanowis-
kach referentów d/s ekonomicznych.
Natomiast rozdział ekonomistów z

wyższym wykształceniem jest nie-

proporcjonalny. Najliczniej obsadzo-
ne są stanowiska najniższe!

Nie jest to z pewnością droga do
usamodzielnienia zawodów ekono-
micznych, uczynienie ich zawodami
twórczymi i koncepcyjnymi. Dane
te trwożą w związku z oczekiwania-
mi stawianymi zawodom ekono-
micznym. Sondaż socjologiczny miał
między innymi pomóc w wyjaśnle-

kwalifikacji do zajmowania takich
stanowisk.

Przeszło połowa badanych stwier-

dza, że w pracy nie awansowało.

(57,5 proc.) . Interesująca jest zbież-
ność liczb osób, które uważają, że

awansowały (33,75 proc.) z tymi,
które objęły kierownicze bądź samo-

dzielne stanowiska pracy. (31,5 proc.)
70 proc. młodych ekonomistów

pracuje zgodnie z wyuczonym zawo-

dem, 42,5 proc. ludzi z wyższym wy-
kształceniem uważa, że wykonywa-
na przez nich praca wymaga ukoń-
czenia studiów wyższych, 52,5 proc.
stwierdza, że posiada proporcjonal-
ny wymiar czasu do powierzonych
obowiązków służbowych, 18,75 proc.
ekonomistów ocenia, że miało w

sprawach ekonomicznych zatrudnia-

jących ich przedsiębiorstw glos do-

radczy lub decydujący, a 13,75 proc.
uważa, że odniosło w pracy sukces!

A pozostali?
Co trzeci nie pracuje zgodnie z wy-

uczonym zawodem, połowa jest zda-
nia, że wyższe wykształcenie nie
jest im w tej pracy potrzebne,
około co trzeci z badanych może wy-
konać pracę w czasie krótszym niż

ustawowy, 76,25 proc. osób nie miało
okazji wypowiedzieć się w sprawach eko-
nomicznych swoich przedsiębiorstw i ty-
leż osób uważa, że nie odniosło w pracy
żadnego sukcesu!

Przytoczone wyniki, nawet jak na

sondażowe badania, są zaskakujące.
Ile społecznego, ekonomicznego i

ludzkiego marnotrawstwa kryje się
za tymi liczbami. Ujawniają one

zjawiska niepokojące, niewłaściwe

gospodarowanie kadrami w przed-
siębiorstwach w stosunku do grupy
ekonomistów, jak i w stosunku do

innych grup zawodowych. Przytocz-
my kilka wypowiedzi samych zain-

teresowanych:

osób pracuje w przedsiębiorstwach,
których działalność nie jest zwią-
zana z wyuczoną specjalnością.

„Ukończyłem kierunek handlu — praca
w przedsiębiorstwie budowlanym." (48)
„Pracuję w zupełnie innej gałęzi gospo-
darki narodowej, aniżeli tej, w której
studiowałem." (51).

Część badanych jest zatrudniona
w gałęziach gospodarki zgodnie ze

studiami, ale pracuje w nieodpo-
wiednich działach zakładów pracy.

„Dział, w którym pracuję wykonuje
mnóstwo sprawozdań, często zbędnych
oraz prac czysto administracyjnych zep-
chniętych na nasz dział." (69) „Wykonu-
ję zbyt wicie prac, które moim zdaniem,
powinni wykonywać księgowi". (16) „Pra-
cuję w księgowości, co nie ma zbyt wiele
wspólnego ze statystyką." (54).

Szereg osób uważa, że wykony-
wane czynności nie mają związku
z wykształceniem wyższym, a nie-
którzy uważają, że nie mają nawet

wiele wspólnego ze średnim ekono-

micznym wykształceniem.

„Nie potrzeba do tego ekonomisty, aby
wykonać zadania powierzone mnie, jedy-
ne co się przydaje, to wiadomości z ma-

teriałowej gospodarki." (60).

NIE MAJĄ OKAZJI
PRACOWAĆ TWÓRCZO

Większość młodych ekonomistów

uważa, że zajmuje nieodpowiednie
stanowisko, co jeszcze raz potwier-
dza spostrzeżenia o niewłaściwej
polityce kadrowej, o nieodpowied-
nim obsadzaniu stanowisk, niewłaś-

ciwym wykorzystaniu kadr kwalifi-

kowanych.

„Nic z tych rzeczy, których nauczyłem
się na uczelni nie wykorzystałem w pra-

cy. Jeżeli korzystam, to prywatnie, tłu-
maczę komuś jakieś problemy." (63) „Jes-
tem programistą, a programowania w

szkole nie uczyłem się." (80) „Stanowisko,
które zajmuję jest zgodne z moim wy-
kształceniem, ale zajmuję się sprawami,
które nie są zgodne z moim stan-owis.
kiem. Brak zajęcia dla programisty." (7).

Już te dwie wypowiedzi są wy-
mownym przykładem istniejących
niedociągnięć w zakresie rozmiesz-
czania kadr. W jednym przedsiębior-
stwie pracuje programista i nie ma

dla niego zajęcia, w drugim inny
absolwent musi zmieniać swą nie-
dawno zdobytą specjalność, musi
uczyć się programowania. Są to sy-
tuacje dość częste w badanej zbio-
rowości, o czym świadczą wypowie-
dzi badanych.

Młodzi zwracają w swoich wypo-
wiedziach uwagę i na to, że poza
czynnościami biurowo-administra-

cyjnymi nie mają okazji pracować
twórczo, że całe przygotowanie te-

oretyczne przy takim jak dotych-
czas ustawieniu pracy wraz z upły-
wem lat idzie w zapomnienie.

Tylko 18,75 proc. badanych eko-
nomistów miało okazję wpłynąć na

losy zakładu, we właściwy sposób
wykorzystać wiedzę wyniesioną z

uczelni. Procent ten jest żenująco
niski. Oto przykłady spraw, co do
których byli doradcami, bądź po-
dejmowali samodzielne decyzje:
konsultacje przy opracowaniu planu
5-letniego, reprezentowanie przed-
siębiorstwa w Urzędzie Patentowym,
wprowadzenie nowego systemu obli-
czeń kosztów wydziałowych, zreor-

ganizowanie działu, eliminacja środ-
ków transportowych, zaoszczędzenie
około 500 tys. zł w wyniku znale-
zienia błędu w projekcie, opracowa-
nie perspektywicznego planu obro-
tów towarowych itp. Te właśnie
sprawy, zwłaszcza te, dzięki którym
przedsiębiorstwo osiągnęło jakieś
korzyści oraz te, dzięki którym o-

siągnięto osobistą satysfakcję, uwa -

żane są przez badanych za osobiste

sukcesy zawodowe.

Przykłady te dowodzą, że nawet

zdawałoby się w tak subiektywnej
sprawie, jak odczucie sukcesu zawo-

dowego, przeważa spojrzenie przez
pryzmat interesu społecznego, ujaw-
nia się zaangażowanie w działalność
nakładu pracy, identyfikacja z za-

wodem. Takie poczucie sukcesu za-

wodowego jest dostępne tylko dla
co dziewiątego z badanych.

Nie wiemy, na ile każda z tych
osób zasługuje na powierzenie od-

powiedzialniejszego stanowiska, ale
na pewno wszyscy powinni mieć
możność wpływania na to, co dzieje
się w przedsiębiorstwie. Kogo winić
za sytuację zawodową młodych eko-
nomistów? Winić ich samych za to,
że przebojem nie wchodzą w życie
zawodowe wydaje się niesprawie-

dliwe. Zawsze społeczne ramy wy-
znaczają aktywność ludzką i. możli-
wości realizacji własnych dążeń.
Trudno żądać, by postawy wszyst-
kich młodych były rewolucyjne i

nonkonforaiistyczne, gdyż wówczas
nie można by prowadzić żadnej po-
zytywnej polityki.

KOMU POWODZI SIĘ LEPIEJ...

Zresztą ci młodzi ludzie mieli o-

kazję „pokazać co potrafią" w czasie

pobierania przez kilkanaście lat na-

uki. Wydawać by się mogło, że
zwłaszcza ten ostatni okres: studio-
wania i przygotowywania się do

wejścia w dojrzałe zawodowe życie
powinien być sprzężony % podejmo-
waną pracą. W czasie • nauki pre-
miuje się wybijających studentów.
Ich udziałem są wyższe stypendia,
nagrody, ozdobne dyplomy, czasem

wojaże zagraniczne. I właściwie; po
co? Jak dotąd wyłącznie dla włas-

nej satysfakcji. Sztuka dla sztuki?!

Przy podejmowaniu pracy zawodo-

wej nikt nigdzie (poza pracą nauko-

wą) nie pyta o dotychczasowy do-
robek. Wszyscy, niezależnie od tego,
czy w czasie studiów i na dyplomie
mieli same piątki czy trójki, czy
większość egzaminów zdawali w

trybie poprawkowym, brali urlopy
dziekańskie, czy ukończyli studia w

terminie z wyróżnieniem zaczynają
znów życie na tej samej linii star-

towej. •

Dąży się do tego, by system
kształcenia był monolityczny, by
między kolejnymi stopniami wiedzy
nie było przestrzeni pustej. Nato-
miast nikt nie zadbał o to, by wy-
niki 1 postawi w czasie natikl W ja-
kikolwiek sposób rzutowała, na pra-
cę zawodową. Zdano się na sprawie-
dliwość dziejową i przypadek.

Z prowadzonych badań wynika,
że średnia ocen uzyskiwanych w to-
ku studiów ekonomicznych absolut-
nie nie wpłynęła ani na czas trwatlia
stażu pracy, ani na wysokość pierw-
szych zarobków, ani na wysokość
aktualnie otrzymywanych zarobków,
ani też na procesy awansowania.
Mimo formalnych podstaw długość
stażu jest rzeczą przypadku, ukła-
dów wewnątrzzakładowych, a w

najmniejszym nawet stopniu nie za-

leży od średniej ocen w czasie stu-
diów.

W przeciętnych kategoriach zarob-
ku mieszczą się te osoby, które w

czasie studiów uzyskały najwyższą
średnią 4,6—5,0. Jeśli chodzi o wy-
sokość obecnie otrzymywanych za-

robków, to ci, którzy byli najsłabsi
w czasie studiów, zarabiają najwię-
cej. Najwyższe zarobki (powyżej
3000 zł miesięcznie) dostają osoby
ze średnią 3,0—3,5, Ci z najwyższą
średnią zarabiają poniżej przecięt-
nej (1800 zł). Okazuje się, że ani

los, ani przypadek nie odgrywają
roli sprawiedliwego kompensowa-
nia trudu włożonego w przygotowa-
nie się do pracy zawodowej.

Czym powodowany jest awans o-

sób z najniższą średnią, a degrada-
cja tych, którzy w czasie studiów

przodowali? Według opinii działa-

czy PTE, jak również nawiązując do

wyników innych badań socjologicz-
nych, można stwierdzić, że niebagatel-
ną rolę odgrywa tu typ zwierzchnika.

Popieranie osób słabych, ich awan-

sowanie, jest polityką, która ma za-

pewnić „wieczne trwanie" na stano-

wisku, niezależnie od wkładanego
wysiłku, niezależnie od posiadanego
wykształcenia. Słaby poprze słabe-

go. Wytwarza się klimat pracy, w

którym młodzi nie mogą się odna-

leźć, nie znajdują potwierdzenia
własnych oczekiwań. Każdemu czło-
wiekowi trzeba dawać zadania,
które nieco -wyprzedzają jego wie-

dzę, jego dotychczasowe doświad-
czenie, tylko wówczas pnie się w

górę. Młodzi ekonomiści wykonując
czynności odtwórcze, w atmosferze

popierania przeciętności, tej życio-
wej szansy nie mają. Stąd też wy-
nika ich krytyczny stosunek do wy-
konywanych w pracy czynności.

Tak długo dany zawód stoi w cie-
niu innych, dopóki nie ma.społecz-
nych warunków rozwoju (patrz: o-

statnie zmiany związane z wykony-
waniem zawodu nauczyciela 1 pias-
towaniem funkcji zwierzchnich).
Pierwszy krok na drodze podniesie-
nia rangi zawodu ekonomisty został

zrobiony — coraz wyraźniejsze są
zadania stawiane wszystkim ekono-

mistom, trzeba zrobić krok drugi —

uporządkować gospodarkę kapitałem
ludzkim. Sytuacja, jaką przedsta-
wiają badania, jest co najmniej nie-

pokojąca. Zdając sobie sprawę z te-

go, że badania sondażowe nie po-
zwolą na wyciągnięcie ogólniejszych
wniosków sądzimy, że zachęcą do

dyskusji i działania tych wszyst-
kich, od których zależy ranga zawo-

du ekonomistów i wykorzystanie
kadr ekonomicznych.

•) Badania zostały podjęta n inicjaty-
wy Zespołu d/s Młodych Ekonomistów
przy Zarządzie Wojewódzkim w Krako-
wie oraz Oddziału Wojewódzkiego pol-
skiego Towarzystwa Skonoraleuwga w

Krakowie.

NIE CZUJA SIĘ POTRZEBNI
KRYSTYNA IWANICKA, ROZALIA STEC

niem studiów, troska o rangę i pozy-
cję zawodu ekonomisty.

Owo zainteresowanie, jakim ostat-

nio cieszą się zawody ekonomiczne,
ma swoje różnorakie uzasadnienie.
W parze ze sobą idą: dążność do

podniesienia rangi i prestiżu zawo-

du ekonomisty oraz dążność do

uczynienia z zawodu ekonomisty za-

wodu twórczego, który nada ton

współczesnemu systemowi produk-
cji.

ILOŚCIOWY WZROST KADRY

Dyskusja nad zawodem ekonomis-
ty toczy się od lat, roztrząsane są
w niej problemy specyfiki, a równo-
cześnie rozmaitości zatrudnienia
i funkcji przedstawicieli tzw. zawo-

dów ekonomicznych. Ze względu na

fakt, że nazwa zawodu nie jest za-

rezerwowana wyłącznie dla ludzi o

określonym poziomie wykształcenia
i przygotowaniu zawodowym, że

„ekonomista" to nie zawsze zawód,
a często stanowisko, musi w najbliż-
szej przyszłości zostać dokonane
uściślenie i szczegółowe rozwiąza-
nie tej kwestii.

Zagadnienia te są analizowane w

powiązaniu z oceną przydatności
przygotowania absolwentów wyż-
szych szkół ekonomicznych do ich
późniejszych zadań zawodowych. Uj-
mowane są pod kątem planowanej
reformy studiów ekonomicznych. W

prowadzonej dyskusji często padają
krytyczne glosy na temat niewłaści-
wego zatrudniania i wykorzystania
ekonomistów, zwłaszcza młodych,
w różnych zakładach pracy.

Interesujące jest poznanie opinii
ma te sprawy ludzi młodych, którzy
stosunkowo niedawno ukończyli na-

ukę i podjęli pracę zawodową. Ich

wiek, wyobrażenia, jakie mieli o

swojej przyszłej pracy, pierwsze
kontakty z nowym środowiskiem,
jakim jest dla nich zakład pracy,
zasób wiadomości uzyskanych w

czasie studiów pozwalają im w_ do-
syć ostry i świeży sposób spojrzeć
na swą sytuację w zakładzie pracy,
na perspektywy awansu i dalszego
rozwoju, na możliwości wykorzysta-
nia na stanowisku pracy wiedzy
zdobytej w czasie studiów.

w związku z nową. społeczną funkcją
Jaką ma pełnić ten zawód wzrosła po-
trzeba rozeznania środowiska, orientacji

w wykorzystaniu kadr, zwłaszcza o te

dane, które dotyczą wykorzystania kadry
najmłodszej, tej, która niedawno weszła
•K ivcie zawodowe. Ponieważ powtarzane
opinie nie są najbardziej optymistyczne
i wywołują niepokój ludzi odpowiedzial-
nych za politykę społeczną, zdecydowano
się przeprowadzić socjologiczne badania
sondażowe •).

Chodziło w nich przede wszyst-
kim o uchwycenie sytuacji, w pracy
zawodowej, o możliwość właściwej
oceny wykorzystania potencjału
energii i wiedzy młodych oraz c

zbadanie zależności między karierą

niu sytuacji zawodowej ekonomis-
tów.

Badanych można traktować jako
zbiorowość jednorodną, którą cechu-

je młody wiek (do 30 lat), stosunko-
wo niedługi staż pracy (od niespeł-
na roku do 7 lat), a ponadto ten

sam system studiów. Są to absol-
wenci wyższych szkół ekonomicz-

nych z lat 1964—1971, tan. z okresu,
kiedy obowiązywał jednolity system
studiów magisterskich, oparty na

zasadzie kształcenia o tzw. szero-

kim profilu, kiedy obowiązywał
wstępny stąż pracy, kiedy zaczął
rozwijać się system stypendiów fun-

dowanych.

OPINIE MŁODYCH

Sytuację zawodową można anali-
zować w różnoraki sposób. Nas, jak
to już wcześniej wspomniano, inte-
resowały wyłącznie opinie młodych,
a zwłaszcza te, które dotyczyły ich
ocen możliwości awansu w prze-
szłości i oceny ich dotychczasowej
kariery zawodowej. Uznając, że *

awans jest jednym z podstawowych
kryteriów ocen pracy zawodowej,
że młodzi swój sukces życiowy i za-

dowolenie z pracy wiążą z możli-
wością awansowania, poświęcono te-

mu zagadnieniu szczególną uwagę. •

Nie zawsze zjawiska społeczne, jak
w tym wypadku awans, można mie-
rzyć głównie kryteriami obiektyw-
nymi — wysokością zarobków, czy
zajęciem kierowniczego stanowiska
— zawsze bowiem istnieje czynnik
subiektywny, który sprawia, że pew-
ne przesunięcia w hierarchii stano-

wisk, nie zaszeregowane do katego-
rii awansu wg kryteriów obiektyw-
nych, są jako takie oceniane.

Na przykład wbrew utartym opi-
niom młodzi ekonomiści nie mierzą
awansu wysokością osiąganych do-
chodów. Zaledwie 5 proc. badanych
stwierdza, że awansowało w pracy
uzasadniając to podwyżką wyna-
grodzenia. Oczywiście jest pewne
minimum wysokości zarobków, do
którego się dąży, ale nie jest to

czynnikiem decydującym. Nato-
miast wśród czynników decydują-
cych o zakwalifkowaniu danej ka-
riery zawodowej jako drogi awan-

su znajdują się: satysfakcja z wy-
konywanej pracy, poczucie jej przy-
datności, dostrzeganie perspektyw
zawodowego rozwoju, atmosfera w

pracy, stosunki z przełożonymi.
Jedynie atmosferę w pracy zwią-

zaną z układaniem się stosunków z

kolegami i podwładnymi ocenili
młodzi ekonomiści jako zadowalają-
cą. Stosunkowo najgorzej układa się
współpraca z przełożonymi. Powsta-

ją tu poważne konflikty na tle a-

wansowania, ponieważ stwsi zwierz-

chnicy częstokroć nie mają odpo-
wiednich, zwłaszcza formalnych

„Schematy organizacyjne i taryfikato-
ry stawiają ekonomistów na głębokich
tyłach inżynierów; ekonomiści nie mają
takich szans i możliwości awansu jak
technicy" (62); „Istnieje niewłaściwa po-
lityka kadrowa oraz brak poparcia przez
ludzi wpływowych" (61); „Większość sta-
nowisk jakie powinni piastować ekono-
miści z wyższym wykształceniem zajmu-
ją osoby nie posiadające tegoż wykształ-
cenia" (51); „Przekroczony fundusz plac,
ograniczone możliwości zatrudnienia no-

wych pracowników powoduje utrzymanie
starej kadry na stanowiskach wysokich,
nawet bez odpowiednich kwalifikacji."
(8).

W trakcie badań okazało się, że

38,5 proc. badanych nie ma stałego
określonego zakresu , czynności.
Wśród mających ten zakres 20 proc.
wykonuje w rzeczywistości czynnoś-
ci, które temu zakresowi nie odpo-
wiadają. 32,5 proc. badanych wy-
mieniło szereg czynności, które wy-
konują, według własnego zdania,
niepotrzebnie.

„Chciałbym wykonywać rzeczy istotnie
potrzebne dla zakładu, a nie sztuka dla
sztuki". (69); „Nie,dane jest mi robić to,
co byłoby korzystne dla zakładu i po-
trzebne — zła organizacja." (37).

Wiele czynności, które podejmują
absolwenci wyższych studiów eko-
nomicznych, to czynności admini-
stracyjne, (np. sprawozdawczość),
które mogłyby zostać spełnione
przez technika, a niektóre! z nich
przez znacznie niżej wykwalifikowa-
ne siły. Wśród takich czynności,
które uważają za stratę sil i czasu,
gdyż mogłyby być wykonywane
przez inne osoby, lub zostać zupeł-
nie zlikwidowane czy zredukowane

wymieniają badani zbyt dużo „pa-
pierkowej roboty", wymianę kores-
pondencji tam, gdzie sprawy mogą
być załatwione telefonicznie. Kolej-
ne obciążenie to sporządzanie spra-
wozdań, według badanych, nie wy-
korzystywanych, dla różnych insty-
tucji, sprawozdań dublujących się,
sporządzanie ewidencji zaszłości na

doraźne potrzeby zwierzchników,
zbyt częste inwentaryzacje.

Do czynności, które wykonują e-

konomiści z wyższym wykształce-
niem, należą: przepisywanie na ma-

szynie, sprawdzanie pism po maszy-
nistce, załatwianie korespondencji
(łącznie z nadawaniem na poczcie),
zaopatrywanie działu w materiały
biurowe i odzież ochronną itp. Nie
stanowi wobec takiej sytuacji za-

skoczenia fakt, że 48,75 proc. mło-

dych ekonomistów na pytanie, czy
wykonywana praca wymaga ukoń-
czenia studiów wyższych, odpowie-
działo przecząco.

Konieczna jest dokładniejsza ana-

liza tego, niestety, w masowej, jak
się okazało, skali występującego
zjawiska. 22,5 proc. badanych uwa-

ża, że czynności obecnie wykony-
wane w pracy nie wiążą się z wy-
uczonym zawodem. Część z tych

NARZUT UZUPEŁNIAJĄCY W RA-

ZIE DOSTARCZENIA PROJEKTÓW
I KOSZTORYSÓW CZĘSCIAMff

Zakłady Przemysłu Tłuszczowego,
jako inwestor, zawarły umowę z

przedsiębiorstwem N na wykona-
nie robót związanych z rozbudową
rafinerii wspomnianych Zakładów,

W § 8 projektu umowy Przedsię-
biorstwo N zamieściło postanowie-
nie, że wynagrodzenie ęa roboty bę-
dzie zwiększone o 1,5%, jako na-

rzut uzupełniający, Jeżeli inwestor

będzie dostarczał dokumentację
częściami w różnych terminach,

Ponieważ Zakłady Przemyślu
Tłuszczowego skreśliły powyższe
postanowiehie przy podpisywaniu
umowy, Przedsiębiorstwo N wystą-
piło na drogę postępowania arbitra-

żowego z wnioskiem o ustalenie, te

przysługuje mu prawo do narzutu

uzupełniającego w razie otrzymy-
wania dokumentacji częściami.

OkręgoWa Komisja Arbitrażowa
ustaliła treść . § 8 umowy zgodnie z

propozycją powodowego Przedsię-
biorstwa.

W odwołaniu pozwany inwestor
wnosił o zmianę orzeczenia i usta-

lenie, że dodatek ten dotyczy tyl-
ko obiektu „Łapacz tłuszczu". We-

dług inwestora bowiem, dokument

tacja na pozostałe obiekty została
dostarczona na 120 dni przęd roz-

poczęciem robót i wobec tego zgod-
nie z postanowieniem ust. 2 pkt 2
zał. nr 6 do zarządzenia nr 93 Mi-
nistra Budownictwa i Przemyślu
Materiałów Budowlanych z 20.XI .

1971 r. (Dz. Bud. nr 1, poz. 1) spor-
ny dodatek powodowemu Przedsię-
biorstwu nie przysługuje.

Główna Komisja Arbitrażowa nie

uwzględniła odwołania Zakładó^

Przemysłu Tłuszczowego, wypowia-
dając w orzeczeniu z dnia 18 maja
1972 r. nr 11-3269/72 następujący
pogląd prawny:

1. Wykonawcy przysługuje narzut

uzupełniający, jeżeli inwestor nie

dostarczył w terminie kompletnej
dokumentacji na dany obiekt.

2. Dostarczenie w terminie doku-

mentacji na część robót danego o-

biektu nie może powodować obli-
czenia narzutu tylko od tych robót
w obiekcie, na które dokumentacja
została dostarczona po terminie, za-

miast od wartości całego obiektu.

3. Przewidziane w przepisach
czasowe wyprzedzenie w dostarcze-
niu dokumentacji oblicza się w

stosunku do faktycznego terminu

rozpoczęcia robót,

W uzasadnianiu swego stanowiSr
ka GKA zaznaczyła:

„Zgodnie z 5 75 ogólnych warun-

ków umów o realizację inwestycji
i o wykonanie remontów budynków
(Monitor Polski 1970 r. nr 7, poz.
66) wykonawcy przysługuję narzut

uzupełniający do wynagrodzenia na

pokrycie zwiększonych kosgtów or-

ganizacji wykonawstwa robót w

przypadku prowadzenia ich na pod-
stawie projektów i kosztorysów do-

starczanych częściami.
Narzut uzupełniający przysługuje

wykonawcy w przypadku dostarcze-
nia przez inwestora projektów i

kosztorysów umówionymi częścia-
mi branżowymi dla obiektów o cy-
klu realizacji do 18 miesięcy oraz

dla obiektów O cyklu realizacji po-
wyżej 18. miesięcy, jeżeli inwestor
nie zachował przewidzianego, wy-
przedzehia w dostarczeniu doku-

mentacji w stosunku do rozpoczę-
cia robót, W świetle postanowień
ust. 2 zał, nr 8 do zarządzenia ńr
53 Ministra Budownictwa i Prze-

mysłu Materiałów Budowlanych de-

cydującą dla stosowania narzutu u-

zupełniającego jest kwestia, czy na

cały obiekt dokumentacja została'
dostarczona w terminie i komplet-
na. Wykonawcy przysługują narsut

uzupełniający, jeżeli inwestor na

dany obiekt nie dostarczył w termi-
nie kompletnej dokumentacji. Do-
starczenie w terminie dokumenta-

cji na część robót danego obiektu
nie może więc powodować oblicze-
nia narzutu tylko od pozostałych
robót w obiekcie, na które doku-

mentacja została dostarczona po ter-
minie. „Łapacz tłuszczu", który w

odwołaniu pozwany inwestor okre-
ślił jako obiekt nie jest obiektem i
stanowi tylko część robót obiektu

„obieg wód barometrycznych". Wo-
bec dostarczenia po terminie doku-

mentacji dotyczącej „łapacza tłusz-

czu", narzut uzupełniający winien

być Uczony od wartości całego o-

biektu „obiegu wód barometrycz-
nych".

Odnośnie do obiektów o eyklu
realizacji powyżej 18 miesięcy na-

rzut uzupełniający przysługuje, je-
żeli inwestor dostarcza projekty i

kosztorysy częściami w terminach
nie uwzględniających 120-dniowego
wyprzedzenia w stosunku do ter-
minu rozpoczęcia robót. W świetle

powołanych wyżej przepisów 120-
dniowe wyprzedzenie w dostar-
czeniu dokumentacji oblicza się w

stosunku do faktycznego terminu

rozpoczęcia robót. Porwany inwe-
stor przyznaje, że dokumentacja
była dostarczana częściami <fo
lb.VII.1971 r. Ponieważ termin roz-

poczęcia robót, których ta doku-

mentacja dotyczyła, uzgodniono w

zał. do umowy na 1.VII.1971 r, In-
westor nie tylko nie zachował żą-
danego wyprzedzenia, ale dostar-

czył dokumentację po uzgodnionym
terminie rozpoczęcia robót i wobec'

tego bezzasadnie odmawia przyzna-
nia wykonawcy nar jutu uzupełnia-
jącego".
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ORGANIZACJA GOSPODARKI

WODNEJ I MELIORACYJNEJ

ORAZ BUDOWNICTWA

WODNEGO

W nr 1 Monitora Polskiego z 1973
roku ukazała się uchwała nr 328
Rady Ministrów z dnia 22 grudnia
1972 r. w sprawie organizacji go-
spodarki wodnej i melioracyjnej,
utworzenia zjednoczeń budownic-
twa wodnego i melioracji oraz Cen-
tralnego Zarządu Budownictwa
Wodnego i Melioracji (poz. 1).

Uchwała zobowiązała prezydia
właściwych rad narodowych do u-

tworzenia: 1) wojewódzkich zarzą-
dów gospodarki wodnej i melioracji
przez połączenie dotychczasowych
wojewódzkich zarządów wodnych
melioracji z wojewódzkimi inspek-
toratami zaopatrzenia rolnictwa i
wsi w wódę, oraz 2) powiatowych
zarządów gospodarki wodnej i me-

lioracji przez połączenie dotychcza-
sowych powiatowych inspektoratów
wodnych melioracji z powiatowy-
mi inspektoratami zaopatrzenia rol-
nictwa i wsi w wodę.

Prezydia rad narodowych miast
wyłączonych z województw- po po-
rozumieniu z Ministrerii Rolnictwa
mogą utworzyć zarządy gospodar-
ki wodnej i melioracji,'obejmujące
swym zasięgiem działania teren da-
nego miasta.

Do zakresu działania wojewódz-
kich i powiatowych zarządów gos-
podarki wodnej i melioracji nale-
żeć będą sprawy obsługi inwestor-
skiej — w odniesieniu do planu te-

renowego — w zakresie, budownic-
twa wodnego, melioracji, zaopatrze-
nia rolnictwa i wsi w wodę oraz

sprawy ochrony przeciwpowodzio-
wej, utrzymania i eksploatacji
urządzeń wodnych, melioracyjnych,
zaopatrzenia rolnictwa i wsi w wo-

dę, pielęgnacji łąk i pastwisk oraz

gospodarki torfowej. Do zakresu
działania zarządów gospodarki
wodnej i melioracji w miastach
wyłączonych z województw mogą
ponadto należeć sprawy bezpośred-
niego wykonawstwa drobnych ro-

bót budownictwa wodnego i me-

lioracyjnego.
Niezależnie od tego uchwała two-

rzy okręgowe dyrekcje gospodarki
wodnej, jako jednostki budżetowe,
w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu,
Katowicach i Krakowie, obejmu-
jące swym zasięgiem działania ob-
szar większy niż województwo.

Do zakresu działania okręgowych
dyrekcji gospodarki wodnej należą
sprawy obsługi inwestorskiej — w

odniesieniu do planu centralnego
— w zakresie budownictwa wodne-
go, sprawy administrowania i

utrzymania w sprawności eksploa-
tacyjnej obiektów hydrotechnicz-
nych, w tym zbiorników retencyj-
nych, rzek i kanałów żeglownych i

spławnych, sprawy gospodarowania
wodami powierzchniowymi, zabez-
pieczenia przeciwpowodziowego i

przeciwlodowego.
Równocześnie uchwała tworzy: 1)

zjednoczenia budownictwa wodnego
i melioracji w Białymstoku, Toru-
niu, Gdańsku, Katowicach, Kiel-
cach, Koszalinie, Krakowie, Lubli-
nie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Pozna-

niu, Rzeszowie, Szczecinie, Warsza-
wie, Wrocławiu i w Zielonej Gó-
rze — przez przekształcenie dotych-
czasowych wojewódzkich zjedno-
czeń przedsiębiorstw melioracyj-
nych. 2) Centralny Zarząd Budow-
nictwa Wodnego i Melioracji, jako
ogólnokrajowe zjednoczenie — przez
przekształcenie Centralnego Zarzą-
du Wód Śródlądowych.

W zjednoczeniach zgrupowane bę-
dą przedsiębiorstwa budownictwa
wodnego przekształcone z okręgo-
wych zarządów wodnych, przed-
siębiorstwa dotychczas zgrupowane
w wojewódzkich zjednoczeniach
przedsiębiorstw melioracyjnych o-

raz biura pro jektów wodnych melio-
racji. W zjednoczeniach mogą być
również zgrupowane inne przedsię-
biorstwa i jednostki organizacyjne.

Celem działalności zjednoczeń
ma być realizacja zadań w zakresie
melioracji i budownictwa wodnego,
mianowicie wykonywanie meliora-
cji użytków rolnych i leśnych, re-

gulacji rzek, budowa kanałów do
nawadniania oraz kanałów żeglugo-
wych, budowa zbiorników retencyj-
nych, zabudowa potoków, budowa
urządzeń przeciwpowodziowych,
deszczowni oraz na potrzeby rolnic-
twa — budowa urządzeń zabezpie-
czających wody przed zanieczysz-
czeniem, wykonawstwo konserwacji
urządzeń budownictwa wodnego i

melioracyjnego, obsługa eksploata-
cyjna urządzeń melioracyjnych oraz

projektowanie w tym zakresie.

Centralny Zarząd . ma natomiast
za zadanie stworzenie warunków

zapewniających stały postęp tech-

niczny, ekonomiczny i organizacyj-
ny w zgrupowanych zjednoczeniach
i innych jednostkach organizacyj-
nych oraz realizację inwestycji w

zakresie melioracji i budownictwa

wodnego. Przedmiotem jego działa-

nia jest organizowanie i koordyna-
cja całokształtu wykonawstwa me-

lioracji i budownictwa wodnego po-

przez zjednoczenia zgrupowane w

Centralnym Zarządzie.
Jako załącznik do uchwały za-

mieszczony został wykaz 20 jedno-
stek organizacyjnych zgrupowanych
w Centralnym Zarządzie Budownic-

. twa Wodnego i. Melioracji.

Opracowała:
Stanisława ZIELIŃSKA

ŻYCIE GOSPODARCZE 11
Nr 8 (1119) - 8.11.1973 f.

Z
OGÓLNYCH problemów przebudowy wsi chcieli-

byśmy omówić sprawę zróżnicowania regionalnego
rolę czynnika społeczno-organizacyjnego w dziele
stopniowej socjalizacji oraz kwestię sformułowania
programu i jego popularyzacji. Omawiając kolejno
te problemy będziemy, podobnie, jak poprzednio,

referować w skrócie dotychczasowe ich ujmowanie podając
zarazem nowe propozycje i uzupełnienia.

XV. ZRÓŻNICOWANIE REGIONALNE
PRZEBUDOWY WSI

Kwestia różnic regionalnych stopniowej przebudowy wsi,
choć bardzo ważna, jest niemal całkowicie nieopracowana.
Faktycznie literatura ekonomiczna ogranicza się do stwier-
dzeń, że w rolnictwie polskim będzie istnieć kilka dróg do-
chodzenia do gospodarki socjalistycznej i że wszystkie zna-

ne formy transformacji odegrają różną rolę co do zakresu
na określonych terenach Polski. Kwestia ta wymaga grun-
townych badań. Dlatego zmuszeni jesteśmy ograniczyć się
tylko do kilku uwag ogólnej natury.

W Polsce istnieją cztery główne rejony: poznańsko-bydgoski, daw-
ne

' województwa centralne, województwa południowe oraz ziemie
zachodnie. Bóżnice między tymi rejonami znajdują wyraz przede
wszystkim w różnicach struktury agrarnej i społecznej wsi, pozio-
mu intensywności produkcji rolnej oraz gęstości zaludnienia rol-
niczego. Różnice te będą wpływać na to, że przejście wsi na tory
socjalistycznej gospodarki będzie prawdopodobnie wykazywać
w tych rejonach dość znaczne różnice.

Analiza tych determinant skłania ekonomistów do wysu-
wania ogólnikowych hipotez, według których w rejonach
zachodnich i północnych dość znaczną rolę może odegrać
prawdopodobnie „pegeeryzacja", że w niektórych rejonach,
zwłaszcza bydgoskim i poznańskim, socjalistyczne przedsię-
biorstwa mogą w stosunkowo większym stopniu powsta-
wać drogą spółdzielni produkcyjnych, że na przeważającej
części obszaru ziem dawnych przedsiębiorstwa te powstaną
zapewne drogą stopniowej ewolucji przy aktywnym udziale
kółek rolniczych.

Wydaje się jednak, że powyższe ujmowanie omawianej sprawy
zawiera wiele schematyzmu. Można domniemywać, że miało ono

chyba zadowolić zwolenników różnych koncepcji socjaUzacji. Zwo-
lennikom „pegeeryzacji" przyznawano ziemie na zachodzie, zwolen-
nikom spółdzielni produkcyjnych — rejon poznańsko-bydgoski,
zwolennikom drogi kółkowej — znaczną część pozostałych obsza-
rów. A że sprawa ta nigdy nie była głębiej opracowana ani prze-
dyskutowana, w perspektywicznych rozważaniach sprowadzała się
do operowania schematem: PGR-y lub spółdzielnie produkcyjne.
Dlatego cliyba w perspektywicznych przymiarkach widzi się tylko
państwowe gospodarstwa lub spółdzielnie produkcyjne (według do-
tychczas znanego modelu).

Otóż sądzę, że ujęcie to nie jest trafne, a próby jego kon-
kretyzacji przenikające do wiadomości rolników — wręcz
szkodliwe społecznie. Należy stanowczo odejść od operowa-
nia powyższym schematem. Zróżnicowanie regionalne prze-
budowy wsi, to kwestia polegająca nie głównie na tym,
gdzie PGR a gdzie spółdzielnie produkcyjne, lecz przede
wszystkim na tym — jaki może być optymalny zakres ob-

szarowy gospodarki państwowej oraz jakie formy zespoło-
wego gospodarowania będą się szerzyć na pozostałych ob-
szarach.

Precyzując bliżej to ujęcie należałoby przyjąć, że wieś

polska roku 2000 będzie wsią o uspołecznionym rolnictwie.
W dostępnym horyzoncie planistycznym jesteśmy w stanie
określić rozmiary ekspansji terytorialnej PGR. Rzecz jednak

Kilka wreszcie słów o cechach specyficznych stopniowej
socjalizacji rolnictwa na zachodzie i północy. Istnieje dość
utarty pogląd, że główną formą socjalizacji rolnictwa na tych
ziemiach będą PGR, które w zamian za rentę przejmą ziemię
gospodarstw indywidualnych.

Nie ulega wątpliwości, że PGR odegrają na tych ziemiach
stosunkowo największą rolę w porównaniu z innymi rejo-
nami, gdyż w województwach zachodnich jest najwięcej
PGR. Ale czy rzeczywiście odegrają główną rolę?

Na zachodzie i północy udział PGR w areale Użyt-
ków rolnych wynosi ok. 30 proc. Czyżby PGR były
w stanie przyłączyć do siebie pozostałe 70 proc.? Można
w to wątpić nawet w odniesieniu do województwa szcze-

cińskiego, gdzie PGR mają najwyższy odsetek areału użyt-
ków rolnych, bo ok. 45 proc. Przyjmijmy jednak, że pań-
stwo stworzyłoby jeszcze bardziej atrakcyjne warunki zda-
wania ziemi, i że wskutek mniejszego stopnia „sterytoriali-
zowania" chłopstwa na tych ziemiach i większych możli-
wości odejścia do miasta, przy odpowiedniej akcji — ze-

chcieliby oni bardziej masowo przekazywać ziemię do PGR.

Czy byłoby to słuszne? Otóż przemawiałyby przeciwko
temu nie tylko poprzednio wyłuszczone względy natury eko-
nomicznej, lecz także i politycznej. Groziłoby to powsta-
niem zjawiska porzucania gospodarstw, wyludnieniem wsi
województw zachodnich, utratą wielkiego wkładu energii
i środków osadników, którzy szli na zachód szlakiem Wiel-
kiej Niedźwiedzicy.

Na zachodzie i północy jest ponad 7 tys. kółek. Istnieją
one w ok. 90 proc. wsi. Z tych kółek ponad 3,5 tys. pro-
wadzi działalność gospodarczą i dobrze gospodaruje; wartość ich
majątku trwałego wynosi ok. 8 mld zł. Należy dołożyć starań, by
rozwijać działalność tych kółek w nie mniejszym stopniu, niż na

innych obszarach o zbliżonej strukturze. Przyniesie to wysoce
dodatnie efekty produkcyjne. Pozwoli prawdopodobnie dojść tym
Wsiom do socjalistycznego gospodarowania podobną drogą, jak
przeważająca część wsi Polski.

W związku z tym należy rozważyć koncepcję rozpoczę-
cia trzeciego etapu osadnictwa na tych ziemiach. Etap
ten byłby jednak odmienny od poprzednich. Nowe
osadnictwo w przeciwieństwie do poprzedniego mia-
łoby nie indywidualistyczny, lecz zespołowy charak-
ter. Dotyczyłoby to młodych o wykształceniu rolniczym
osadników, którzy chcieliby podjąć zespołową wyspecjalizo-
waną produkcję na przygotowanych już w określonym
stopniu do tego gospodarstwach. Byłyby to średnioobsza-

. rowe gospodarstwa,
f
prowadzone na zasadach spółkowych,

bądź grupowo-spółdzielczych, obejmujących kilku produ-
centów, których wspólne gospodarstwo specjalizowałoby

, się w określonej dziedzinie.

Należałoby dążyć do tego, aby były to dziedziny pro-
dukcji zwierzęcej (tucz trzody, farmy mleczne itd.), bądź
specjalistycznej produkcji roślinnej. A to dlatego, że pod-
stawową produkcję roślinną (np. cztery zboża) z powodze-
niem może prowadzić PGR bądź kółko rolnicze.

Rzeczowa forma przygotowania tego osadnictwa ma u nas swoje
pierwowzory z lat przedwojennych, kiedy to za czasów min. Po-

niatowskiego przygotowywano dla osadników kolonie poparcela-
cyjne wznosząc ze środków rządowych zagrody wraz z najważ-
niejszymi budynkami gospodarczymi. Wsie te zwane „Ponlatówka-
mi" istnieją do dziś w niektórych rejonach Poznańskiego i Byd-
goskiego. Podobnie należałoby przygotować tego typu kolonie dla
współczesnych osadników, jednak, jak podkreśliłem, nie indywidu-
alne, lecz zespołowe.

w tym, aby kierować się w planowym określaniu przewi-
dywanego zasięgu PGR wyłącznie przesłankami natury spo-
łeczno-ekonomicznej, dążąc do tego, aby nie forsować tego
zasięgu. (Tezę tę uzasadnialiśmy w trzecim artykule niniej-
szego cyklu wskazując także na optymalny zakres pegeery-
zacji do 1985 r.) . Dla pozostałych obszarów należałoby przy-
jąć, że prowadzona będzie na nich zespołowa gospodarka
przyjmująca różnorodne formy, których obecnie nie jesteś-
my w stanie określić.

Na bliższe konkretyzowanie zróżnicowania regionalnego przebu-
dowy wsi jest obecnie za wcześnie. Dopiero gdy ukształtują się
i rozwiną różnorodne formy zespołowej produkcji, dopiero gdy bę-
dzie można ustalić, gdzie i które z nich przyjmują się w stosunko-
wo szerszym stopniu — dopiero wtedy będzie można się pokusić
o nakreślenie perspektywy zróżnicowania regionalnego przebudowy
wsi w zakresie innych form gospodarowania niż państwowa gos-
podarka rolna.

Obecnie zaś można próbować tylko snuć domniemania
dotyczące tempa socjalistycznych przeobrażeń w poszczegól-
nych rejonach oraz ogólnych kierunków tych przeobrażeń.

I tak na przykład można domniemywać, że wysoko in-

tensywny i odczuwający już braki w sile roboczej rejon
poznańsko-bydgoski stosunkowo wcześniej może wyczerpać
swe możliwości wzrostu w ramach indywidualnego gospo-

darowania, a więc stosunkowo najwcześniej przekształcić
indywidualne stosunki produkcji w społeczne. Przy czym
co się tyczy założenia, że dominowałyby tam spółdzielnie
produkcyjne — to jest ono przedwczesne w tym znaczeniu,
że mogą to być przedsiębiorstwa spółdzielcze różniące się
jednak od dotychczasowego modelu spółdzielni produkcyj-
nych.

W województwach południowych, które cechuje duże roz-

drobnienie i istnienie znacznych jeszcze nadwyżek siły ro-

boczej, proces zespalania gospodarstw rozpocznie się za-

pewne stosunkowo później, przy czym będą powstawać
głównie średnioobszarowe przedsiębiorstwa rolne. Większe
przedsiębiorstwa będą zapewne łączyły produkcję rolną
z różnymi rodzajami produkcji pozarolniczej. Znaczna

część jednych i drugich będzie zapewne specjalizować się
w produkcji hodowlanej, a część — ogrodniczej. W podre-
jonach przemysłowych o wielkiej liczbie gospodarstw chło-
pów-robotników, wysokim rozdrobnieniu, w znacznym sto-

pniu o warzywniczo-ogrodniczym profilu produkcji — so -

cjalizacja musi przybrać dość specyficzne formy. (Na for-
my te wskazaliśmy pokrótce w poprzednim artykule).

Powyższe uwagi wskazywałyby więc na to, że dojrzewa-
nie rolnictwa do w pełni socjalistycznej integracji produkcji
(zapewne najpierw roślinnej), choć będzie procesem dość
masowym, nie obejmie od razu wszystkich obszarów. Do
uspołecznienia produkcji roślinnej dojrzeją w pierwszej
kolejności te rejony, w których dokonują się procesy kon-
centracji środków produkcji, rejony o stosunkowo bardziej
rozwiniętych siłach wytwórczych w rolnictwie, wykazują-
cych niedobory siły roboczej itd. (Poznańskie i Bydgoskie,
znaczna część rejonów zachodnich).

W drugiej kolejności będą zapewne dojrzewać rejony
byłej Kongresówki, wsie o średniej wielkości funduszu roz-

woju rolnictwa, o przeciętnym obecnie nasileniu działania
czynników związanych z determinantami socjalizacji.

Najpóźniej „próg" ten przekroczą rejony o najmniej sprzyjają-
cym obecnie układzie determinant socjalizacji, a mianowicie: o sto-
sunkowo niskim stopniu rozwoju, bardzo wysokim udziale pro-
dbkcji zwierzęcej, ,wysoce rozdrobnionej strukturze agrarnej, du-
żym stopniu zaludnienia, bardzo niskim FRR itd.; są to głównie
obszary województwa krakowskiego 1 rzeszowskiego, południowa
część województwa kieleckiego i lubelskiego, znaczna część woje-
wództwa białostockiego oraz północno-wschodnia część wojewódz-
twa lubelskiego.

W realizacji tego przedsięwzięcia byłyby zaangażowane
trzy podmioty: państwo — które wydzielałoby na ten cel
określoną część funduszy przeznaczonych na przejmowanie
ziemi przez PGR; młodzi osadnicy — którzy musieliby de-:
klapować część własnych środków pieniężnych oraz wkład
pracy żywej; kółko rolnicze — służąc w części swym sprzę-
tem a chyba i określonymi funduszami. Nie ulega wątpli-
wości, że ta forma wykorzystania części gruntów PFZ prze-
znaczonych do zagospodarowania przez PGR — byłaby
i tańsza, i znacznie efektywniejsza gospodarczo, korzystna
pod względem społecznym, nie mówiąc już że stanowiłaby
dużą ulgę dla PGR, które bronią się przed przejmowaniem
gruntów.

Nie ulega też wątpliwości, że znaleźliby się chętni d°
podjęcia tego typu gospodarowania; dotyczy to zwłaszcza
młodzieży, absolwentów szkół rolniczych, młodzieży z prze-
ludnionych okręgów. Objęcie patronatu nad tą akcją przez
ZMW byłoby zapewną dużą pomocą w jej realizacji. Insty-
tuty naukowo-badawcze dostałyby jako zadanie opracowa-
nie schematów urządzeniowych wraz z określeniem opti-
mum rozmiarów tych typów średnioobszarowych specjali-
stycznych gospodarstw. Musiałyby w to być zaangażowane
także inne jednostki; dostawcy przemysłowych środków
pracy, jednostki budownictwa wiejskiego itd. Decydowałyby
tli organizacyjna rola państwa i powołanych do tego czyn-
ników oraz zapał i energia osadników nowego typu, któ-
rzy zmienialiby oblicze województw zachodnich.

XVI. ROLA CZYNNIKA
SPOŁECZNO-ORGANIZACYJNEGO -

W DZIELE STOPNIOWEJ SOCJALIZACJI

Stwierdziliśmy poprzednio, że proces stopniowej socjali-
zacji jest ze swej istoty procesem nie żywiołowym, lecz
świadomie i planowo organizowanym. Stąd rola czynnika
społeczno-organizacyjnego w dziele stopniowej socjalizacji
jest niezwykle doniosła, polega nie tylko na codziennej
pracy wcielania jej w życie na wszystkich odcinkach, lecz
także, jak już zaznaczono, na sterowaniu biegiem „procesów
socjalizacji, kształtowaniu jego systemu itd. Mówiąc ogól-
nie, cechą specyficzną systemu stopniowej socjalizacji rol-
nictwa jest to, że ukształtowanie, dalsza rozbudowa, dosko-
nalenie tego systemu oraz bieg procesów związanych z jego
funkcjonowaniem, chociaż ma charakter obiektywny, zale-
ży w dużym stopniu od czynnika subiektywnego, ,to, znaczy
od decyzji polityki agrarnej i społecznej, od sposobu jej
realizacji przez społeczne 1 administracyjne ogniwa, od
aktywności, zaangażowania i wciągnięcia w dzieło stopnio-
wej socjalizacji

1
milionowych rzesz rolników.

Proces stopniowej socjalizacji rolnictwa jest złożonym procesem
ekonomicznym wymagającym sterowania i regulowania środkami
polityki agrarnej, które, aby były skuteczne, wymagają uprzednio
głębokich i wszechstronnych studiów ekonomicznych (także socjo-
logicznych i innych). Do tej pory proces ten rozwija się nieco
żywiołowo. Ogólnymi i bieżącymi problemami oraz sprawami so-

cjalizacji rolnictwa zajmuje się wiele ogniw centralnych — pań-
stwowych, społecznych 1 naukowych. Nie ma jednak centralnego
ośrodka, który integrowałby wyniki prac tych ogniw, koordyno-
wałby Ich działanie, dawał wytyczne podstaw dalszego działania.

Poważnym krokiem naprzód, w tej sprawie było powoła-
nie przy instancjach PZPR komitetów do spraw rolnictwa,
które ostatnio przekształcono w komisje. Wydaje się jed-
nak, że należałoby iść jeszcze dalej. Należałoby przekształ-
cić je w partyjno-rządowe komisje do spraw rozwoju i re-

konstrukcji rolnictwa, które miałyby stale funkcjonujący
organ ó charakterze sztabowym działającym w skali cen-

tralnej przy Urzędzie Rady Ministrów, a w województwach
i powiatach — przy prezydiach Rad Narodowych. Organ
ten jako sztabowy i wykonawczy organ komisji, wyposażo-

h

ny w odpowiednie uprawnienia, realizując uchwały partii
i wytyczne komisji, sterowałby c&łokształtem omawian/e.1
spraw. Koordynowałby on bieżąco pracę wszystkich ogmw
uczestniczących od strony wykonawczej w procesie rozwoju
i przebudowy rolnictwa; powinien koordynować także
dziedzinę badań ekonomicznych w danej kwestii nraz trans-

ponować wyniki tych badań na język praktyki. Organ ten

opracowywałby więc projekty posunięć ekonomie/ łych, któ-
re należałoby podjąć realizując uchwały partii oraz opra-
cowałby materiały do podjęcia odpowiednich decyzji. Było-
by również dobrze, gdyby jego organem doradczym mogty
być rada naukowa złożona z wybitnych specjalistów z dzie-
dziny rolnictwa.

Wskazując na konieczność skoordynowania i wzmocnienia stero-
wania procesem stopniowej socjalizacji należy z cala silą P°°«res-
Uć, że nic chodzi o wzmożenie administrowania tym procesem
i działalnością jego ogniw. Przykład ai ir r stracy,>no-n . -hanjcz-
nego rozwiązywania w przeszłości kwestii koncentracji sprzętu
kółek jest bardzo wymowny; wykazuje on, że schematyczne admi-
nistrowanie tak złożonym i zróżnicowanym regionalnie procesem
może przynieść więcej ujemnych niż dodatnich skutków.

Drugą zasadniczą sprawą w omawianej kwestii roli czyn-
nika społeczno-organizacyjnego jest sprawa kadr. Należy
jeszcze raz podkreślić znaczenie przygotowania kadr, które
stawałyby w szeregach rozszerzającego się frontu stopnio-
wej socjalizacji. Masowa oświata rolnicza, podniesienie kul-
tury produkcyjnej i ogólnej to jedna część zadania. Druga
jeszcze ważniejsza, tó zapewnienie rolnictwu wysoko kwa-
lifikowanych kadr kierowników i organizatorów produkcji.
Jeżeli kółka rolnicze mają już przedsiębiorstwa w postaci
MBM, jeżeli będą zakładać Spółdzielnie Kółkowo-Rolnicze,
to trzeba im będzie zapewniać kadry inżynierów-agrono-
mów, techników, księgowych itd. Od tej kadry zależy
w głównej mierze właściwe funkcjonowanie kółkowych
przedsiębiorstw. Tylko pod warunkiem, że będą nimi kiero-
wać dobrzy fachowcy, mogą one spełnić swoją rolę.

Można powiedzieć, że sprawa ta będzie mogła być stop-
niowo z powodzeniem rozwiązywana i że nie jest obecnie
zbyt paląca. Staje się jednak paląca, jeśli weźmiemy pod
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uwagę zadania przyspieszenia wzrostu produkcji oraz wią-
żącą się z tym konieczność przejścia do koncentracji ko-
produkcyjnej ziemi i produkcji oraz jej specjalizacji. Bez

zwiększenia służby rolnej, bez zapewnienia grupom produ-
centów pomocy agrotechnicznej i zootechnicznej (o stałym
charakterze) — zadania tę nie będą mogły być pomyślnie
wykonane. Sytuacja wymaga więc, by agronomowie prze-
stali być administracyjnymi funkcjonariuszami GRN

(gmin), by zajęli się wyłącznie produkcją. Sytuacja wyma-
ga, by liczne rzesze agronomów i innych fachowców-rolni-
ków, pełniących administracyjne funkcje w mieście — prze-
szły do pracy w produkcji na wsi.

Oprócz akcji spoleczno-werbunkowej należałoby utworzyć wy-
raźnie odczuwalny płacowo dodatek produkcyjny, który zachę-
ciłby do przechodzenia z administracji do pracy produkcyjnej.
Realizując to zadanie należy powołać pion państwowej służby rol-
nej, który byłby podporządkowany stałym organom Komisji do
spraw rozwoju i rekonstrukcji rolnictwa. (Nie stałoby to oczy-
wiście na przeszkodzie temu, aby przedsiębiorstwa kółek, Spółdziel-
nie Kółkowo-Rolnicze, zatrudniały etatowo swoich agronomów).

Nie ulega wątpliwości, że najbardziej istotną sprawą, de-
cydującą o powodzeniu- i najefektowniejszej realizacji stop-
niowej przebudowy wsi jest kwestia aktywizacji, zaangażo-
wania spoleczno-produkcyjnego milionowych rzesz rolni-
ków. Poruszając już tę kwestię kilkakrotnie, trzeba tu wska-
zać dodatkowo na niektóre jej uwarunkowania natury spo- .

łecznej. Nie wymagającą uzasadnienia i rozwijania jest ko-
nieczność wzrostu aktywności wiejskich organizacji PZPR
i kół ZSL. Przed Związkiem Młodzieży Wiejskiej należało-
by postawić jako główne zadania aktywizację młodych rol-
ników w dziale przebudowy wsi; oni to głównie powinni
być inicjatorami powstawania grup producentów oraz orga-
nizatorami różnycl^ form zespołowego działania kółek rolni-
czych. W aktywizacji całej zbiorowości rolników istotną
rólę Spe&llałby jakóśćiówy Wzrost róli samorządu rolni-
czego.

Ńa Tć&śst^j sartiorźidu rolniczego wskazywaliśmy już
w jednym z poprzednich artykułów. Tutaj należałoby do-
dać, że rozwiązanie tej kwestii nie leży chyba w utworze-
niu nowej organizacji (np. rad rolniczych). Stąd propozycja
przekształcenia związku kółek w związek kółek i organizacji
rolniczych z nadaniem mu szerokich uprawnień samorządo-
wych. I główna sprawa sprowadza się właśnie do tych
uprawnień.

"Chodzi m. in. o to, aby przedstawiciele rolnictwa i jego organi-
zacji mogli w znacznie większym niż dotychczas stopniu zajmo-
wać stanowisko w węzłowych kwestiach rolnictwa, współdecydo-
wać o jego sprawach, reprezentować swoje interesy wobec czyn-
ników zewnętrznych oraz otrzymać możliwie pełną autonomię do-
tyczącą- ich spraw wewnętrznych. (Szczegółowe propozycje w tej
sprawie przedstawił Komitet Ekonomiki Rolnictwa Wydziału V
PAN).

I ostatnia, z rzędu najważniejszych, sprawa. Jeżeli chce-
my, by rzesze rolników jak najpełniej zaangażowały się
w sprawy wzrostu produkcji oraz stopniowej socjalistycz-
nej przebudowy rolnictwa, to oprócz spełnienia innych wa-

runków, musimy iść do tych rzesz z jasno sformułowanym
programem, nie zawierającym niedomówień, nakreślających _

w głównych zarysach także perspektywę dalszą rozwoju
rolnictwa i jego docelowy model. Można sądzić, że w prze-
szłości ogólne tylko stawianie perspektywy socjalistycznej
przebudowy wsi osłabiało niekiedy aktywność produk-
cyjną określonej części rolników. Obecnie gdy chcemy, by
ta aktywność wzrosła, a zarazem przystępujemy na nieco
szerszą skalę do przeobrażeń ustrojowo-produkcyjnych rol-
nictwa — przedstawienie rolnikom jasno sformułowanego
programu staje się wręcz niezbędne. I bądźmy przekonani,
że program ten oparty na zasadach całkowitej dobrowol-
ności oraz uwzględniający jak najszerzej bieżące i per-
spektywiczne ekonomięzno-społeczne interesy rolników spo-
tka się z pełną ich. aprobatą. Będzie to ważkim czynni-
kiem społeczno-zawodowej aktywizacji rolników, zachęci
ich do zwiększania wysiłków inwestycyjnych oraz. zwięk-
szania wyników produkcyjnych. Natomiast odwrotny skutek
wywierają dochodzące rolników 'głuche wieści o planach
uspółdzielczenia rolnictwa, o planach, które niesprawdzone,

• nie wyjaśnione raczej osłabiają pęd do inwestowania i trwa-

łego ulepszania gospodarki.

Dokonaliśmy poważnych przeobrażeń społeczno-ekonomlcznych
w dziedzinie rolnictwa. Nasza indywidualna gospodarka chłopska
jest w swej masie gospodarką średniorolną opartą na własnej
pracy (nie cechują jej stosunki wyzysku), o uspołecznionych sto-
sunkach wymiany, rozwija się w sposób planowy będąc zintegro-
wana z całą gospodarką narodową, otrzymuje dochody w dużej
części zgodnie z prawem podziału według pracy. (Wspólny mia-
nownik tych przemian nazywam pośrednią socjalizacją). Jedno-
cześnie w chłopskiej gospodarce indywidualnej dokonują się pro-
cesy integracji środków pracy (kapitału) i pracy żywej; zaczyna
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się też '

proces integracji ziemi. Gospodarka ta współistnieje więc ,

w integralnym związku z kreowanymi przez siebie przy pomocy
państwa elementami własności 1 gospodarki socjalistycznej w rol-
nictwie. Generalnym zadaniem fest doprowadzić stopniowo do peł-
nej socjalizacji (uspołecznienia) wymienionych podstawowych czyn-
ników produkcji, które to zadania nazywam bezpośrednią, socja-
llzacją.

. Nie można wprost przecenić wagi wyraźnie i jasno sfor-
mułowanego programu w sprawie tego generalnego zadania.
Rolnik przekonał się już, że Partia i Rząd nie rzucają słów
na wiatr. Będąc w pełni przekonany, co do wiarygodności
nakreślonego programu i znając tym samym bliższą i dal-
szą perspektywę swojej gospodarki, o losach której on bę-

, dzie ostatecznie decydował, a zarazem mając coraz bardziej
liczne i niezbite dowody, że Partia i Rząd w posunięciach
polityki agrarnej i społecznej mają na względzie w równej
mierze dóbro rolników, jak i innyćh ludzi pracy — rolnik
może przyjąć to tylko jako czynnik mobilizujący. Słuszna
i zaakceptowana przez masy producentów idea może stać

się, zgodnie ze znaną tezą Marksa, materialną siłą, która
wpłynie na wzrost postępów socjalizacji, a zarazem zwięk-
szenie postępów w dziedzinie wzrostu produkcji rolnej.

W tej ostatniej .sprawie niezbędne jest opracowanie- per-
spektywicznego modelu produkcji naszego rolnictwa. Do tej
pory nie mamy opracowanego tego rodzaju modelu. Ale
jest to odrębna sprawa wykraczająca poza niniejszy cykl
artykułów. W tej pierwszej sprawie, to jest programu so-

cjalizacji, należałoby jeszcze omówić zarys modeli socja-
listycznych gospodarstw w pierwszych etapach przekracza-
nia progów socjalizacji oraz perspektywy stopniowej socja-
lizacji rolnictwa. Kwestie te rozpatrzymy w następnym arty-
kuł»,



i -kowanie na meble rozpoczęliśmy od

przedstawienia sytuaćji na rynku widzianej
oczyma klientów (Z. Długosz -

„Polowanie
na meble", 2.G. nr 50/72). Była to ocena

bardzo surowa. Pierwszy strzał skierowany
był do handlu (K. Gqsiorowska - „Niepo-
radny handel?" 2.G. nr 51/72), strzał drugi
do producentów. W artykule „Co strzał to

pudło" napisałem wiele niepochlebnych
uwag o meblarstwie, probujqc jednocześnie
przedstawić, z jakimi kłopotami przemysł ten

się boryka.

Z
LISTĄ pretensji zwróciłem się do Zjed-
noczenia Przemysłu Meblarskiego, w

ktorego gestii jest 41 zakładów produku-
jących ponad 60 proc. mebli. Tym ra-

zem role się odwróciły. Pod ostrzał
argumentów dyrektorów: ekonomiczne-

go — Jerzego Bojarskiego, handlowego — Alek-
sandra Weinerta i kierownika wydziału roz-

woju wzornictwa — Zdzisława Warimuza — do-

stały się tezy mojego artykułu.

*

„Nie możemy się zgodzić z twierdzeniem, że
tworzenie Ośrodków Przemysłu Meblarskiego
niewiele przyniosło. Ośrodki istniały jako oso-

by prawne państwowo-spółdzielcze. W ich skład
weszło w swoim czasie 37 spółdzielni meblar-
skich. W krótkim czasie wymieniliśmy w tych
spółdzielniach asortyment produkcji, wyrów-
naliśmy poziom cen do obowiązujących w za-

kładach kluczowych i uzyskaliśmy w tych
spółdzielniach, głównie przez podniesienie wy-
dajności pracy, przyrost produkcji o wartości
230 milionów w latach 1970—71. Dwukrotnie
wzrosła odprowadzona z tych spółdzielni aku-
mulacja, a 2,5 raza zwiększył się podatek ob-
rotowy.

TaMe były bezpośrednie korzyści dla skar-
bu państwa. Majątek 8 spółdzielni wykupili-
śmy, pozostałe 29 wystąpiło z Ośrodków w cią-
gu 1971 roku. Ale te, które wystąpiły są teraz

na wiele wyższym poziomie niż przed zwią-
zaniem ich z Ośrodkami, i to też jest pewien
Zysk dla branży, choć już nie tak wymierny.

Następna sprawa. My też sądzimy, że nasze meble
są lepsze od tych importowanych z Jugosławii i NRD.
Tamte są może efektowiiiejsze, bo pokryte ładną
okleiną z folii, ale w sumie nie jest to rewelacja.

Pisze pan, że na wystawach mebli można zo-

baczyć autentyczne cuda. A my przecież nie

wystawiamy nic, czegobyśmy nie produkowali.
Więc skąd tak ostra ocena naszej produkcji?

Zarzutu, że przeciętny zakład meblarski nie
wie, co produkować — w stosunku do zakła-
dów kluczowych przyjąć nie możemy. Mamy
roczne umowy z handlem ściśle określające,
jakie typy wyrobów dostarczyć, oferujemy wzo-

ry na giełdach, z niektórymi ofertami wystę-
pujemy po kilka razy. Oczywiście, często mu-

simy narzucać zakładom pewną produkcję, bo

jednak zawsze jakiś wyrób bardziej' się opła-
ca od innego, ale to wpływa korzystnie wła-
śnie na dobre dopasowanie struktury produk-
cji do potrzeb handlu. Inna sprawa, że handel
jest dość bierny i nie ma dobrze rozpoznane-
go rynku. Zaczynamy prowadzić takie rozpo-

znanie sami przez Biuro Zbytu Mebli. Jesteś-

my tu stroną aktywną, jeżeli chodzi o nowe

wzory i oferujemy ich ' znacznie; więcej liiż *żą-
ri

da handel.

JeśH chodzi o- akceptację nowych wzorów, propo-
nowanych przez nasze zakłady, to wbrew temu, co

pan napisał, w Zjednoczeniu Istnieje tylko jedna ko-
misja, która zbiera się co tydzień w piątek. Są w niej
również handlowcy.

Wprowadzanie do produkcji nowego wyrobu
na miejsce starego rzeczywiście nie jest tak

proste i szybkie choćby dlatego, że od rozpo-
częcia do zakończenia cyklu wyrobu mebla

upływa często kilkadziesiąt dni. Wypadki z pla-
giatami, czy nietrafieniem produkcji zdarza-

ły się, ale były one sporadyczne i nie można
w żadnym razie ich uogólniać.

Wiąże się to ze sprawą Wzornic twa. Zatrud-

niamy 30 plastyków w 20 komórkach wzorcu-

jących przedsiębiorstw i 6 plastyków w Ośrod-
ku Branżowo-Rozwojowym Meblarstwa. Zda-

jemy sobie sprawę, że nie jest to dużo, ale

zlecamy prace plastykom spoza naszego prze-
mysłu ogłaszamy konkursy, współpracujemy
z naukowcami i związkami twórczymi. Nieste-
ty, trudno jest zwerbować plastyków do eta-

towej pracy. Jeśli ogłosicie tę ofertę w „Życiu
Gospodarczym" — to oświadczamy, że chętnie
przyjmiemy każdego chętnego oczywiście —

o ile będzie mógł zaakceptować nasze warun-

ki i będzie chciał przyjść do pracy w mniej-
szej miejscowości.

Sprawa oklein. Są z miml kłopoty i będą coraz

większe, bo kończą się możliwości zakupów. I tak
jest w całym świecie. Dlatego musimy przechodzić na

tworzywa sztuczne. I choć rozumiemy, że red. Ja-
weokiemu nie podobały się dekafolie w Kolbuszowej
(Mahoniowy „Piast" Ż.G. nr 1/73) to ich stosowa-
nie jest koniecznością. Jednocześnie będziemy coraz

więcej stosować lakierów pigmentowych, których pro-
dukcję zaczęła Cieszyńska Fabryka Farb i Lakierów,
na razie w dwóch kolorach — białym i czerwonym.

Do mebli kuchennych potrzebne są lakiery polie-
strowe, lepsze pd emalii alkldowych, które były no-

wością... ale ldlka lat ternu. Do tychże mebli potrzeb-
ne są też płyty laminowane. Robimy je w Nidzie —

ale na razie bardzo mało — starcza zaledwie na

płaszczyzny poziome, a na świecie robi silę z nich
cale meble.

Podstawowy kłopot z lakierem poliestrowym
to nieustabilizowana jakość; czasem jest on

bardzo dobry, ale zdarza się i zła partia. Na
nasze zlecenie działa specjalna kontrola jako-
ściowa. Wiążemy duże nadzieje z aktualnie
powstającym międzybranżowym zespołem prze-
mysłów: meblarskiego i farb i lakierów. Są-
dzimy, że przemysł chemiczny opanuje tę pro-
dukcję.

Z tkaninami jest rzeczywiście bardzo żle zarówno
pod względem jakości, wzornictwa, jak i kolorysty-
ki. Od lat nie możemy się doprosić o lepsze. Naszym
dostawcą jest Zjednoczenie Przemyślu Jedwabniezego
i Tkanin Dekoracyjnych. Kłopoty są nie tylko z ja-
kością, ale też 1 Ilością. W tym roku potrzebujemy
5 300 tys. m b. tkanin, a zdolności dostawcy sięgają
i min. Reszta ma pochodzić z importu, jeszcze nie
wiadomo skąd i... za co. Wobec występującego w tej
kooperacji rynku dostawcy mamy małe możliwości
nacisku. Kiedyś podjęliśmy taką próbę, grymasząc
i zwlekając z zakupem i omal nie zostaliśmy na lo-
dzie. Dosłownie w tych dniach mamy w tej sprawie
ważną konferencję z przedstawicielami przemysłu
lekkiego i na pewno coś się poprawi.

Zupełnie nie rozumiemy, skąd się wzięło owe

80 proc., czy też 70 procent, jak pisała p. Kry-
styna Gąsiorowska, mebli z wadami. Uznanych
reklamacji jest u nas zaledwie 2,36 proc. war-

tości naszej produkcji.
Przy okazji chcemy wyjaśnić nieporozumie-

nie w 51 numerze „Tygodnika Demokratycz-
nego" z ub. r . Redaktor Wiesław Węrnic
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w artykule „Meblowa nowoczesność 1 znaki

zapytania" napisał, że przedstawiciel naszego
Zjednoczenia powiedział ną konferencji praso-
wej, że tzw. użytkowość produkowanych w Pol-
sce mebli sięga zaledwie 5 lat. W wypowiedzi
na konferencji chodziło o okres, w którym
następuje u nas pełna wymiana asortymentu
produkcji, natomiast użytkowość sięga lat kil-

kunastu, zależnie od typu mebla.

I jeszcze sygnalizowane w artykule „Niepo-
radny handel" o naszych zaległościach dostaw.
Dane te były aktualne w . połowie grudnia,
kiedy istniały trudności w transporcie kolejo-
wym. Później nastąpiła poprawa i wykonali-
śmy zarówno plan ilościowy, jak i asortymen-
towy" .

*

Tyle strzałów do reportera. Argumentów
przedstawicieli Zjednoczenia nie chcę podwa-
żać, zostały one poparte dokumentami. Z wi-

zyty w Zjednoczeniu wyszedłem przekonany,
że naprawdę jest o wiele lepiej, niż pisałem.
To wrażenie zmąciła jednak notatka w „ŻY-
CIU WARSZAWY" („Fabryki mebli zalegają
z dostawami" nr 23/73), w której przeczytałem
m. in.:

„W licznych zakładach nie tylko nie przystąpiono
jeszcze do wysyłki zakontraktowanych na styczeń
mebli, choć miesiąc ten prawie się kończy, ale fabryki
te zalegają z dostawami zeszłorocznymi. ( . . .) Handel
pragnie uzyskać możliwie jak najszybciej zaległości
zeszłoroczne i to, rzecz szczególnie ważna, nie tylko

w wartości, lecz także w asortymencie. Wykonany
wartościowo, & nawet przekroczony plan dostaw spra-
wy nie ząlatwia. Dostawy stołów albo szaf nie zastą-
pią brakujących na rynku zestawów segmentowych
bądź amerykanek.

Zeszłoroczne zaległości przemysłu dla przedsiębior-
stwa szczecińskiego Jip. Sięgają blisko 13 Win Mo-
tych, przy czym pozycją największą jest zaległość
przeszło 2-millonowa fabryki mebli w słupsku, Która
nie dostarczyła kompletów segmentowych 1 kombino-
wanych.

Zakład w Łomży zalega z dostawami segmentów
wartości miliona złotych, Zakłady w Dębnie zalegają
z tapczanami i stolikami za blisko 1,9 min złotych,
zaś Fabryka w Radomsku z krzesłami 1 tapcza-
nami za przeszło .700 tys. złotych,

WPHM w Rzeszowie czeka na zaległy zeszłoroczny
towar wartości 3 min złotych przy czym pozycją
nr jeden jest przeszło 80 Kompletów Kombinowanych
„jerzy" za przeszło półtora min złotych a Zakładów
w Hajnówce. Drugie mało zaszczytne miejsce zaj-
muje Fabryka w Jarocinie. (...) ŁO."

Już następnego dnia po tej notatce! również
w „ŻYCIU WARSZAWY" przeczytałam arty-
kuł Jadwigi Osieckiej pt, „Piast" — podrzutek",
że komplet „Piast" z Kolbuszowej sprzedawa-
ny w sklepach różni się nieco od kompletu
0 tejże samej nazwie eksponowanego na

1
Tar-

gach.

*

W rozterce poprosiłem o rozmowę dyrekto-
ra handlowego Centrali Handlu Meblami -U

Jerzego GnatowslUego.

„Mamy pretensje do przemysłu, W tej chwili

dotyczą one raczej dostaw tegorocznych. Za-

kłady zalegają potężnie z dostawami, a my w

pierwszych dwóch dekadach stycznia sprzeda-
liśmy 34 procent więcej mebli, niż w analo-
gicznym okresie roku poprzedniego, I nasze

zapasy spadły poważnie poniżej normy-

Czy też sądzę, że meble z Jugosławii i NRD

są złe? Ależ skąd, wręcz przeciwnie, klienci

są zdecydowanie innego zdania, są to meble
bardzo dobre. Dlaczego wyniki badań „Opi-
nii" są tak surowe? Sądzę, że nie beg znacze-

nia jest czas, w którym je przeprowadzano —

wtedy był nienaturalny popyt na meble, Ale

wyniki badań powieliliśmy i rozesłaliśmy do
wszystkich naszych placówek, aby wyciągnię-
to z nich odpowiednie wnioski. Ale miał pan
rację pisząc krytycznie o wzornictwie. Moim
zdaniem, jest ono zbyt scentralizowane i pla-
cówki przyfabryczne są za słabe, co odbija się
negatywnie na atrakcyjności mebli.

Czy meble są złe jakościowo? Wskaźnik to-

warów wadliwych do towarów nabytych wy-
nosił w ubiegłym roku 5,35, w tym 4,86 dla

wyrobów przemysłu kluczowego. Ale ten wskaź-
nik rzeczywiście nie oddaje prawdziwego obra-
zu jakości mebli. Nie chcę podawać konkret-

nych liczb, ale trzeba zdać sobie sprawę, że
wobec ogromnego popytu meble z drobnymi
wadami sprzedaje się bez kłopotu. Zresztą Pol-
skie Normy są tu bardzo ostre. Tak ostre, że
ich przestrzeganie prowadziłoby do absurdu.
Ale 80 proc. jak pan pisał, czy 70 proc., o któ-

rych pisała p. Gąsiorowska to jednak wskaźnik
za wysoki. Aż tali źle nie jest".

*

Zarówno przemysł,, jak i w pewnym stopniu
handel ocenia sytuację na rynku meblarskim

raczej z krytycyzmem. Obraz ten częściowo po-
krywą się z wynikami badań „Opinii". A są to

wyniki wymierne i pesymistyczne. I trudno

przyjąć, że jedynym czynnikiem, który wpły-
nął na to był okres, w którym te badania czy-
niono.

Ogólnie jest jeszcze gorzej, jako, że zakłady
przerfiyslu kluczowego pracują w znacznie lep-
szych warunkach i są na ogół lepiej zorgani-
zowane od zakładów terenowych, czy spół-
dzielczych.

Ale gdybyśmy nawet produkowali rzeczywi-
ście tale dobre meble, jak mówią wskaźniki,
gdyby struktura sprzedaży była globalnie do-

pasowana do popytu, to i tak znalezienie przez
klienta wymarzonego mebla nie byłoby Jatwe.

Do zaprezentowania całości produkcji zakładów tyl-
ko kluczowych potrzeba 10 tys. m kwadratowych po-
wierzchni. Jest to w naszych warunkach abstrakcja
1 trudno wręcz powiedzieć, jak jesteśmy tu zacofąni.
Toteż klient może zobaczyć w sklepie zaledwie kil-
ka typów mebli. Prawie cały asortyment obejrzeć moż-
na „za to" w pięknym katalogu Zjednoczenia, Kata-
log ten wydany nakładem 3 min złotych, w małym
nakładzie 10 tys. egzemplarzy powinien teoretycznie
być dostępny w każdym sklepie meblarskim, -W prak-
tyce, nawet jeśli jest w sklepie, to głęboko w szufla-
dzie, a klient nawet nie wie o jego istnieniu.

Może nawet i tak lepiej. Po co denerwować ludzi.
Nawet jeśli ktoś zdecydowałby się na podstawie
zdjęcia na jakiś typ mebla, to jak go może kupić?

Przemysł meblarski wykazuje silną dynami-
kę wzrostu, w bieżącym roku dostawy będą
16 proc. większe niż w ubiegłym i przekroczą
16 mld złotych. W przemyśle tym zachodzą też

pozytywne zjawiska organizacyjne i trudno się
dziwić, że wzmożone ostatnio krytyki prasowe
przyjmowane są z rozżaleniem. Ale już owe

34 proc. wzrostu sprzedaży w 2 dekadach stycz-
nia sygnalizuje nie spotykany dotąd wzrost po-
pytu stymulowanego w dużej części wysokim
tempem budownictwa mieszkaniowego. Dlate-

go też wiele od przemysłu meblarskiego bę-
dzie się oczekiwać, a to co uda się poprawić
będzie zależało także od tego, czy przemysł
meblarski będzie w stanie Wyegzekwować lep-
sze materiały od chemii i włókiennictwa.

A polowanie na meble trwa!

Zaproszenie
do dyskusji

W ubiegłym roku, SKceiólnle w IV
kwartale w wawym plłmls wiole miej.
«ca i uwagi poSwlęeUMcle sprawie właś-
ciwego cnopatnenls rynku w meble mie-
szkalne. Pilnie studiujemy artykuły wy-
kazujące słabsze punkty w pracy nascej
l kierowanych przez na» przedsiębiorstw,
uważamy bowiem. 4e artykuły te s« Istot-

nym czynnikiem usprawnienia działalno-
ści handlowej 1 organizacyjnej, Żywimy
nadzieję, że problemy meblarstwa będą
przedmiotem Waszego zainteresowania
i w 1073 r. Pragniemy Jednak, aby w

ocenie działalności 1072 r, obok momen-

tów krytycznych, nie uchodził uwadze

ostateczny wynik-pracy osiągnięty preee
naszą organizację.

Zgrupowane w centrali Handlu Me-
blami przedsiębiorstwa wykonały zadania

sprzedaży detalicznej w 1878 r. w 118

proc. Uzyskano obroty o 81,3 proc, wyż-
sze niż w roku poprzednim przy znacz-

nym przekroczeniu wydajności pracy.
Oznacza to dostarczenie odbiorcom. w

1072 r. mebli i artykułów towarzysząoych
0i800minzłwięcejniżw1871r.,nie
licząc wzmożonych gbrotów meblarskich

organizacji plonu spółdzielczego — inlej*
skiego i wiejskiego,

W strukturze asortymentowej nastaplla
dalsza poprawa, o czym świadczyć może

wprowadzenie na rynek w roku minlP-

nyrn 33 nowych rozwiązań meblowych *

przemysłu kluczowego oraz licznych no-

wych modeli z Importu.
W umowach handlu dominowały me-

ble do mieszkań z nowego budownictwa.

Zaopatrzenie rynku w artykuły najbar-
dziej poszukiwane, a więc w meble seg-
mentowe i nowości meblarskie, zależało
w zasadniczej piierze od przygotowania
przemysłu do rozszerzenia tych właśnie
kierunków produkcji oraz od termino-

wości dostaw.

Wiele niepokoju wprowadziły na ryn-
ku w IV kwartale 1972 r. znaczne opóź-
nienia dostaw z przemysłu, spowodowa-
ne trudnościami transportowymi fapryk,
co znalazło natychmiastowy oddźwięk w

Waszym piśmie.
Uważamy, że w roku .1973 jednym z

głównych zadań organizacyjnych przemy-
słu meblarskiego powinno być zapewnie-
nie przewozów mebli własnym transpor-
tem samochodowym i uzyskanie dziękj
temu oszczędności w opakowaniu, zabez-
pieczenia mebli przed uszkodzeniami w

transporcie, a zarazem większa punktual-
ność dostaw, tak ważnej dla handlu
1 klienta.

Zawarte na rok 1973 uzgodnienia do-
staw | umowy handlowe z przemysłem
są zdecydowanie korzystne. Wartość mer

bil skierowanych na rynek wzrasta o dal-

sze 2 000 min zł w stosunki] do roku bie-

żącego. Struktura asortymentowa jest ko-

rzystna i wykazuje najwyższe dostawy
mebli do mięszkań współczesnych, a więc
segmentowych 1 kompletów kombinować

nych. Przy zwiększeniu dostaw w mo-

delach, które cieszyły się w 1972 r. naj-
większym zainteresowaniem, Aa ' rynek
wchodzą w- 1973 c. dalsze nowe roz^ią;
zania na kwotę ok. 1 100 min gl, Podję-
liśmy starania, żeby usprawnić Informa-

cję i obsługę klienta w sklepach oraz

zwiększyć przepustowość poddanej, zbyt
jeszcze szczupłej, sieci handlowej.

Centrala Handlu Meblami liczy na

współpracę i pomoc ze strony całej pra-

sy, w tym również w wielkim stopniu
Waszego pisma w analizie i omawianiu

zagadnień, związanych z potrzebami ryn-
ku. Zapraszam zespól redakcji na spotka-
nie z dyrekcją CH Meblami dla omó-

wienia całości sytuacji handlu meblami.

Mgr JERZY GNATOWSKI
Z-ca Naczelnego Dyrektora

d/s Handlowych Centrali
Handlu Meblami w Warszawie

Zaproszenie przyjęliśmy i obok za-

mieszczamy TO. in. wypowiedź dyr.
Gnatoiuskiego. (Red.) ,

WOJNY LOKALNE

RESZTKA
MOJA żona, która miewa dziwne pomysły, wysłała mnie niedawno

w Polskę 'z poleceniem zakupu 1 metra tkaniny jedwabnej produkcji
krajowej lub z importu, w kolorze żółtym. Znalazłem takowy nie bez

trudu w sklepie przy Marszałkowskiej (dokładny adres znany redakcji)
aliści okazało się, iż jest to resztka .produkcji krajowej o długości 120 cm,

z czego 20 cm pokryte oznaczeniami fabrycznymi. Po krótkiej wymianie zdań
ze sprzedawczynią, okazało się, Że jeśli chcę wywiązać się z polecenia, mu-

szę zakupić resztkę w całości, włącznie z 20 cm informacje o tym,jaka to

firma dba o zaspokojenie mojego popytu.
Ponieważ resztka wywołała żywe zainteresowanie stojących za mną pań,

najpierw zapłaciłem na wszelki wypadek za towar i za firmę, a potem po-
biegłem na pierwszy szczebel drabiny zarządzania, to znaczy do kierownic-
twa sklepu.

Mila pani kierowniczka potraktowała mnie z pełnym wyrozumieniem.
Najpierw wzięła mnie za rączkę i zaprowadziła do tablicy informacyjnej dla
P T Klientów gdzie wyraźnie wypisano, że tkaniny jedwabne oraz im po-
dobne sprzedawane są wrąz z oznaczeniami fabrycznymi rca koszt /eUenta.

Następnie przedstawiła mi pismo MHW - CHZATiOz dma 22.1 .19(10 r.

w którym — w związku z zapytaniami — poleca się jednostkom podległym
nadal i^konywać zarządzenie MPL znak ZT-PJ-94&/1956 z dma 23 paź-
dziernika 1956 w sprawie pokrywania przez klientów kosztow reklamy pro-
diice nta na tk an i nie, z podkreśleniem, że obejmuje to również tkaniny
z importu.

Znojąc zwięzły wykład filozofii gospodarczej Stefana Bratkowskiego
( w żywej gospodarce liczy się przede wszystkim to, ile mamy, a dopiero
w następnej kolejności -w jakim stopniu pozostaje to. tle mamy, do tego

ile mieliśmy"), policzyłem, że przede wszystkim mam w ręku towar za 80
zł, a w następnej kolejności, że nie mam w kieszeni stu złotych, które midi
lem. Próbowałem potem podzielić 100 przez 80 i stwierdziłem, że stopa zysku
nadzwyczajnego na tej zwykłej firmowej reklamie wynosi 25 proc. Pani kie-
rowniczka czytała jednak również Bratkowskiego, więc oświadczyła, że mani

„podświadomą skłonność do operowania wskaźnikami" i że teraz jest ważna
masa zysku, a nie stopa. Co się zaś tyczy mojej stopy, to już moja sprawa
i w ogóle, żeby moja stopa przez próg tego sklepu nie przekraczała.

Kiedy zapytałem. Szefa, czy mogę to wszystko opisać, zbiesił się i warknął,
żeby działać systemowo i nie czepiać się resztek i szczegółów. Ale właśnie
diabeł siedzi w szczegółach, — powołałem się na Bratkowskiego — czyli
Właśnie w tej resztce. Szef więc uhiósł się honorem i stwierdził, że ząraz

tę resztkę załatwi, bo zna kogo trzeba.

Upłynęło już nieco czasu, Szef chodzi ponury, a w sklepie przy Marszał-
kowskiej nadal wisi informacja o zasadach sprzedaży tkanin jedwabnych
produkcji krajowej i z importu, wyrażona w zwięzłym ostrzeżeniu: „TKA-
NINY JEDWABNE SPRZEDAJEMY WRAZ ZE STEMPLAMI". Wczoraj
doniosłem Szefowi konfidencjonalnie, że w dwóch ministerstwach trwają
intensywne poszukiwania odnośnych zarządzeń, których przecież nie można

uchylić, pokąd się ich nie znajdzie. Zanosi się nawet na powołanie zespołu
ekspertów, który ma opracować System Analizy Procesu Anulowania Prze-

starzałych Przepisów, ezyli tzw. SAPAPP.

Przy okazji podzieliłem się g Szefem własnymi doświadczeniami, które
nabyłem przy zakupie pomarańcz. Tak się zdarzyło, że pod wieczór wstą-
piłem do sklepu warzywniczo-owocowego (adres znany redakcji) w którym
mila panienka metodycznie przerzucała pomarańcze z jednego koszyka do
dwóch obok stojących: do jednego dorodne, do drugiego zwykłe. Poczeka-
łem grtecznie aż skończy, poprosiłem'o 2 kg i otrzymałem te zwykle. Za-

pytałem, czy nie jest możliwe otrzymanie tych drugich. O, nie, proszę pana,
powiedziała z uśmiechem panienka, bo to jest resztka.

ANATOL

P.S. Szef zgodził się na publikację. Prosił tylko, oby sprauję zaadresować
konkretnie i nie za wysoko. Zwracam się więę do CZHATO z uprzejmym
zapytaniem, czy jest możliwe rozważenie celowości stosowania w/w zarzą-
dzeń, które skłaniają klientów do kupowania tkanin wraz ze stemplem. Je-
żeli nie, to prosimy o uzasadnienie (ze stemplem), które nie omieszkamy
opublikować w naszej stałej rubryce „NOWE PRZEPISY i ZARZĄDZENIA".

A.

Na ogdi «aleiy stwl«rd»tt, «e t ftłńBtU:
widzeniA zarówno hapdlu, Jak I Pt**-.

łnysiu, w obecnym ukiadłle stoś^ttMrw:

bardziej korayswe Jćśt unikanie howo-
ócl i preferowanie motali adzleŹBwyeh1

I rodzajów tkanin, które w ubiegłym
sezonie cieszyły ile Jesccme powodze-
niem.

Dla cmlany toga, wyrainU nlekony-
stnego dla konsumenta stanu mecyi nli-

abędne Jest wprowadzenie anulliy rynku
pnes sam przeinysl. Ppwlnna ona

bieżąco informować o kierunkach
kształtowania się «potrzebowania na

określone rodzaje I wielkości <KUI«-

iy. W tym celu wsiystkle <Mal»Jąęe
w kraju punkty apreedaiy odstały po-
winny przesyłać do powołanych przez
przemysł biur ewldencyjno-lnforraacyj-
nych tygodniowe biuletyny dotycw>

e

sprzedanej konfekcji wg rodcajów I roz-

miarów. zestawienia tblorece poBWoją
na szybką orientację co do cml» ca-

ehodCRcych na rynku w celu odpowied-
niego dostosowania profilu produkcyjne-
go do zmieniającego się lapotrcebowanla-

R. LJNBH
Wrocław

Niepokojąca
interpretacja

zaniepokoił mnie sposób ilnteręretor
wania dorobku Polskiego Komitetu Gos-

podarki Wodnej NOT. przedstawiony w

rubryce ze „Świata nauki. l techniki"

(Z,O. nr 3 e lutego) w notatce p«-
„WIĘCĘJ WODY POD ZIEMIA", Powta-

rzając za specjalistami i NOT autor no-

tatki informuje; „Ostatnie rozpoznania
zasobów wody „ukrytej" pod ziemią
wskazują, że jest jej dwukrotnie więcej
niż dotychczas szacowano. Uwzględnie-
nie tego może przynieść duże oszczęd-
ności w ogólnych nakładach I Wpłynąć
na kierunki inwestowania w gospodarce
wodnej".

Ja tęż mam ochotę cieszyć się — o He

wyniki dociekań specjalistów NOT Są
zgodne ż rzeczywistością te sasobs
wód Wgłębnych są znaczniejsze niż po-

przednio szacowano. . Ńle uznawałbym
jednak takiego wniosku NOT za podsta-
wę do zaleceń 'wpływających „na kie-

runki inwestowania w gospodarce wod-

nej". choćby olbrzymie były aasobs

wód wgłębnych, ta ńafeży Je trautoW»*

jaka rezerwę na szęgęgólne okqlicznoSci
a „kierunki inwestowania w gospodar-
ce wpdnej" powinny by zmierzać

pełniejszego wykorzystywania wóyd po-

wierzchniowych (rzeki; jeziora, stawy]
dla potrzeb gospodarczych I potrze!
ludności. Oczywiście, te wody powlnńj
być odpowiednio oczyszczane, powlmu
by się ostrzejszymi rygorami przyczy-
niać do pełnego zlikwidowania doplywi
zanieczyszczeń.

osobnym i pilnym "Me zągadnieBiefi
jest ustalenie wpływu Stosowania w pi
nictwie nawozów sztucznych 1 środlćóy
pcbrgny roślin na charakterystyki wól
powierzchniowych i WGŁĘBNYCH- PO W

stalenlu skutków nąleiałpby wyprowa
d?Ić odpowiednie' wnioski, stanowiąc!
podgtąwy do wprowadzenia racjqnaluyel
przepisów oęhronnych.

JAN KOSTEQKI
Naczelny* Redaktor

Przeglądu peplog|cznęg<
Warszawa

Kiedy ogląda się gięldową ekspoeycję
wzorów odzieżowych, można bez prze-

sady dojść do przekonania, że nfe ustę-
puje ona odpowiednim ekspozycjom za-

granicznym, ąni pod względesń ilości

eksponatów, bogactwa kolorów i deseni,
ani też pod względem rozwiązań este-

tycznych i technologicznych. Ale ten po-

stęp we wzbogacaniu i udoskanalaniu

ekspozycji giełdowych w minimalnym
stopniu wpływa na lepsze dostosowanie

podaży do popytu, do pełniejszego za-

spokajania potrzeb konsumentów. Z ro-

ku na rok obserwujemy to samo zjawi-
sko: sklepy przepełnione towarem, ale

konsument z trudem znajduje to, co od-

powiada w pewnym bodaj stopniu Jego
potrzebom, albo model mu nie odpo-
wiada, albo brak odpowiedniego rozmią-
ru.

Przyczyny takiego stanu rzeczy wyda-
ją. się być jasne. Na giełdzie oglądamy
to, co ewentualnie zrobić może nasz prze-

mysł, ale już w sklepie znajdują się
jedynie te modele 1 wielkości, które wy-
brał przedstawiciel qdnośnej organizacji
handlowej.

Tymczasem analiza rynku dokonywana
na ograniczonym odcinku 1 na podsta-
wie popytu z okresu przeszłego nie po?
zwala na prognozowanie przyszłego za-

potrzebowania. Poza tym handlowcy nie

są zainteresowani w rzucaniu na rynek
atrakcyjnych nowości, nie mają bowiem

pewności, która nowość się przyjmie.
Dla uniknięcia większego ryzyka han-
del z reguły zamawia małę, tąk zwane,

partie pilotowe. Dla przemysłu taką
krótkoseryjna produkcja jest bardzo kło-

potliwa, gwałtownie bowiem spada przy

niej wydajność i wzrastają koszty pro-

dukcji.
W większości przypadków produkowane

na próbę nowości szybko znikają z pó-
łek. Przeciętnemu kosumentowi rzadko

udaje się kupić nowość w wymaganym

przez siebie rozmiarze. Dopiero w przy-

szłym sezonie stają się cne dla niego
dostępne, gdy zachęcony - wynikami pi-
lotowej partii handel zamówi większą
Ilość tych wyrobów, .ale trwa to co-

najmniej pól roku ł „nowość" przestaje
być nowością.

O

handlu

Nawiązując do MOJEJ natatki pt. «ME-

ANDRY ORGANIZACJI HANPLU» «(glo-
szonej w nr SL/52.78 rZ.Qt. i odpowiedzi
MHWiZ pt, „INTEGRACJA ZYSKAŁA

APROBATĘ TERENU", zamieszczonej w

nr 4/73. chciałbym wyjaśnić, że TT JUŻ. po

ogłoszeniu mojej notatki — zwrócono ml

uwagę na-obszerny artykuł w tej satttej
sprawie ADOLFA MICHALAKA opraco-

wany na podstawie badań efektów in-

tegracji handlu obuwiem w woj. zielo-

nogórskim, przeprowadzonych przez Wyż-
szą Szkolę Ekonomiczną w Poznaniu.

Artykuł ten został ogłoszony w dwu-

miesięczniku „HANDEL WEWNĘTRZNY"
nr 2/72. 1

W skrócie autor przedstawia rezultaty
badań WSE w kilku • punktach, które wy-

bijają korzystnie I niekorzystnie skutki

Integracji. Ogólny wniosek, jaki Wynika
Z wywodów autora, zawarty jest w ostat-

nim zdaniu tego artykułu; „Przedsiębior-
stwo gigant, przy znacznym rozproszeniu
jednostek I utrudnionej z nimi łączności,
nie Jest z pewnością synonimem lepszej
i sprawniejszej pracy", •

Wracając do odpowiedzi, dyr. I, PE-r

TLICA z MHWiu trzeba stwierdzić, fe
— zgodnie zresztą że stosowanym prze?
wiele zaatakowanych instytucji
jest ona po prostu nie całkiem n|
temat. Zamiast wyjaśnienia wątpliwości
charakteru ekonomicznego dyr. Pętlic
szeroko się rozpisuję o historii powsta-
nia reorganizacji, ćo wcale nie dowodzi

jej celowości.

Jedyna konkretną Informacja zawarta

w odpowiedni, to fakt zmniejszenia ad-,
inipistiraejfi co zresztą takie ple Jest do-

statecznie uzasadnione, gdyż zjawisk? to

występuje w fiandlu detalicznym stałe

(sieć rośnie, administracja — nie). Brak

porównania, jak »C kształtuje podane
zjawisko w stosunku do przedsiębiorstw
nie zintegrowanych.

Jeśli MHWiu nie poshdR materiału po-

zwalającego na wyjaśnienię podnoszonych
przeze mnie wątpliwości, znaczyłoby tó,
że reorganizacja następuje bea doetate?

czncgo uzasadnienia ekonomicznego. Jak

widać z przytoczonych przykładów, ple
Jestem w tej opinii całkiem odosobniony.

PV B.
Warszawa
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Pierwsze w radzieckim przemyśle odzieżowym centrum informacyjno -obliczeniowe w Odessie

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

rachunkowości itp. Powstaje wówczas wrażenie, .że

przygotowanie modeli optymalizacji to coś całkiem
' innego.
W. S. MICHALEWICZ: Bez wątpienia, głównym za-

daniem ZSZ nie jest po prostu automatyzacja przetwa-
rzania informacji. Moglibyśmy w ten sposób znów za-

walić aparat zarządzania niezliczoną ilością wykazów,
zestawień danych, w istocie których trudno by się
było „połapać". Główne zadanie automatyzacji spro-
wadza się do . tego, by na bazie obróbki niezwykle
szczegółowej informacji, wielkiej ilości dokumentacji
pierwotnej umieć dać podstawę dla optymalnych de-

cyzji, budowy optymalnych planów, oddziaływanie na

system operatywnego zarządzania.
Nie ulega wątpliwości, że drugi etap, etap podję-

cia decyzji przy pomocy elektronicznej maszyny cyfro-
wej jest o wiele trudniejszy niż sama automaityzacja
przetwarzania informacji. Jasne, że obróbka stanowi
tylko bazę dla podjęcia optymalnych decyzji.

Jeśli chodzi o pierwszy etap — to w tych systemach
gałęziowych, które opracowuje się obecnie, jest on

już właściwie w dużej części przygotowany i jest już
wykorzystywany przez aparat zarządzania wyższego
szczebla. Co zaś tyczy się etapu drugiego — automa-

tyzacji procesu podejmowania optymalnych decyzji —

to wymaga to poważnej pracy ludzi dobrze znających
produkcję, ekonomistów, matematyków — specjalistów,
którzy „obecnie pracują nad ogólnymi zasadami analiz.
Dzdś, na naszych oczach rodzi się nowy kierunek
nauki, który nie' sposób nazwać swoistą cybernetyką,
ani swoistą matematyką, ani też szczególną ekonomią.

To ANALIZA SYSTEMOWA, która jednoczy w sobie _współ-
czesne osiągnięcia matematyki, techniki przetwarzania da-
nych, rachunku ekonomicznego, ogólny obraz technologii i or-

ganizacji produkcji. Metody te pozwalają badać obszary,
które wcześniej nie pbilclawaly się automatyzacji. Cel podsta-
wowy pozostaje niezmieniony: jak przeanalizować przedmiot,
aby przy pomocy współczesnej techniki obliczeniowej tworzyć
odpowiedni syctem optymalnego zarządzania.

Wiktor Michałowicz Głuszkow (dyrektor Instytutu
Cybernetyki AN USRR) właśnie kończy niewielką książ-

kę poświęconą tym problemom, będzie ona nosić ty-
tuł właśnie „ANALIZA SYSTEMOWA".

REDAKCJA: Jak ocenia Pan możliwość szyb-
kiego stworzenia ZSZ w skali całego państwa i

gdzie tkwią największe trudności: w maszynach
cyfrowych, w ludziach czy może w dotychczaso-
wych strukturach organizacyjnych?

W. S. MICHALEWICZ: We wszystkich sprawach, o

których wspomnieliście, istnieją poważne trudności.
Przede wszystkim jasne, że dla stworzenia OZSZ —

większość specjalistów zajmujących się tymi proble-
mami, wyobraża sobie go głównie jako całokształt po-
tężnych centrów obliczeniowych o znaczeniu państ-
wowym, przechowujących szczegółowe informacje —

niezbędne jest posiadanie takich centrów, które stały-
by się bankami danych. Powinny być one między so-

bą połączone silnymi kanałami łączności. Do tych pod-
stawowych centrów powinny być podłączone ośrodki
obliczeniowe przedsiębiorstw, gałęzi, resortów. Dla
technicznej realizacji OZSZ nieodzowne jest zastoso-

wanie maszyn kolejnych generacji dostatecznie szyb-
kich, o wystarczająco pojemnej pamięci, zdolnych do

pracy w jednolitym systemie, aby zapewnić możli-
wości wymiany informacji, a wreszcie także i dialo-
gu człowieka — badacza i użytkownika z samą ma-

szyną. .

^

Związek Radziecki wspólnie z kilkoma krajami socjalistycz-
nymi, w tym także z Polską, opracowuje jednolity system
elektronicznych maszyn cyfrowych trzeciej generacji rodziny
KIAD. Leoz rozwój produkcji tych maszyn, przygotowanie
programów, słowem wyposażenie zautomatyzowanych syste-
mów zarządzania w maszyny trzeciej generacji wymaga cza-

su. Dlatego w dziewiątej 5-latcc będziemy także kontynuo-
wać produkcję EMC tyipu „MIŃSK-32", M-222, BESM-6, „Ural"
l ASWT. Trzeba jednak zwiększyć efektywność tych maszyn
drugiej generacji. Dróg jest wiele. Możma np. poprawić sy-
tuację w zakresie ich oprogramowania, pierwszoplanowym
żądaniem w zwią^tou z rozwojem ZSZ jest standaryzacja ję-
zyków- programowania.

Naiwne- okazały się przypuszczenia, że, w krótkim
czasie da się zautomatyzować od ręki wszystkie pro-

. cesy podejmowania decyzji, które dokonują się w

gospodarce narodowej i których ilość będzie się po-
większać w trakcie wzrostu samej gospodarki. Dlatego
tez dotychczasowe nasze doświadczenia wskazują,_ iż

najwłaściwszym sposobem rozwiązywania zadań jest
ścisłe współdziałanie człowieka-specjalisty i maszyny.

Człowiek nie dysponuje takimi, jak maszyna, możli-
wościami: przechowywania olbrzymiej ilości infor-

macji i szybkiego ich p>rze<twarzania. Specjalista zaś

powinien „podpowiadać" maszynie, określać kierunek
jej rozmyślań. A w trakcie rozwiązywania zadań oce-

niać, czy właściwie przebiega ten proces na podsta-
wie algorytmów, które maszynie „zaaplikowano". Tym
bardziej, gdy mówimy o systemie w skali całego pań-
stwa, który powinien obsługiwać aparat zarządzania '

nie tylko przez dostarczanie wiadomości, lecz także
podstaw dla decyzji kierowniczych. Co zaś tyczy się
aparatu zarządzania, to ludzie powinni odpowiadać za

jakość, tych decyzji, które przyjmuje się w charakte-
rze dyrektyw.

Wśród potencjalnych trudności wymienił pan istnie-
jące struktury organizacyjne. I słusznie. Bowiem wzro-

stowi parku elektronicznych maszyn cyfrowych po-
winny towarzyszyć odpowiednie przedsięwzięcia na-

tury organizacyjnej. W przeciwnym przypadku wraz

ze zwiększeniem ilości maszyn, pogarsza się ich wyko-
rzystanie. Dziś wiele przedsiębiorstw i. organizacji po-
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siada EMC. Leoz nie wszyscy z nich umieją właści-
wie maszyny te eksploatować, stąd ich obciążenie jest
wciąż zbyt niskie.

REDAKCJA: I tu dochodzimy chyba do kwestii
kadr.

W. S. MICHALEWICZ: Tak. Dziś, gdy myślimy już
o maszynach czwartej generacja, czynimy prognozy na

temat następnych pokoleń komputerów — bierzemy
pod uwagę potrzeby wykorzystania tych maszyn w

procesie zarządzania. Wymaga to, rzecz jasna, poważ-
nych nakładów na rozwój bazy produkcyjnej, lecz to

kwestia bliskiej przyszłości. Poważne trudności po-
wstają w sferze przygotowania kadr, zarówno w przy-
padku tworzenia, jak i wykorzystania ZSZ.

W ciągu ostatnich 2 lat w naszym kraju dokonano

olbrzymiej pracy. Poczynając od kursów w przedsię-
biorstwach (na tych kursach zapoznaje się ludzi z pod-
stawowymi kierunkami techniki obliczeniowej i tech-
niki przetwarzania danych) aż do zorganizowanego w

Moskwie Instytutu Zarządzania Gospodarką Narodo-

wą, który zajmuje się doskonaleniem wiedzy aparatu
kierowniczego. Można powiedzieć, że dziś praktycznie
cały kraj uczy się zautomatyzowanego zarządzania.

Jak dotąd, mamy wielkie kłopoty z uczestnictwem specja-
listów, którzy mogliby opracowywać i wdrażać ZSZ w kon-
kretnych przedsiębiorstwach. Aby przełamać te bariery, pro-
wadzimy obecnie przyspieszone kształcenie specjalistów w

wielu wyższych uczelniach. Np. u nas, w Kijowie przygoto-
wujemy specjalistów dla obsługi maszyn i systemów spośród
tyeh, którzy już dysponują wyższyim wykształceniem. W cią-
gu 3 lat będą oni przygotowani, zdobędą doświadczenie prak-
tyczne.

Jeszcze jeden ważny moment: OZSZ to możliwość

dogłębnej analizy i wypracowania wskazówek dla

zaspokojenia społecznych potrzeb, to naukowa analiza
celów, które stawia przed sobą społeczeństwo i real-

nych dróg ich osiągnięcia. Uważamy, że tego także
można dokonać przy" pomocy instytutów i ośrodków

obliezeniowych, które dokonywałyby badań opinii spo-
łecznej, Później powinna przyjść naukowa analiza
społecznej użyteczności tych lub innych potrzeb. Na

tej podstawie powinno się- formułować cele, którymi
może się kierować polityka ekonomiczna, jako narzę-
dzie ich realizacji. W tej dziedzinie nasz Instytut
prowadzi już badania teoretyczne.

Bada się możliwości „kolektywnej ekspertyzy" — z jed-
nej strony kolektywnie wyznaczać cele, z drugiej strony —

ściągnąć dużą grupę ekspertów z różnych ćtoiedzin wiedzy,
którzy wspólnie mogliby ocenić realność takich zadań i z

pomocą maszyn znaleźć najbardziej realną i najbardziej eko-
, nomiczną drogę realizacji tych celów. Wydaje się nam, że ta-

ka służba prognoz i analiz realności celów stanowić będzie
istotną część OZSZ.

Dopóki rozpatrujemy zautomatyzowany system za-

rządzania produkcją w skali przedsiębiorstwa, podsta-
wowa nasza uwaga koncentruje się na potrzebach
produkcyjnych, na ekonomicznej ocenie efektywności.

Jednocześnie trwały prace w zakresie możliwości

wykorzystania metod naukowych i samej ETO dla

analizy społecznych zadań rozwoju przedsiębiorstwa.
Np. przy tworzeniu zautomatyzowanego systemu w

Lwowskiej Fabryce Telewizorów podstawowym dla
nas zadaniem były sprawy zarządzania produkcją.
Lecz równolegle z nami pracował Instytut Filozofii

Ukraińskiej Akademii Nauk, który w warunkach ZSZ
analizował problemy o charakterze społecznym. Doszli
do bardzo interesujących wniosków i wypracowali dla

przedsiębiorstwa ciekawe wskazówki.
REDAKCJA: Dotknął Pan, Włodzimierzu Sier-

giejewiczu, przed chwilą kwestii wykorzystania
maszyn matematycznych dla demokratyzacji zarzą-
dzania.

W. S . MICHALEWICZ: Można to i tak nazwać. - Mó-
wiłem już, że częścią składową OZSZ powinna być
służba analiz socjalnych, prognoz, wytyczania celów,
które w danym momencie stawia przed sobą społe-
czeństwo. Może to stworzyć każdemu członkowi społe-
czeństwa lepszą możliwość formułowania swych opi-
nii, wyrażania pragnień.

Idee rodzą się nie tylko w głowach uczonych. Trzeba mieć
możność gromadzić je, analizować skutki realizacji wysuwa-
nych propozycji. Na bażle każdego modelu, także modelu ży-
cia społecznego, możemy przeprowadzić grt; symulowaną.
Oczywiście, stworzenie takich modeli to sprawa bardzo trud-
na. Trzeba Wypracować ogólnodostępne, elastyczne języki. Po-
winny być maksymalnie zbliżone do języka ludzikiego. A to
bardzo trudne. Weźmy nip. matematyków i ekonomistów. Tra-
ciliśmy cale lata, aby jedni zrozumieli drugich.

Aktualnie jednak rozwijają się środki techniczne
wprowadzania informacji do maszyny bezpośrednio
od człowieka — z dokumentu czy nawet z głosu ludz-
kiego. Myślę, że w,realnej perspektywie czasowej bę-
dzie można grupować ludzkie opinie i życzenia w cen-

trach obliczeniowych, dokonywać oceny stopnia ich
realności. Bez środków ETO nie można by tego do-
konać nigdy.

REDAKCJA: Na zakończenie tej roKmowy wróć-
my do tematu bardziej przyziemnego. Jakie, Pana

zdaniem, są wymierne rezultaty stworzenia zauto-

matyzowanego systemu zarządzania w skali całego
państwa?

W. S. MICHALEWICZ : Rachunek jest tu względny) za-

leżny od tego, w jakim stopniu zarządzanie wplaita się
między elementy systemu. Analizowaliśmy to zagad-
nienie i doszliśmy do wniosku, że wraz z przechodze-
niem od drobnych zadań techniczno-ekonomicznych
do zadań gałęziowych i międzygałęziowych korzyści
wynikające z zastosowania maszyn cyfrowych bardzo
szybko rosną. Obliczenia, w znacznej mierze teoretycz-
ne, jakich dokonał Wiktor Michajłowie;; Głuszkow i

pracownicy nasizego Instytutu wskazują, ;:e_przez auto-,
matyzację zarządzania ,w skali całego, państwa, moż-
na praktycznie "podwoić temipo wzrostu. Ź/cie pokazało,
że efektywhość nakładów na;stworzenie.ZSZ w przed-
siębiorstwach przemysłowych'

-

jest ok, 3—3,5 raza wyż-
sza, niż np. nakładów na park maszynowy.,A wszyst-
ko dzidki racjonalnemu wykorzystaniu posiadanych
zasobów. ',.•'"''• •••

Rozmawia!: ANDRZEJ J, LUBOWSKI

CENTRALNY
URZĄD STATYSTYCZ-

NY przy Radzie Ministrów ZSRR o-

glosil komunikat o wynikach wyko-
nania Narodowego Planu Gospodarczego
ZSRR w' 1972 roku. Rozwój gospodarki
Związku Radzieckiego w ubiegłym roku

charakteryzują następujące ważniejsze
wskaźniki

1971=100

Dochód narodowy
Globalna produkcja przemysłowa

w tym:
grupa „A"
grupa „B"

Globalna produkcja rolnicza
Nakłady Inwestycyjne
Globalny fundusz płac
Średnia płaca robocza w gospodar-

ce państwowej
Dochody kołchoźników
Dochód realny na głowę mieszk.
Obroty handlu zagranicznego

106,8
106,0
95,4

107
106

103,5
104,7
103,7
109

Wzrost produkcji zanotowano we

wszystkich gałęziach przemysłu, z tego
najwyższy w przemyśle mas.zynowym (11
proc.), chemicznym (9 proc.), elektro-

energetycznym (8 proc.) i przemyśle ma-

teriałów budowlanych (7 proc.). Najwyż-
szą dynamikę wzrostu wykazała produk-
cja: samochodów osobowych (38 proc.),
środków . techniki obliczeniowej (35
proc.), kombajnów paszowych (34 proc.),
odkurzaczy (25 proc.), obrabiarek stero-

wanych numerycznie (20 proc.). W 1972
roku uruchomiono produkcję wielu no-

wych wyrobów. Tworzono zautomatyzo-
wane systemy sterowania procesami
technologicznymi w przedsiębiorstwach
przemysłowych.

Miniony rok upłynął dla radzieckiego
rolnictwa pod znakiem wyjątkowo nie-

sprzyjających warunków atmosferycz-
nych. W wyniku surowej, bezśnieżnej
zimy 1 dotkliwej letniej suszy ucierpiał^
zasiewy na znacznym obszarze kraju.

Zbiory zbóż wyniosły 168 min ton, to

znaczy mniej niż w 1971 r., lecz nieco

więcej niż przeciętnie w latach ósmej
pięciolatki (1966—1970). Wysokie zbiory
zbóż zanotowały wschodnie obszary kra-

ju. W Kazachstanie zebrano rekordową
ilość 29 min ton. W gospodarstwach Sy-
berii i Uralu 39,5 min ton. Pozwoliło to

w pewnym stopniu nadrobić straty spo-
wodowane nieurodzajem w głównych re-

jonach zbożowych europejskiej części
Związku Radzieckiego. Pomyślnie prze-

biegał w ubiegłym roku zbiór bawełny,
który osiągnął nie notowaną dotąd wiel-

kość 7,3 min ton.

Poniżej poziomu roku ubiegłego i prze-

ciętnego poziomu ósmej pięciolatki
kształtowała się produkcja ziemniaków
i warzyw.

Pogłowie bydła zwiększyło się o 1,6
proc., natomiast pogłowie trzody chlew-

nej spadło o 7,4 proc.

Produkcję zwierzęcą charakteryzują
następujące liczby:

średnia roczna

1966—70 1971—72 1972

mięso (waga rzeźna)
min ton 11,6 13,5 13,6
mleko min ton 80,6 83,2 83,2
jaja min szt. 35,8 46,7 48,2

Skup żywca zwiększył się w porów-
naniu z rokiem poprzednim o 6,6 proc.,
mleka o 2,5 proc., jaj o 13,3 proc.

Dalszemu wzmocnieniu uległa mate-

rialno-techniczna baza rolnictwa. Nakła-

dy inwestycyjne na rolnictwo wzrosły o

8 proc. i wyniosły 23,7 mld rubli.

Globalne nakłady inwestycyjne w go-

spodarce narodowej ze wszystkich źró-

deł finansowania zamknęły się sumą 93,8
mld rubli, w tym inwestycje państwo-
we — 81,3 mld rubli. Oznacza to wzrost

o 7 proc. w porównaniu z 1971 r.

Ponad 80 proc. przyrostu produkcji
przemysłowej ł 3/4 przyrostu dochodu

narodowego osiągnięto w wyniku wzro-

stu wydajności pracy. W przemyśle wy-

dajność pracy wzrosła w ciągu ubiegłe-
go roku o 3,2 proc. W kołchozach i sow-

chozach wydajność pracy spadła o 2,8
z powodu niekorzystnych warunków at-

mosferycznych. Podniosła się natomiast

o 5,4 proc. wydajność pracy w budow-

nictwie, a koszty własne robót budow-

lano-montażowych uległy obniżce o 0,9
proc. Zysk w skali całej gospodarki
(mierzony w cenach porównywalnych)
wzrósł w ciągu roku o. 7 proc.

W komunikacie Centralnego Urzędu
Statystycznego przy .Radzie. Ministrów

ZSRR stwierdza się, że mimo postępu o-

siągniętego w 1972 roku, w wielu gałęziach
nadal występowały opóźnienia w reali-

zacji inwestycji 1 zjawiska nie wykorzy-
stania mocy wytwórczych.

Zgodnie z dyrektywami XXIV Zjazdu
KPZR kontynuowano realizację przed-
sięwzięć mających na celu podnoszenie
stopy życiowej społeczeństwa. W latach

1971—72 podwyżkami plac, rent i emery-
tur oraz stypendiów objętych zostało ok.
34 min osób.

Przeciętna miesięczna płaca robocza w

sektorze państwowym wyniosła 130,3 ru-

bli wobec 126 rubli w 1971 roku, tj.
zwiększyła się o 3,5 proc. Płaca robocza

z dodaniem wypłat i świadczeń z fun-

duszów spożycia zbiorowego wyniosła
odpowiednio 176 i 170 rubli.

Znacznie wzrosły stypendia — w przy-

padku studentów przeciętnie o 25 proc.,
zaś w przypadku uczniów średniego
szkolnictwa zawodowego o 50 proc. Wy -

płaty świadczeń pochodzącej z funduszów

spożycia zbiorowego podniosły się o 6,4
proc. w porównaniu z rokiem poprzed-
nim.

A. Ł.

BADANIA POPYTU W KRAJACH
SOCJALISTYCZNYCH

Wśród krajów socjalistycznych najwię-
ksze wysiłki w tworzeniu ogólnokrajo-
wego systemu badań rynkowych czyni
Związek Radziecki. Główną rolę odgry-
wa tu Wszechzwiązkowy Instytut Nau-

kowo-Badawczy Koniunktury i Popytu,
na rzecz którego działa sieć responden-
tów z przedsiębiorstw handlowych i wię-
kszych miejscowości. Na Węgrzech dzia-
ła węgierski Instytut Badania Rynku,
który przeszło 70 proc. swoich badań
prowadzi na zlecenie przemysłu. Podob-
ne badania przeprowadza także instytut
„Iberma" działający w NRD. W Jugo-
sławii przeprowadzane są badania ryn-
ku metodą testu koniunktury przez In-

stytut badań rynku, i opracowuje się
krótkookresowe prognozy sytuacji ryn-
kowej.. W Polsce nie ma wyspecjalizo-
wanego ośrodka badań te?o typu. (S)

FRANCUSKA REFORMA
OŚWIATY I SZKOLENIA

Francja przeżywa obecnie lata reformy
oświaty, od bieżącego roku powszech-
ność nauczania średniego zostanie w

pełni zrealizowana. Równocześnie dąży
się do zmian proporcji w szkolnictwie
średnim i wyższym na rzecz kierunków
technicznych i naukowo-technicznych.
A ustawa „o stałym kształceniu" zobo-
wiązuje wszystkich pracodawców do fi-
nansowania podnoszenia kwalifikacji za-

trudnionych (od 0,8 proc. swego fundu-
szupłacw1972r. ażdo2proc.w.1976
r. i latach następnych). Prawo do sześ-
ciu miesięcy płatnego zwolnienia od
pracy na dokształcanie ma każdy pra-
cownik ze stażem dwuletnim, o ile mi-
nęły co najmniej tr^y lata od otrzyma-
nia przez niego ortatniego dyplomu i
co najmniej rok od ostatniego doszko-
lenia. (S)

ELEKTRONIKA W BUŁGARII

Rozbudowa bułgarskiego przemysłu
elektronicznego, którego historia datuje
się dopiero od 10 lat, postępuje w szyb-
kim tempie. Obecnie już ok.. 70 zakła-
dów wytwarza różnego rodzaju wyroby
elektroniczne i krajowy przemysł pokry-
wa około 60 proc. zapotrzebowania Buł-
garii na podzespoły i elementy elektro-
niczne. W 1975 roku produkcja tych wy-
robów będzie blisko pięciokrotnie wyższa
niż w roku 1971, co pozwoli na zaspoko-
jenie własnych potrzeb w 85 proc., a tak-
że na rozwinięcie eksportu. Głównym
przedmiotem prac rozwojowych są obec-
nie różne rodzaje tranzystorów krzemo-
wych do artykułów powszechnego użyt-
ku, a także do maszyn liczących. (S)

WZRASTA ZNACZENIE URANU

Zdaniem specjalistów, za 15—20 lat uran

zajmie jedno z pierwszych miejsc w

światowym handlu surowcami, wyprze-
dzając w globalnej wartości- międzyna-
rodowych obrotów takie towary, jak
węgiel, rudy żelaza, bawełnę, wełnę,
kauczuk czy zboże. Wiąże się to głów-
nie z przewidywanym rozwojem ener-

getyki atomowej. Światowe zapotrzebo*
wanie na rudę uranową (nie Ucząc kra-
jów socjalistycznych) wynosi" obecnie o-

kolo 12 tys. ton koncentratu 70 proc.} w

1980 r. zapotrzebowanie to wzrośnie
przypuszczalnie do 60—70 tys. ton, a w

1990 r. osiągnie poziom 150—250 tys.
ton.

Obecnie za tonę tlenku uranu płaci
się na rynku zachodnioeuropejskim ok.
11—13 tys. dolarów, ale już pod koniec
lat 70-tycb jest możliwy, zdaniem fa-
chowców, wzrost cen do 20—22 tys. doi.
za tonę. Przyczyną tego będzie nienadą-
żanie produkcji ża rosnącym Zapotrzebo-
waniem oraz podejmowanie eksploatacji
rud uranowych na trudniej dostępnych
terenach. (S)

WĘGIERSKI EKSPORT USŁUG
PROJEKTOWYCH

Od pewnego czasu w szybkim tempie
rozwija się nowa specjalność eksportowa
Węgier — usługi projektowe w zakresie
przemysłu, urbanistyki, rolnictwa, - urzą-
dzeń komunalnych i socjalnych, Komu-

nikacji i innych działów gospodarki.
Szczególnie intensywnie wzrasta

' eksport
tego rodzaju usług do NRD. Węgierscy
projektanci uczestniczą m. in. w opraco-
wywaniu założeń rozbudowy zakładów
elektrotechnicznych w Berlinie, kombi-
natu „Zentronik" i innych obiektów w

różnych rejonach NRD. W Berlinie, Pocz-
damie i Cottbus według projektów
węgierskich buduje się nowe osiedla
mieszkaniowe. Wyspecjalizowane węgier-
skie przedsiębiorstwa projektowe otrzy-

mały zamówienia również na opracowa-
nie przebudowy centrum Erfurtu i Mag-
deburga. Eksport węgierskich usług pro-
jektowych kierowany jest także do in-

nych krajów, np. Indii, Algierii, Iraku,
Iranu, Kuby, Sudanu, Nigerii. (S)

NAJWIĘKSI PRODUCENCI
SAMOCHODÓW W EUROPIE

Zdecydowany prym wśród producen-
tów samochodów w Europie wiodą dwie
firmy: zachodnioniemiecki VOLKSWA-
GEN i włoski FIAT. Tylko ci dwaj" po-
tentaci są bliscy wielkości 2 min sztuk
rocznie, co zdaniem wielu ekspertów
stanowi optimum produkcji. W 1971 ro-

ku VOLKSWAGEN wypuścił na rynek
2 min samochodów zaś FIAT 1 820 ty-
sięcy sztuk. Kolejne miejsca w pierw-
szej dziesiątce Europy zajmują GENE-
RAL MOTORS — 1 320 tys., RENAULT
— 1 300 tys., FORD — 1 150 tys., BRI-
TISH LEYLAND — 1 min, CHRYSLER
— 800 tys., CITROEN — 670 tys., PEU-
GEOT — 600 tys. i DAIMLER-BENZ —

300 tys. (W przypadku GENERAL MO-
TORS, FORDA i CHRYSLERA liczby do-
tyczą oczywiście ich europejskich filii).

Listę eksporterów otwiera również
VOLKSWAGEN — 1175 tys. Dwie na-

stępne pozycje zajmują: RENAULT —

640 tys. szt. i FIAT — 600 tys. szt. (AL)

ŻEGLUGOWA WSPÓŁPRACA
KRAJÓW RWPG

Kraje RWPG w ramach stałej Komisji
Transportu rozwijają współpracę m. in.
w dziedzinie żeglugi. Co roku odbywa-

ją się konferencje przedsiębiorstw ar-

matorskich i organizacji frachtowych
europejskich państw socjalistycznych.
Przed kilku laty utworzono stale dzia-
łające Biuro Koordynacji Frachtowania
Statków, a w 1970 r. Międzynarodowe
Stowarzyszenie Armatorów. W końcu
ubiegłego roku kraje RWPG zawarły-po-
rozumienie, które przewiduje . znaczne

rozszerzenie form . współpracy w celu
bardziej efektywnego wykorzystania flo-
ty, portów i stoczni. (S)

LICENCJE DLA NRF

Coraz więcej licencji technologicznych
zakupuje NRF również w europejskich
krajach socjalistycznych. W 1970 r. za-

kupy te miały wartość 3,8 min marek, •

w 1971 zwiększyły się do 4 min ma-

rek (z czego 2,7 min przypadło na zaku-
py licencji w przemyśle chemicznym, 8P0"
tys, — w przemyśle .metalowym 1 ma-

szynowym, 100 tys. marek — w przemy-
śle • elektrotechnicznym), a w roku 1972
notowano dalszy- wzrost-tych zakupów,,
głównie-w ZSRR; (S) -••.•••-. -

„NIEWIDŻIALNE" WPŁYWY

JUGOSŁAWII

O równowadze bilansu płatniczego Ju-
gosławii .decydują tzw. wpływy niewi-
dzialne, składające się z oszczędności ju-
gosłowiańskich emigrantów i ilocfcodów
z turystyki. Oszczędności ercmr-.irv3':ic w

ubiegłym roku wyniosły około 860 min
doi., a wpływy z turystyki przekroczyły
600 min doi. (MP)

DOCHODY ALGIERII

Jednym z głównych źródeł dochodów
państwowych Algierii są wpływy z eks-
portu ropy naftowej i gazu ziemnego,
które w 1972 roku wyniosły 5,6 mld di-
narów a w roku bieżącym wzrosną do
6 mld dinarów. Ponadto poważne wpły-
wy zawdzięcza się oszczędnościom ro-

botników algierskich, zatrudnionymi w

różnych krabach (a przede wszystkim
we Francji) oraz dopływowi kapitałów
z zagranicy. W ubiegłym roku Algieria
uzyskała kredyty, głównie w krajach
socjalistycznych, na 2 mld dinarów.

(MP)

SŁUŻBA AGROCHEMICZNA
W NRD

W NRD organizuje się spółdzielcze
ośrodki agrochemiczne. Każdy ośrodek
obsługuje gospodaistwa zajmujące ob-
szar ok. 20 tys. ha. Zadaniem ośrodków
jest zorganizowanie najbardziej efektyw-
nych metod zakupu, przechowywania i
stosowania nawozów mineralnych (o-,
środki wysiewają nawozy, wykonują za-

biegi ochrony roślin). Gospodarstwa,
które zorganizowały ośrodek, wyposaża-
ją go w odpowiedni sprzęt i maszyny.
Ośrodki le stopniowo zwiększają zakres
swej działalności przejmując coraz wię-
cej prac agrochemicznych i transporto-
wych z gospodarstw. Równocześnie w

NRD organizuje się nowa służba agro-
chemiczna, której praca polega na ba-
daniu gleb i roślin w celu uzupełnienia
nawożenia (zwłaszcza mikroelementa-
mi). (S)

TURYSTYCZNA „RUCHLIWOŚĆ"
LUDNOŚCI

Ogólna liczba mieszkańców USA któ-
rzy w ciągu roku wyjeżdżali na wczasy
w kraju i za granicę, wyniosła ponad
64 proc. ludności kraju. Pod względem
„ruchliwości" następne miejsce po USA
zajmuje ludność Szwecji (61 proc.) oraz

Kanady i Holandii (po 48 proc.). (S)

WSPÓŁPRACA ZSRR
Z IRAKIEM I SYRIĄ

Po zakończeniu w Iraku przy pomo-
cy ZSRR budowy przedsiębiorstwa eks-
ploatacyjnego złóż ropy naftowej w

Górnej Rumeili wydobywać się tam bę-
dzie 40—50 min ton ropy naftowej rocz-

nie. Utworzenie tego pierwszego naro-

dowego przedsiębiorstwa ma dla Iraku
duże znaczenie. Związek Radziecki po-
nadto udzielał i udziela Irakowi pomo-
cy w budowie 70 różnych obiektów, m.

in. pracują już zbudowane przy popar-
ciu ZSRR: kombinat bawełniany, fa-
bryka dzianiny, fabryka odzieży, zakła-
dy elektrotechniczne.

Największym obiektem wspólnie budo-
wanym przez ZSRR i Syrię jest kom-
pleks hydroenergetyczny na Eufracie.
Pod względem prowadzonych tam prac
obiekt ten nie ustępuje prawie Tamie
Assuańskiej. Duże znaczenie dla Syrii
ma też zbudowana ostatnio przy pomo-
cy ZSRR fabryka nawozów azotowych.
Jest to pierwszy . . zakład syryjskiego
przemysłu chemicznego. Specjaliści ra-

dzTeccy pomogli też temu . krajowi od-
kryć duże złoża ropy naftowej, fosfo-
rytów, śoll kamiennej oraz ocenić stan
złóż rudy żelaza, chromu, manganu i
azbestu. W stadium eksploatacji prze-
mysłowej znajdują się już złoża ropy
naftowej, fosforytów 1 soli kamien-
nej. (S)

NOWE AUTOSTRADY
WE FRANCJI

Udział transportu samochodowego w

całości przewozów towarowych we

Francji wynosi aktualnie pod względem
tonażu 78—79 proc. (na kolej przypada
tylko około 13 proc.), co stawia ten kraj
I pod tym względem na jednym z pierw-
szych miejso w świecie. A ponieważ we

Francji oprócz 3 min ciężarowych, kur-
suje blisko 14 min samochodów osobo-
wych, użytkownicy dróg narzekaią na

brak dostatecznej sinci autostrad. Ak -

tualnie Francja posiada 2 tys. kilome-
trów autostrad, przy czym na długość
tę składa się głównie jedna wielka trasa
z Dunkierki i Lille przez Paryż 1 Lyon
do Marsyl-'i. W związku z tym ostatnio
został przyśpieszony francuski program
budowy nowych autostrad. Do końca
1976 roku mają być oddane do użytku
m. in. dwie odnogi w.w . magistrali —

do granicy z Włochami i Hiszpanią, jak
również autostrada do NRF oraz auto-
otrady z Paryża do Caen, Orleanu, Tours
1 Poitiers. Do końca 1978 roku ma być
również gotowe połączenie z Bordeaux
ł Narbonne oraz z Szwajcarią. lAcznie
w końcu 1978 roku ma b«ć we Francji
ogółem 5 000 tan autostrad. (S)

„TATRA" DLA RWPG

Czechosłowacka fabryka samochodów
„Tatra" będzie się specjalizować w pro-
dukcji wielotonowych ciężarówek dla
wszystkich krajów RWPG. Decyzję taką
powzięła stała komisja przemysłu samo-

chodowego RWPG. Dla zwiększenia mo-

cy wytwórczej fabryki Międzynarodowy
Bank Inwestycyjny RWPG udzielił jej
kredytu w kwocie 77,5 min rubli. Roz-
budowa fabryki „Tatra" odbywa się e-

tapowo, dzięki czemu wszystkie jej dzia-
ły będą pracować bez przerw. Z taśmy
tej fabryki schodzić będą noWe cięża-
rówki „Tatra" o nośności 12 ton, wy-
różniające się dużą, mocą 1 dostosowa-
niem do trudnych warunków tereno-
wych. (S)

GROŹBA KATASTROF
MORSKICH

Według „Lloyd's Register of Shipping"
niebezpieczestwo żeglugi na morzach {
oceanach świata, mimo postępu w techi
nice budowy statków, jest wciąż duże?
a nawet rośnie. Spośród 60 tys? jedno,
stek morskiej floty handlowej świati
codziennie jedna idzie na dno. Liczbą
katastrof morskich powodujących zato-

nięcie w r. 1970 była o 41 proc. większa
niż w roku 1960. 5

Główną przyczyną katastrof morskich

jest wysoko rosnący tłok na szlakabh

żeglugi, powodowany nie tylko wzro-

stem ilości statków, ale też faktem, że

usprawnienia w załadunkach, i wyładun-
kach towarów (a zwłaszcza wprowadze-
nie systemu kontenerowego) umożliwia-

ją statkom większą operatywność. W

wyniku tego, jak również wskutek

zwiększenia się szybkości pływania, stat-

ki odbywają obecnie swe kursy dwu-
krotnie szybciej niż przed 10 laty.

Do tak wielkiego wzrostu ruchu przy-

czynia się przede wszystkim ogromny

przyrost transportu ropy (4 tysiące tan-

kowców przewożących' przeszło 40 proc.

wszystkich transportów morskich). Prze-

widuje się, że w ciągu najbliższych S

lat transport morski tego paliwa zwięk-
szy się o dalsze 40 proc. A katastrofy
tankowców — jak wiadomo — są szcze-

' gólnie - niebezpieczne. (S)



NIE
tak dawno jeszcze jednym z bardziej dyskutowanych zagad-

nien w kręgach ekonomicznych i politycznych krajów Europy
zachodniej było tzw. wyzwanie amerykańskie, a już staliśmy

się świadkami nowego typu wyzwania, jakie w coraz większej mie-

zachodnioeuropejskim krajom kapitalistycznym rzucił kapitał ja-
ponsKi. Rzecz przy tym charakterystyczna, że zagrożenie to do-
tyczy taikże, choć może w mniejszym stopniu, producentów ame-

rykańskich na ich własnym rynku.

Nie mający sobie równego w całym świecie kapitalistycznym po»
wojenny wzrost gospodarki japońskiej, przyczynił się (a nie bez racji
nieKtorzy dopatrują się tu sprzężenia zwrotnego) do odrodzenia w

nowej formie istniejących tu przed i w czasie II wojny Światowej
korporacji i powstania nowych olbrzymich koncernów, które w nie-
bywałym tempie dogoniły czołówkę światową. (I tak np. moc pro-
dukcyjna zakładów Toyota wzrosła w ciągu minionych 5 lat pięcio-
krotnie, osiągając prawie 2 min gztuk samochodów rocznie). Poza

przemysłem okrętowym, w którym stocznie japońskie dzierżą prymat
światowy i spełniają funkcję lidera cenowego, szczególnie silną
pozycję zajmują japońscy producenci sprzętu elektronicznego, foto-
graficznego i filmowego oraz samochodów.

Niemałe w tym znaczenie posiada techniczne zaawansowanie wyrobów
Japońskich. O ile 20 lat temu Japonia kupowała 25 licencji za granicą na

'. ,%.
k

. tórą sama sprzedawała, to dzisiaj ten stosunek zmniejszył się Już
jak io:l i w dalszym ciągu spadą, mimo że firmy tego kraju masowo ZBKU-
pują zagraniczne patenty. Ekspansja koncernów japońskich potwierdza zara-

zem, że zakupienie licencji koncernu zagranicznego przez firmę krajową nio
musi wcale doprowadzić między nimi do powstania więzów zależności.

Przy wysokim stopniu koncentracji i istnieniu olbrzymich koncer-
nów, rynek japoński nie ma jeszcze kontynentalnych rozmiarów na

skalę Stanów Zjednoczonych czy EWG. Dlatego też wielkie korpo-
racje japońskie usilnie i nie bez powodzenia podejmują próby wejś-
cia i umocnienia się na rynku USA i EWG.

1-,^=3⁄4
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- sprzedawanych magnetofonów to wyroby
japońskie, w NBP ocenia się, że udział eksporterów japońskich na tamtej-
szym rynku odbiorników telewizji kolorowej wyniesie w roku 1980 — 30 proc.,
zas czarno-białej 90 proc,, przy czym ironiczną wymowę posiada fakl, że
japońskie odbiorniki telewizji kolorowej produkowane są w oparciu o licencję
na system PAL, którą sprzedała zachodnioniemiecka firmą AEC-Telefunken.

; Brytanii w roku 1970 sprzedano 27 japońskich aparatów do odbioru
telewizji kolorowej, zaś w rok później już 44 tysiąee — czyli 5 proc. ogólnej
sprzedazy. Jeśli idzie o rynqk samochodowy, to tu ekspansja japońska w

EWG nie jest jeszcze tak widoczna, aozkolwiek udział producentów tego
kraju w łącznej sprzedaży stale rośnie i takie firmy jak Toyota, Datsun,
Honda, zaczynają się liczyć jako konkurenci.

Wyzwanie japońskie (w przypadku konkurencji eksporterów azja-
tyckich termin ten wydaje mi się bardziej uzasadniony niż w odnie-
sieniu do ekspansji kapitału amerykańskiego) ma w odróżnieniu
od działalności korporacji Stanów Zjednoczonych w Europie od-
mienny charakter. Po pierwsze — ekspansja firm japońskich na ryn-
kach zagranicznych dokonuje się jak do tej pory przez eksport, po
drugie — wbrew przyjętym wśród oligopoli europejskich obyczajom,
koncerny japońskie stosują konkurencję cenową i dlatego są one

trudniejszym przeciwnikiem. Polityka konkurencji cenowej w wy-
daniu japońskim opiera się na niższych niż w Europie za-ch. i Sta-
nach Zjednoczonych kosztach wytwarzania (z uwagi przede wszyst-
kim na niższe koszty pracy) oraz na świadomym dążeniu do wdarcia
ale z niełatwej przecież pozycji wyjściowej outsidera na Wśpólhy
Rynek, Same oligopole «uropejskie (m.in. Philips), stwierdzają, że

rywalizacja ta jest dla koncernów EWG bardzo kłopotliwa.
Stąd też W tych gałęziach produkcji, w których konkurencja ja-

pońska staje ale zbyt dotkliwa, przedsiębiorstwa amerykańskie, a w

ślad za nimi koncerny europejskie, starają się wykorzystać główny
atut rywali, zakładając bazy produkcyjne w Azji w celu eksportu.

SWIA T- EKONOMIA - POLITYKA

JAPOŃSKI
WYZWANI
Zwłaszcza europejscy przemysłowcy zaczynają uzmysławiać sobie

korzyści, jakie oferuje kontynent azjatycki jako baza eksportowa nie
tylko dla przemysłu lekkiego, ale i wysoce wyspecjalizowanych arty-
kułów,

Widomym tego przykładem Jest zainteresowanie się Japonią przez zachodnie
koncerny elektryczne. Obok monopoli amerykańskich, dysponujących wyso-
kimi udziałami w licznych firmach tego kraju, np. Siemens posiada 10 proc.
akcji grupy Fuji Electric Co., a Philips 35 proc. akcji Matsushitą Electronic
Industrial Corp.

Ale sprawa nie ogranicza gię tylko do Japonii, podobnego typu Inwestycje
obserwujemy w Korei płd., Hong-Kongu czy na Taiwanie (gdzie płace są
dużo niższe niż w Japonii), a celują w nich, obok europejskich koncernów
elektrycznych, takie przedsiębiorstwa chemiczne, jak ICI, Rhone Poukenc
i Soivay, czy też gigant spożywczy Nestlć. W odróżnieniu od Japonii odbywa
się to nie bez wyraźnej zachęty zainteresowanych państw. Przykładowo od-
znaczający się stabilnością polityczną Singapur (co już stanowi ważny bo-
dziec) gwarantuje W praktyce obcym inwestorom zwolnienie od podatku
W ciągu 15 lat od nałożenia filii. I np. zachodnioniemiecka firma Rollei-Werke
Francke zamierza właśnie tam uruchomić produkcję nowego typu zawodo-
wych kamer filmowych.

Jednakże w dziedzinach, w których przewaga producentów japon-
skich jest bardzo wyraźna, tego rodzaju taktyka ze strony koncernów
europejskich nie zdaje egzaminu. Znacznie łatwiej dochodzi w tych
przypadkach do ęuro-japońskiej współpracy, stanowiącej swoisty ma-

riaż: przedsiębiorstwa japońskie dostarczają swe towary w całości
lub w ramach podzespołów na Wspólny Rynek pod firmą koncernów

europejskich, które w ten sposób Wykorzystują swą ugruntowaną
ąuasi-monopolistyezną pozycję.

Mimo takich zabiegów, podejmowane przez oligopole EWG kroki
mające na celu zneutralizowanie-konkurentów japońskich, nie na

wiele się zdały — co potwierdzą, % jak groźnym przeciwnikiem mają
one'do czynienia. I to, czego nie udało uzyskać w ramach współ-
zawodnictwa gospodarczego ż japońskimi rywalami, wielkie kon-

cerny europejskie (podobnie jak ' i amerykańskie) starają się wy-
musić na drodze politycznej. Rządy ŃRF, Holandii i Belgii, posłu-
gując się groźbą zastosowania odpowiednich środków zapobiegaw-
czych, pertraktowały niedawno ;z rządem, japońskim na temat, „do-

browolnego" ograniczenia prze? fiirfay tego kraju eksportu, do Europy.
Negocjaeje zakończyły się porozumieniem w sprawie .ograniczenia
eksportu artykułów elektrotechnicznych do Europy zach. i Stanów

Zjednoczonych. Powstają przy poparciu; zainteresowanych rządów
zarysy kartelu, który chroniąc interesy producentów europejskich,
zapewniałby równocześnie na dłuższą metę eksporterom japońskim
trwałą pozycję na rynku europejskim. Taka struktura • gospodarcza
powstaje w całkowitej sprzeczności z ustawodawstwem obowiązują-
cym na terenie poszczególnych krajów i EWG jąko całości,

Wiele wskazuje na to, że takie wymuszone rozwiązanie ma jedy-
nie charakter przejściowy i rywalizacja korporacji japońskich z euro-

pejskimi przybierze nowe formy, W przeciwieństwie da najważniej-
szych przedsiębiorstw europejskich i amerykańskich, koncerny japoń-
skie wytwarzają poza granicami kraju przeciętnie tylkp 2 proc.
łącznej produkcji, Ta sytuacja ulega obecnie zmianie przy położeniu
większego nacisku na Europę. W pewnym sensie jest' -to' także ko-
nieczność w obliczu występowania pewnego jpraku siły roboczej
w Japonii.

Pierwszymi zwiastunami nowej ekspansji są: budowana prze); Kapegafuohl
Chemicals fabryka tworzyw sztuczny cli w Belgii ora? wspólna, filia .Matsushitą
Electric i Philipsa, ulokowana również w Belgii, która w oparciu o Know-tiow
1 patenty IUatsuShita produkować będzie bąierie elektryczne.. Kanegafuclii po-
dejmuje inwestycje we Włoszech, zaś Dorlna — producent maszyn do-szycia
— w NRF. Jeden r. największych konglomeratów światowych Mitsui fin cl Co.,
którego dewizą jest „Everything is Mitsul's business", buduje' kombinat
chemiczny w Portugalii oraz fabrykę artykułów spożywczych

:
w Irlandii,

Nissan Motors zakłada fabrykę w Turcji, Koa Soap i Satiyo inwęstują
w Hiszpanii. Te kraje są rezerwuarem siły roboczej dla bardziej uprzemysło-
wionych państw Europy zach.. cechuje Se tak te znacznie niłszy poziom plac
oraz z uwagi na przyjętą politykę szybkie} industrializacji, przychylny inwes-
tycjom obcego kapitału klimat.

Zarysowuje to perspektywę aktywniejszego udziały korporacji ja-
pońskich w koncernie działających w Europie oligopóli nie tylko
eksportujących towary japońskie bezpośrednio lub pod flagą innych
państw, lecz 1 jako bezpośrednich producentów na lokalnych rynkach.

LEOJJ ŻURAVVICKI

C.
HARAKTERYSTYCZNE cechy
prowadzonej w Rumunii poli-
tyki można syntetycznie ująć

następująco: stałe natarcie socjaliz-
mu, konsekwentna realizacja uprze-
mysłowienia kraju, socjalistyczne
przeobrażenie rolnictwa i podnosze-
nie materialno-kulturalnego poziomu
życia ludności. Wcielenie w życie tej
polityki dało wyjątkowo owocne dla

postępu gospodarki kraju wyniki,
dla podniesienia dobrobytu ludzi

pracy. W ciągu ostatnich 25 lat na-

stąpiły w strukturze gospodarczej i

społecznej naszego kraju radykalne
zmiany; siły wytwórcze znajdowały
się w procesie stałego rozwoju, u-

gruntowały się socjalistyczne sto-

sunki produkcji w całej gospodarce.
Problem rozwoju gospodarczego,

stworzenia materialno-technicznej
bazy socjalizmu, wyłonił się w Ru-
munii ze szczególną ,,pstrością,.,.jeśli.,
uwzględnić fąkt, żą.w ..okęesjg,.przed-
wojennym cechą charakterystyczną, r

naszego kraju była niedostatecznie
rozwinięta gospodarka o słabym
przemyśle i rozdrobnionym, nisko
wydajnym rolnictwie. Uwzględnia-
jąc konkretne warunki naszego kra-
ju i konieczność rozwoju R.umunii
na drodze socjalistycznej jak też,

konsumpcyjnych, a mianowicie pro-
dukcja przemysłu włókienniczego
wzrosła 9,9 raza, skórzanego, fu-
trzarskiego i obuwniczego 9,6 raza,
przemysłu spożywczego — 8,3 raza

i in.; rozszerza się gama towarów

powszechnego użytku i stąle podno-
si się ich jakość, co przyczynia się
do coraz lepszego uwzględniania po-
trzeb i gustów konsumentów.

W wyniku wcielenia w życie po-
lityki socjalistycznego uprzemysło-
wienia kraju Rumunia osiągnęła
decydujące sukcesy na drodze prze-
kształcenia się w rozwinięty kraj
przemysłowy. Znamienne jest pod
tym względem zwiększenie udziału
przemysłu w tworzeniu dochodu na-

rodowego, co przyczyniło się do

szybszego jego wzrostu aniżeli w

warunkach rolniczego charakteru
gospodarki. Podczas gdy w okresie
przedwojennym największą część do-
chodu narodowego wytwarzało- rol-
nictwo, to dziś sytuacją- diametral-
nie się zmieniła. W 1970 r." udział

przemysłu w dochodzie narodowym
wyniósł 60,8 proc. w porównaniu z

44 proc. w 1950 r i zaledwie 30,8
proc. w 1938 r.

Troska o najlepsze wykorzystanie
bogactw naturalnych kraju była

chłopów o wyższości wielkich socja-
listycznych gospodarstw rolnych.
Techniczne wyposażenie rolnictwa,
jak też wysiłki samego chłopstwa,
umożliwiły urzeczywistnienie proce-
su uspółdzielczenia w naszym kra-
ju z równoczesnym stałym wzros-

tem produkcji zarówno roślinnej
jak i zwierzęcej. Socjalistyczne
przeobrażenie rolnictwa wywołało
gruntowne zmiany, które zrewolu-
cjonizowały całe społeczno-gospo-
darcze życie chłopów. Ugruntowaw-
szy w rolnictwie wielkoobszarową
produkcję, opartą na włarności spo-
łecznej, uspółdzielczenie doprowa-
dziło do ukształtowania nowej
jednolitej klasy społecznej — chłop-
stwa spółdzielczego.

Jednym z głównych następstw
uspółdzielczenia, które wywarło
głęboki wpływ na życie-wsi, jest
fakt otwarcia szerokiej możliwości
zastosowali^ postępu, technieznegR,
mechanizacji 'i chemizacji produkcji

rolnej.:; W"rl97d r. na polach naszego
kraju pracowało 107.290 traktorów
w porównaniu z 4.049 w 1938 r.

Równocześnie rolnictwo otrzymywało
coraz więcej nawozów mineralnych;
w 1970 r. ich dostawy wyniosły 3
min ton. Wysiłki zmierzają też na-

dal w kierunku modernizacji .rolnic-
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biorąc pod uwagę wymogi obiek-

tywnych praw rozwoju społeczeń-
stwa, w centrum programu budow-
nictwa gospodarczego postawiono
zadanie socjalistycznego uprzemy-
słowienia kraju, stworzenia silnego
przemysłu ciężkiego, a przede
wszystkim przemysłu maszynowego.

Realna ocena możliwości i ko-
nieczności rozwoju gospodarki na-

rodowej nadała gospodarczemu roz-

wojowi, opartemu na uprzemysło-
wieniu, dynamikę, którą cechuje
szybkie tempo wzrostu. W 1970 r.

produkcja przemysłowa była 17 razy
większa niż w 1938 roku. Średnio-
roczne tempo wzrostu produkcji
przemysłowej w okresie 1955—1970
o 12,9 proc. było najwyższe w skali
światowej. To wysokie tempo, o-

parte na racjonalnym i najlepszym
wykorzystaniu zasobów material-
nych, określiło głębokie zmiany w

gospodarczej strukturze kraju. W
warunkach wzrostu całej naszej
gospodarki przemysł stał się domi-

nującą, wiodącą gałęzią gospodarki
narodowej.

W ramach polityki tworzenia i

rozwoju materialno-technicznej ba-
zy socjalizmu najpoważniejszy
wzrost produkcji przemysłowej o-

siągnięto w gałęziach uznanych za

decydujące dla rozwoju i moderni-
zacji całej gospodarki narodowej,
dla stałego społeczno-gospodarczego
rozkwitu kraju,. W 1970 r. globalna
produkcja szeregu gałęzi przemysłu
wzrosła (w porównaniu z rokiem
1938): energetyka elektryczna i

cieplna 58 razy, hutnictwo żelaza —

22 razy. przemysł maszynowy i me-

talowy — 48 razy, przemysł che-
miczny — 92 razy. W wyniku tego
nastąpiły określone zmiany w

strukturze przemysłu w tym sen-

sip; że udział tych czterech gałęzi
zwiększył się 18 Proc. w 1938 r.

do 46,8 proc. w 1970 r. W okresie
1951-1970 rozwijała się też w szyb-
kim tempie produkcja artykułów

ściśle związana z troską o racjonal-
ne rozmieszczenie terytorialne sił
wytwórczych. Podział inwestycji na

poszczególne dziedziny zmierza do
zapewnienia zróżnicowanego tempa
wzrostu gospodarczego, szybszego w

okręgach, które odziedziczyły słabiej
rozwiniętą gospodarkę. Udało się
tym samym zmniejszyć dyspropor-
cje między poszczególnymi regiona-
mi, uzyskać zwiększenie udziału
dawniej zacofanych obszarów w

produkcji przemysłowej kraju oraz

w sposób istotny zmniejszyć rozpię-
tość w dziedzinie poziomu życia lud-
ności.

Uprzemysłowienie kraju umożli-
wia osiągnięcie rozwiązania także

innego ważnego problemu naszej
gospodarki narodowej, a mianowi-
cie sposobu wykorzystania siły ro-

boczej. Równocześnie z rozwojem
procesu socjalistycznego uprzemy-
słowienia stało się możliwe stworze-
nie bardziej racjonalnej struktury
wykorzystania siły roboczej. Pod-
czas gdy w przeszłości przytłaczają-
ca większość — 4/5 ludności była
zatrudniona w rolnictwie, to roz-

wój przemysłu umożliwił wciągnię-
cie znacznej części siły roboczej z

rolnictwa do działalności przemysło-
wej. gdzie uzyskuje się o wiele wyż-
szą wydajność, albo w innych dzie-
dzinach działalności, związanych z

rozwojem przemysłu. W 1970 r. w

przemyśle zatrudnionych było 30,8
proc. całej ludności kraju (w porów-
naniu z 14,8 proc. w 1950 r.), zaś w

rolnictwie 49,3 proc. Równocześnie
przebiegał wyraźny proces urbani-

zacji.
Nieodłączną częścią składową pro-

cesu budownictwa socjalistycznego
jest uspółdzielczenie i modernizacja
rolnictwa. Proces uspółdzielczenia
rolnictwa odbywał się stopniowo,
równolegle z rozwojem materialno-
-technicznej bazy niezbędnej dla

wielkoobszarowej produkcji rolnej
i tylko w miarę przekonywania sie

twa, -zwiększenia produkcji 1 pod-
niesienia wydajności pracy. Połą-
czone z bezpośrednimi efektami u-

przemysłowiania, które zapewniło
stworzenie materialno-technicznej
bazy niezbędnej dla nowoczesnego
wielkoobszarowego rolnictwa socja-
listycznego, uspółdzielczenie zapew-
niło nieustanny wzrost rolnictwa,
dotrzymującego kroku potrzebom
całej gospodarki narodowej. W o-

kresie 1967—1970 globalna produk-
cja rolna osiągnęła poziom ponad
10 min ton (a w niektórych latach

ponad 13 min ton) w porównaniu z

przeszło 8 min ton w latach 1934—

1938, zapewniając lepsze warunki

zaopatrzenia ludności i zaspokojenia
potrzeb gospodarki narodowej. Stały
wzrost produkcji odbywa się w wa-

runkach względnego i absolutnego
zmniejszenia liczebności siły robo-

czej w rolnictwie, co świadczy o

podniesieniu wydajności pracy w tej
gałęzi gospodarki i wzroście jej
efektywności.

Głównym narzędziem gospodar-
czego postępu kraju była polityka
inwestycyjna w poszczególnych ga-
łęziach i dziedzinach działalności.
Dla urzeczywistnienia tej polityki
były i są niezbędne poważne wy-
siłki; w okresie 1951—1970 zwięk-
szyły się nakłady inwestycyjne do
przeszło 333 mld lei z własnych
źródeł akumulacji.

Równolegle z rozwojem gospodar-
czym naszego kraju, z sukcesami
osiągniętymi w dziedzinie socjalis-
tycznego uprzemysłowienia odbywał
się rozwój i wzrost znaczenia han-
dlu zagranicznego; wzrósł udział
Rumunii w międzynarodowym o-

brqcie gospodarczym, zwiększył się
udział jej produkcji i handlu zagra-
nicznego w gospodarce światowej.
Znamienny jest fakt, że w porówna-
niu Z rokiem 1950 obroty handlu

zagranicznego Rumunii były w 1970
roku ośmiokrotnie większe.

W dziedzinie wzajemnych stosun-

ków gospodarczych na świecie w

chwili obecnej obok rozszerzenia

geograficznej sfery światowego han-
dlu oraz zmiany struktury eksportu
i importu, powstały różne formy
kooperacji w dziedzinie badań na-

ukowych, projektowania, budowy
obiektów przemysłowych, transpor-
tu, zbytu towarów, szkolenia i
kształtowania kadr w określonych
specjalnościach itd. Te formy ko-
operacji rozwijają się zarówno w

ramach stosunków między krajami
socjalistycznymi, jak też w ramach
stosunków z krajami o różnym u-

stroju społecznym.
Proces budownictwa socjalistycz-

nego, osiągnięcia ludzi pracy we

wszystkich dziedzinach działalnoś-
ci — w przemyśle, rolnictwie, w

rozwoju nauki i kultury, na polu
społecznym — wszystko to stanowi

solidną, niezawodną bazę nieprzer-
wanego procesu rozwoju całego kra-

ju, stałego zwiększania możliwości

państwa socjalistycznego w dziele
zapewnienia ludności coraz wyższe-
go poziomu życia i stopnia cywili-
zacji. W samym tylko okresie 1950—
1970 realne płace wzrosły 2,78 raza,"
stale rozszerzała się sfera ubezpie-
czeń społecznych, a na ten cel wy-
datkowano znaczne sumy z budżetu

państwowego. W latach 1966—1970
z funduszów państwowych zbudo-
wano ponad 300.000 mieszkań, a z

własnych funduszów ludności miast
i wsi i w oparciu o udzielone kre-

dyty zbudowano ponad 300.000
mieszkań. Zbudowano tysiące szkół,
obiektów kulturalno-społecznych I

placówek służby zdrowia.

W latach budownictwa socjalis-
tycznego Rumunia uzyskała nowe

oblicze, potwierdziwszy w pełni
słuszność polityki gospodarczego roz-

woju . w oparciu o socjalistyczne
uprzemysłowienie.

Pięcioletni plan na lata 1971—
1975 odzwierciedla główne kierunki
rozwoju Rumunii, ustalone przez
X Zjazd Rumuńskiej Partii Komu-

nistycznej, przewidując kontynu-
owanie na wyższym szczeblu proce-
su budowy socjalizmu. I tak prze-
mysł będzie się nadal rozwijał w

szybszym tempie niż pozostałe ga-
łęzie gospodarki, osiągając co roku
wzrost o 11—12 proc. W ramach
przemysłu przewiduje się zbliżenie
tempa wzrostu produkcji towarów

powszechnego użytku i wyrobów
przemysłu ciężkiego, w celu prze-
zwyciężenia nienadążania produkcji
towarów powszechnego użytku oraz

zapewnienia coraz lepszego zaopa-
trzenia ludności. Równocześnie w

warunkach, w których rolnictwo
jest i pozostanie jedną z głównych
gałęzi angażujących wielkie zasoby
naturalne i ludzkie, zapewnia się
rozszerzenie jego materialno-tech-
nicznej bazy i na tej podstawie
wzrost produkcji roślinnej, i zwie-
rzęcej mniej więcej o 36—44 proc.
w porównaniu z przeciętnym pozio-
mem lat 1966—1970. Do 1975 r do-
konany zostanie wielki skok w dzie-
dzinie kompleksowej mechanizacji
i chemizacji rolnictwa oraz rozwoju
irygacji; liczbę traktorów zwiększy
się do około 120 tys., ilość nawozów

mineralnych do przeszło 2,5 min ton

rocznie, obszar gruntów chronio-
nych przez tamy przed powodziami
do co najmniej 2 min ha, a obszar
gruntów zraszanych do 2,1 min ha.

Wykonanie tych zadań w dziedzi-
nie rozwoju gospodarki narodowej
zaoawnia się przez utrzymanie wy-
sokiego tempa rozszerzonei repro-
dukcji; przy udziale funduszu aku-
mulacji w podziale dochodu naro-

doVego na poziomie 30—32 proc.;
nakłady inwestycyjne w okresie
1971—1975 wzrosną do 470 mld lei,

co przekracza prawie dwukrotnie

łączną sumę inwestycji w okresie
poprzedniego pięciolecia.

Zadania przewidziane w obecnym
planie pięcioletnim stanowią pierw-
szy etap gigantycznego programu

rozwoju Rumunii na drodze kształ-

towania wszechstronnie rozwinięte-
go społeczeństwa socjalistycznego.

ZA GRANICĄ PISZĄ:
^ Moskiewska EKONOMICZE-

SKAJA GAZIETA w nr 35 opubli-
kowała wywiad ze Stałym Przed- -

stawioielem SFRJ przy RWPG,
członkiem rządu tego kraju, M. Or-
landiczem. Podkreśla on m. in., że
SFRJ bierze udział w pracach poło-
wy istniejących w RWPG stałych
organów. Zaś ostatnio włączyła się
do prac Komisji Transportowej. Po- .

niżej — tłumaczenie (w skrócie) te-

go wywiadu.
PYTANIE: Jak oceniacie współpracę

między ŚFKJ i krajami członkowskimi
RWPG w ubiegłym okresie?

ODPOWIEDZ: Jak wiadomo, współ-
praca między SFRJ ' i krajami RWPG
jest realizowana w oparciu o uniosę
z 1364 r., w której, został pkręślpny SPBT,
cyficzny status Jugosławii w tej między-'
narodowej organizacji państw socjalisty-
cznych. Zgodpie f. tą umową współpraca
w zakresie konkretnych 'zagadnień, bę-
dących przedmiotem wzajemnego zainte-
resowania SFRJ i krajów RWPG, gpierą
się na zasadach niezależności, poszano-
wania suwerenności, wzajemnyeł) korzy-
ści i dobrowolności, z uwzględnieniem
zainteresowania gospodarczego tą współ-
pracą...

Rozwój stosunków gospodarczych SFRJ
z krajami RWPG jest realizowany prze-
de wszystkim w trybie dwustronnym.
Rozwój ten charakteryzuje wzajemne
zainteresowanie i wspólne wysiłki - dla
doskonalenia tych stosunków. W rezulta-
cie osiągnęliśmy znaczny wzrpst w ostat-
nim czasie wzajemnych obrotów tową-
rowych. W latach 1966^-1970 Ich wartość
wynosiła prawie 4,7 mld dolarów. SFRJ
zawarła ze wszystkimi krajami człon-
kowskimi RWPG nowe uipowy handlowe
na iątą 1971^1975. Umowy te przewidują
wzrost obrotów towarowych, a miano,
wicie do wartości 7,6 mld dolarów, tj,
0 60 proc. w porównaniu z ubiegły^)
pięcioleciem. Z tym, że udział krajów
RWPG w ogólnych obrotach łjandlu za-

granicznego SFRJ wynosił w 1971 r. pra-
wie 30 proc.

Jednocześnie, w stosunkach gospodar-
czych SFRJ z krajami RWPG coraz wię-
kszego znaczenia nabierają nowe, bar-
dziej efektywne formy współpracy, takie
jak specjalizacja i kooperacja produkcji,
np. w zakresie przemysłu motoryzacyj-
nego i elektrotechnicznego. Wielkość
wzajemnych dostaw realizowanych w

wyniku specjalizacji i kooperacji produk-
cji wzrosła z 5,5 młn dolarów w 1968 ip.
do 20 min dolarów w 1971 r. Dotychczas
Jugosławia zawarła 29 umów o specjali-
zacji i kooperacji produkcji z Czecho-

słowacja, Węgrami, NRD, Polską i Związ-
kiem Radzieckim, głównie w zakresie
przemysłu maszynowego i elektrotechnik
ki. Z Węgrami. Polską. Czechosłowacją,
Rumunią i Bułgarią zostały zawarte ump-
wy o utworzeniu w trybie dwustronnymi
specjalnych konsorcjów banków dla fi-
nansowania kooperacji w przemyśle...

Naszą współpracę w ramach RWPG
uważamy za rzecz pożyteczną, ponieważ
sprzyja ona lepszemu przygotowaniu się
do rozpatrywania aktualnych problemów
rozwoju gospodarczego i możliwości roz-

szerzenia na tej podstawie współpracy
między SFRJ i krajami RWPG.

PYTANIE: Jakie są, Waszym zdaniem,
perspektywy rozwoju tej współpracy?

ODPOWIEDZ: Kompleksowy Prograrp
przewiduje rozwiązanie szeregu próblę-
mów gospodarczych o dużym znaczeniu
w trybie współpracy wielostronnej. Na-
szym zdaniem, jugosłowiańskie przedsię-
biorstwa i zjednoczenia posiadają realne
możliwości bezpośredniego wlaćzania się
do praktycznej realizacji wielm z typh
problemów. Z teTM względu koncentru-
jemy nasze wysiłki na torowaniu dróg
do udziału naszych organizacji gospodar-
czych w konkretnych formach wielp-
stronnej współpracy przez specjalizację
1 kooperację produkcji, a zwłaszcza w

przemyśle maszynowym i chętnicznym.
W związku z tym przedstawiliśmy swo-

je propozycje o charakterze zasadniczym,
zmierzające do rozwiązania, szeregu
otwartych zagadnień. uwzgiednlaiacVqh
różnice i specyfikę wiążącą się z istnje-

jąpynfyl systemami ^osnpdę|rezyrni w SFR.I
i w ferajicli

' RWPG. Ż zadowoleniem
stwierdzamy, że wszystkie tę progozyjjc
jugosłowiańskie zostały " przyjętór

Naszym zdaniem istnieją realne możli-
wości dalszego rozwoju i doskonalenia
wielostronnej współpracy gospodarczej
między SFRJ 1 krajami RWPG. ' Temu
celowi będzie bez wątpienia sjprzyjać pd-
powlednle uwzględnianie kryteriów eko-
nomicznych i bezpośredni udział naszych
organizacji gospodarczych oraz przedsię-
biorstw w charakterze zainteresowanych
partnerów, zgadnie z odpowiednim) zasa-

dami przewidzianymi w Kompleksowym
Programie. Taka wielostronna współpra-
ca SFRJ a krajami RWPG będzie, qa-
szym zdaniem, sprzyjać równief: dalsze-
mu rozwojowi ich dwustronnej współ-
pracy.

Doświadczenie, które uzyskaliimy w

«oku pni w HBuk KMiltełu Wykona»»

czego RWPG i innych organów RWPG
w zakresie ' realizacji Kompleksowego
Froęyamu, pozwala stwierdzić, ża ten

do "

kument stwarza warunki dla dalszego ro-

zwoju współpracy między SFRJ i RWPG
W oparciu o umowę z 1964 r., która sta-
nowi możliwą do przyjęcia dla obu stron

podstawę dalszego rozszerzania i dosko-
nalenia ich stasuhków ekonomicznych.

Francuski dziennik LES
ECHOS zamieszcza, podpisany ini-

cjałami J. J ., artykuł pt. JAPONIĄ
WCIĄŻ ZNACZNYM jMPORTĘ,
REM „SZARYCH KOMOREK" od-

mawiający rozmiary japońskiego
importu wiedzy technicznej i znają-»
ny w; imporcie tym zachodzące;

jest rzeczą dobrze znaną, że JaponJ»,
wykorzystuje Wszelkie dostępne środ)d
by uzyskać „szare komórki", dzięki któf
{rym stałą - się trzecią co da wjęlkbśfcr
potęgą przemysłową światą. Ponieważ
synowie cesarstwa Wchodzącego Słońc?
wyznają oljecpie zresztą- z pewnymi
elementami fair-pląy t

— zasadę, |ż cel
uświęcą środki, niektórzy z nich 1)11⁄4
waljaji ęię swego czasu wfsroezyć pą dro-
gę szpiegostwa przemysłowegp, UątK- też
skromniej, drogę kopiowania za wszelką
cenę cudgych produktów.

Na szczęście Jednak Istnieją też drogi
postępowania w tej dziedzinie nie budzą-
ce takiah wątpliwości i podejrzeń. Dro-

gą taką jest wymiana technologii i pa-
tentów przemysłowych. I od 1960 r. Ja-
ponia postanowiła stosować W tej dzia-
dzinie aktywną poJHykS» by zademon-
strować w ten sposób swą wple «prze-
strzegania reguł gry".

Tak więc wg studium opublikowanego
pr^ez japoński ośrodek handlu zagrani-
cznego, w 1971 r. japoński import wie-
dzy technicznej Osiągnął Wartość 488 min

doi, podczas gdy japotjśki eksport w tej
dziedzinie wyniósł zalędwie GO min doi.
Ta proporcja 8 :J na rzecz importu świad-
czy w każdym razie o ogromnym uzależ-
nieniu firm japońskicl; ód zagranicznych
^chnologii i zagranicznych procesów
przemysłowych. Ale jest aną też świa-
dectwem postępu japońskiej techniki
skoro się zważy, że w 19G0 r. proporpja
ta przedstawiała się jak 41:1. Japonia
zakupiła w 1969 r. dla potrzeb swĘgo
przemysłu wiedzę techniczną za surr.ę
1,2 raza wyższą od wydawanej ną ten
cel przez Francję, podczas gdy jej eks-
port myśli teohnićzńej stanowił zaledwie
1/4 analogicznego eksportu Francji.

Na Japońskim rynku wiedzy technicz-
nej Francja odgrywa 1969' r. roję, ktp-
r?j nie należy. lekccwążyć. Jest oąa
czwartym co dó wicikósćl' na święcić
dostawcą wiedzy technicznej d|a Japoijii,
ustępując tu jedynie gtanpm Zjednoczo-
nym, NRF i Wielkiej ^rytąnji, Ńą Frątl-
eję przypada 5-r6 proc., wszystkich umpw
importowych zawieranych przez Japonię
w tej dziedzinie, •

W samym tylko roku 1970 Francja jta-i
warla w tej dziedzinie t Japonią 107 kon-
traktów wartości ok. :

8,4 min doi. W tym
samym czasie Japnnia dostarczyła Fran-
cji na mocy 9 kontraktów wiedzy tech-
nicznej wartości ¢00 tys. dql.

Co się tyczy ppszezegdinych gałęzi
przemysłu, to nąjwiększynj nabywpą
francuskiej myśli techniczpsJ Jest japoń-
ski przemysł tekstylny, ńa który w Mil t.

przypadło 28 prób- calqsci tęgó typu im-

portu z Francji do Japonif. Oznacza jfo,
że Francja zaspokoiła w 1971r. w tej
dziedzinie 24 proc. całego zapotrzebowa-
nia na import japońskiego przemysłu
tekstylnego. Następne miejsce ' zajmuje
przemysł maszynowy, pa który przypa?
da 20 proc. japońskiego Importu wiedzy
technicznej z Francji 1 w którym Fran-

cja zaspokaja 4 proc. całości japońskie,
go zapotrzebowani^ ną topory w

' tej
dziedzinie.'

Wypadki wymiąny IjęęncJl międiy fir-
mami francuskimi 1 japp^skimi ąą źja-
wisklem niezwykle raidiflm. "Do marcą
1972 można tu było zaćytew»< •—

przykłady: jeden dotyciji. a
tylko dwa

rów, drugi ^twafdzopych węglljcó^,
amortyzito-

JM?
Równie mizernie prjed^tawia się bilpn*

wspólnych przedsięwzięć. Jest ta powo-
dowane z jednej '

strony obowiązującą
dotychczas surową kontrolą inwestycji
zagranicznych, a z drugiej — barierą Ję-
zykową.

W istocie, podczas 6<?y SO proc. Japoń-
skich inżynierów może ęjytać po; angiel-
sku, a pewna ich lipźlja pó nlęińiećku,
to bardzo rzadko zdarta ~sify~bji znali 'en|
francuski. Tak więp w dziedzinie wymja-
ny myśli technieznej między dwpmą kra-
jami można jeszcze wiele zdziałać 1 Fran-
cja ma wciąż Je~szcze wiele wygrania
w' zakresie zwiększenia eksportu do Ja-
ponii patentów, marek 'fabrycznych, tech-
nologii i procesów produkcyjnych.

'"
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Trzeci rak planu pięcioletniego — to z reguły
„rok prawdy" — w którym okazuje się, czy
słusznie nakreślono strategię rozwojową i czy
uruchomiono wszystkie elementy polityki eko-

nomicznej, niezbędnej dla realizacji tej strate-

gii. Dwa fronty są tu najważniejszym mierni-
kiem — spożycie i inwestycje. Na temat tego
drugiego frontu — zarówno jego znaczenia
w obecnej sytuacji, jak i przebiegu najważniej-
szych procesów inwestycyjnych — wypowie-
dział się w ostatniej „POLITYCE" wicepremier
Jan Mitręga.

Znaczenie zarówno rozmiarów globalnych jak
i struktury nakładów inwestycyjnych realizo-

wanych obecnie, wybiega znacznie poza bieżące
pięciolecie. Najbardziej widocznym elementem

jest przyśpieszenie procesów inwestowania. Wy-
raża się ono we wzroście udziału nakładów in-

westycyjnych w dochodzie narodowym, a rów-
nież w szybszym niż dawniej realizowaniu po-

szczególnych zadań.

Wzrost nakładów budzi niekiedy pewien
niepokój — czy nasza gospodarka będzie w sta-

nie zrealizować tak rozszerzony program bez

ujemnych skutków dla innych celów społecz-
nych? Wicepremier Jan Mitręga uważa, że

istnieją wszystkie przesłanki dla równoczesnego
zwiększania nakładów inwestycyjnych i reali-
zowania innych zadań społećzno-gospodarczych.
Zwiększony program inwestycyjny odnosimy do

bazy lat ubiegłych, które niekiedy charaktery-
zowały się nadmierną ostrożnością, graniczącą
z zastojem. Prócz tego musimy brać pod uwagę

potencjał, który już istnieje, a którego wyko-
rzystanie zależy od przyśpieszenia działalności

inwestycyjnej. Ten potencjał — to struktura

wieku społeczeństwa, poziom kwalifikacji kadr,
rezerwy siły roboczej. Posiadamy spore zasoby
pewnych surowców i niezłą — przynajmniej
w niektórych dziedzinach — infrastrukturę.
W tych warunkach trzeba prowadzić politykę
aktywną, dynamiczną. W ekonomice oznacza to

przede wszystkim duży, realizowany szybko
i sprawnie program inwestycyjny.

W prowadzonej obecnie grze gospodarczej kie-

rownictwo polityczne i gospodarcze kraju ma

w ręku wszystkie atuty — i choć rozmówca wi-

cepremiera stwierdził, że nie są to same asy —

^trzeba tę szansę w pełni wykorzystać.

GOSW&MCPJCH.
Wymaga to oczywiście nie tylko dużych na-

kładów inwestycyjnych, ale również sprawnego,

szybkiego i efektywnego wznoszenia nowych
fabryk i innych obiektów. Dokonywany jest więc
szereg reform w procesie inwestycyjnym, co po-
winno wyzwolić wiele rezerw.

Obok tego bardzo ważne znaczenie ma — dla

równoczesnego wzrostu spożycia — struktura
nakładów inwestycyjnych. W przemyśle ma-

szynowym, pracującym na potrzeby rynku
wzrost nakładów wyniósł w ostatnim roku 90

proc., w przemyśle lekkim — 54 proc., w prze-
myśle rolno-spożywczym — 68 proc. (ogólny
wzrost nakładów w całej gospodarce wyniósł
w tym okresie 21,5 proc.) .

Pewne efekty tych zmian widoczne były już
w roku ubiegłym, jeszcze wyższe powinny być
w roku bieżącym. Dotyczą one zarówno skra-
cania cykli, jak i przekształceń w strukturze

produkcji przemysłowej. '

Swoistym — choć nie zamierzonym — uzupeł-
nieniem wypowiedzi wicepremiera Jana Mitrę-
gi jest rozmowa z dyrektorem J. Zielińskim, za-

mieszczona w „LITERATURZE". Dyr. Zieliński

kieruje budową aktualnie naszej najwięk-
szej elektrowni w Kozienicach. Na osiąg-
nięcia budowr/ _zych tej elektrowni w dzie-

dzinie skracania cykli zwracał zresztą uwa-

gę wicepremier Jan Mitręga. Dyrektor Zie-
liński — podkreślając rolę załogi i jej
umiejętności — zwrócił uwagę na jesz-
cze jedno ^źródło przyspieszenia cyklu budo-

wy. Polegało ono na niezbyt rygorystycznym
przestrzeganiu przez niego niektórych dawnych
przepisów. Tak np. nie wolno było rozpoczynać
robót bez pełnej dokumentacji. Tymczasem
w Kozienicach wiele prac przygotowawczych
wykonano bez takiej dokumentacji. Dodajmy —

bez strat, a przy okazji zyskano sporo czasu.

Wydaje się więc, że istnieje jeszcze wiele
możliwości usprawniania procesów inwestycyj-
nych. Od ich wykorzystania zależeć będzie czy

przyśpieszenie inwestycyjne da takie — i w ta-

kim czasie — efekty, jak to założyliśmy w no-

wej strategii gospodarowania.

s.c .
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Sesja egzaminacyjna z głowy — po przerwie znów wykłady Fot. A . Jałosiński

GWPODAM
9 „Głos Elbląga" zamieścił w ram-

ce komunikat: „Powiatowy Zakład
Weterynarii w Elblągu prosi hodow-
ców świń, którzy swoje świnie kar-
mią zlewkami i odpadkami konsump-
cyjnymi z wszelkiego rodzaju stołó-
weJc i zakładów żywienia zbiorowe-
go o zgłaszanie swoich adresów do
Lecznicy dla Zwierząt w Elblągu(...)
z podaniem wieku świń. Cel: prze-
prowadzenie szczepień profilaktycz-
nych. Szczepienie bezpłatne." A kto
nas, biedaków, korzystających ze

zbiorowego żywienia, zaszczepi ?
(Ewentualnie za opłatą).

0 Pewna mieszkanka Gdyni chcia-
ła kupić w sklepie WPTO przy Al.
Zwycięstwa pudełko szpilek krawiec-
kich z kolorowymi łebkami. Na opa-
kowaniu znajdował- się napis: 100
szpilek — 8 zł. Skrupulatna klient-
ka przeliczyła zawartość pudełka i
okazało się, że jest w nim zamiast
100 tylko 58 szpilek. W następnym
pudelku było podobnie. Widocznie
ktoś nie dokładał, licząc na to, że
klient nie potrafi zliczyć do stu.

Q Czasopismo „Nyski Metalowiec"
podaje w felietoniku niektóre auten-

tyczne zlecenia zakładowych tech-
nologów. Oto one: „Trasować do cię-
cia naftę, ciąć i wiązać końce przed
rozplotem". Albo: „Przedmiotem na-

stępnej technologii jest „Płaszcz
spódnicy". „Zwinąć na walcach wg
szkicu i szablonu". I wreszcie: „U-
stawić z deseik i ciąć pary o wy-
miarach 210 x 2000.- Tworzywem do
tego jest blacha kwasoodporna tra-
wiona". Czy do tak zredagowanych
zleceń pp. technologów pracownicy
mogą podchodzić serio ?

0 Lubelski „Sztandar Ludu" dał
notatkę pt. „Przybywa punktów sku-
pu żywca". Mowa tu o tym, że na-

stąpiła poprawa w odbiorze zwierząt
tzeżnych od rolników dzięki temu, że
WZGS za 56 milionów zł nabudowal
punkty skupu i zmodernizował stare,
a ma zamiar zbudować jeszcze 41

punktów w roku bieżącym. Notatka
ta przepojona jest entuzjazmem wo-

bec tych inwestycji. W tym samym
numerze tegoż pisma znajduje się
podpisany przez redakcję komentarz
pt. „Ńie wmurować ani grosza", z

którego wynika, że budowanie ja-
kichkolwiek punktów skupu żywca to

wyrzucanie pieniędzy, któremu trze-
ba położyć kres, a istniejące punkty
należy przebudować i użyć do in-

nych celów; skup żywca winien bo-
wiem odbywać się inną, bardziej
nowoczesną metodą. Niektóre gazety
mają swoje stronice entuzjazmu i od-
rębne stronice krytycznego myślenia.
Pech chce, że czasem tematyka jest
ta sama. <

• Jeny Stawinoga z Tarnowskich
Gór posiał barwną błonę do Byd-
goskich Zakładów Fotochemicznych
dla zrobienia odbitek. Zakłady te o-

glaszają w prospektach i cennikach,
że odbitki robią w dwa tygodnie. Po

upływie dwóch tygodni zakłady za-

wiadomiły klienta, że- odbitki wyko-
nają za 3—l miesiące. W pół roku
po wysianiu błony (zlecenie nr 5613B)
klient napisał do zakładów pismo-
reprymendę, wytykając im złą robo-
tę i wyrażając nadzieję, że jego u-

wagi wpłyną na załogę mobilizująco.
Pchnął go do tego fakt otrzymania
kolejnego druczku, w którym zakła-
dy nie obiecują już żadnego, choćby
dziesięcioletniego terminu, tylko za-

pewniają, że jego błona jest „w
trakcie obróbki". Od tego czasu mi-

nął miesiąc i teraz my zawiadamia-
my, że obecnie Bydgoskie Zakłady
Fotochemiczne są niniejszym w trak-
cie prasowej obróbki. Bo jeśli w pól
roku nie potrafią zrobić tego co zo-

bowiązują się zrobić w dwa tygod-
nie, a co prywaciarze robią w dwa
dni — to od takiej roboty lepsza jest1
żadna.

Centrum międzynarodowe
im. Banacha

Niedawno odoyia się inauguracja
pierwszego semestru studiów w Między-
narodowym Centrum Matematycznym
im. Stefana Banacha, które decyzją aka-
demii nauk 7 krajów socjalistycznych
powołano do życiia w styczniu 1972 r.

Studia w Centrum im. Banacha rozpo-
częło 30 stażystów z--Polski i krajów
socjalistycznych. Słuchać ani będą wy-
kładów wybitnych matematyków pol-
skich i zagranicznych. Bezpośredni' kon-
takt, którj; odgrywa szczególną rolę wła-
śnie w matematyce, sprawi, że wielu z

nich wyjeżdżając do swoich rodzinnych
krajów posiadać będzie konkretnie jszy
obraz tego, czym jest polska szkoła ma-

tematyki i z jakich źródeł bierze po-
czątek. (NiT)

Akupunktura w USA

Delegacja lekarzy chińskich, przeby-
"wających ostatnio w Stanach Zjedno-
czonych, przedstawiła na specjalnym po-
kazie, zorganizowanym dla lekarzy i sto-

matologów z Wydziału Medycyny Uni-
wersytetu w Missouri, film kolorowy,
obrazujący chińskie osiągnięcia w le-
czeniu różnych schorzeń metodą aku-
punktury. Film ukazywał operację usu-

wania płata płucnego, likwidowania wa-

dy serca,, nowotwora mózgu i tarczycy
jak również szereg zabiegów stojnatolo-
giczmych. Zabiegi przeprowadzane były
za pomocą trzech igieł, którymi nakłu-
wano ramię, przegub lub policzek, przy
czym wszyscy pacjenci pozostawali
uśmiechnięci, bez śladu cierpienia na twa-

rzy. (PAP)

Satelity i szarańcza

Meteorologiczne satelity znalazły nieo-
czekiwane zastosowanie przy zwalczaniu
szarańczy. Zdjęcia wykonywane nad za-

chodnią Afryką pozwoliły odkryć wyru-
szające przeciw zasiewom chmury tych
owadów i rozpocząć dostatecznie wcześ-
nie akcję- zwalczającą. (INTERPRESS)

TV i telepajęczarze
W początkaich zeszłego roku czynnych

było na świecie o<k. 270 min odbiorników
telewizyjnych. Ok. 92 min odbiorników
działało w Stanach Zjednoczonych. W

tym czasie ponad 17 min abonentów TV

było w NRF, ok. 12 min we Francji 1

ponad 16 min w Wielkiej Brytanii. We-

dług orientacyjnych szacunków w Ho-
landii „egzystuje" 300 tysięcy telepaję-
czarzy. Stale rosnąca liczba nielegalnych
odbiorców programów TV — mimo sto-
sunkowo niewysokich opłat wynoszących'
rocznie ok. 19 dolarów — spędza sen z

powiek zwierzchnikom administracji łącz-
ności tego kraju. (PAP)

Nauka i technika w 1972 roku

Warto przypomnieć niektóre naukowo-
techniczne wydarzenia roku 1972, wybra-
ne spośród wielu głośnych dokonań nau-

kowo-technicznych ostaitnich 12 miesię-
cy.

Postęp w badaniach nowotworów na-

stąpił dzięki pracy dwóch zespołów u-

czonych wrocławskich. Badamia naukowe
prowadzone przez prof. Mariana Mordar-

skiego i jego współpracowników, dopro-
wadziły do stwierdzenia, że substancja
nazwana antybiotykiem „Wr-142" hamu-
je syntezę kwasu nukleinowego RN A.
Zespół kierowany przez prof. Czesława
Radzikowskiego zbadał reakcje odpor-
nościowe organizmów żywych, towarzy-
szące powstawaniu nowotworów ora?
mechanizmy. Wyniki prac obu zespołów
wzbogacają wiedzę o najgroźniejszej
chorobie współczesności — raku

W nową erę wkroczyła polska elektro-
nika. W Naukowo-Produkcyjnym Cen-
trum Półprzewodników uruchomiono,
przy pomocy specjalistów radzieckich,
przemysłową- produkcję elektronicznych
układów scalonych. Pojedyńczy układ

scalony z serii „Logika 2" jest małą kost-
ką o grubości kilku mm j wymiarach
25x5 mm, zastępuje on kilkadziesiąt e-

lementów elektronicznych. Układy scalo-
ne pozwolą przeprowadzić generalną mo-

dernizację wielu ważnych wyrobów elek-
troinilci.

W hucie „Florian" walcowaniem taśmy
steruje komputer. Wprowadzono tam zau-

tomatyzowany system sterowania, pro-
dukcją walcowni według 173 programów
matematycznych, pod nadzorem mini-

komputera. Prace teoretyczno-badawcze
nad tą pionierską w polsltim hutnictwie
metodą prowadził zespół kierowany przez
prof. dr Stefana Węgrzyna. Było to

pierwsze przedsięwzięcie podjęte w ra-

mach komputeryzacji hutnictwa.

Pływający Instytut Rybacki „PROFE-
SOR SIEDLECKI" rozipocząl realizację
szerokiego programu prac badawczych.
Ta unikalna jednostka, zaprojektowana
przez gdańskich konstruktorów i zbudo-
wana w Stoczni Gdańskiej, jest labora-
torium przystosowanym do prowadze-
nia złożonych baidań dla rybołówstwa
morskiego oraz oceanograficznych. Sta-
tek wyposażono w najnowocześniejsze u-

rządzenia, a wyniki prowadzonych prze-
zeń badań służyć będą nie tylko nauce

polskiej, ale także wzbogacą dorobek o-

ceanografli światowej.

Błyskawiczne analizy zawartości czy-
stej miedzi w próbkach rudy, dokonu-
je betatron, pierwszy akcelerator jądro-
wy zastosowany w polskim przemyśle
Współpraca specjalistów z górnictwa mie-
dzi i naukowców z Instytutu Badań Ją-
drowych przyniosła doskonale rezultaty.
Przyspieszenie analiz umożliwia popra-
wę jakości produkowamej miedzi. Efekty
ekonomiczne stosowania nowej metody
są imponujące.

Szczepionka przeciwko kile staje się
coraiz bardziej realna. Po kilkunastu la-
tach żmudnych badań zespól naukowców
wrocławskich kierowany przez prof. dr
Mieczysława Metzgera osiągnął duży suk-
ces. Uzyskano szczepionkę, która jedno-
razowo wstrzyknięta królikom uodpornia
je na zakażenie kiłą. Zespół kontynuuje
prace, których celem jest uzyskamie
szczepionki chroniącej człowieka. (PAP)

Górnictwo odkrywkowe
W Instytucie Górnictwa Odkrywkowe-

go AGH w Krakowie dokonano analizy
porównawczej kosztów eksploatacji pod-

ziemnej i odkrywkowej rud cynkowo-
ołowiowych rejonu olkuskiego ną przy-
kładzie warunków wydobywczych kopal-
ni podziemnej „Bolesław" i odkrywki
„Ujków", będącej wydzielonym oddzia-
łem tej kopalni. Analiza obejmująca 6-
letni okres eksploatacji wykazała — jak
informuje „Przegląd Geologiczny" —

większe niż dotychczas możliwości sto-
sowania odkrywkowej eksploatacji złóż
w rejonie Olkusza. (NiT)

M-15

Daleko posunięte są prace konstrukcyj-
ne nad M—15, samolotem rolniczym za-

bierającym jednorazowo 2000 kg chemi-
kaliów; sukcesy szybowców rodzimej
konstrukcji „Jantara" i „Oriona" na

międzynarodowych mistrzostwach szy-
bowcowych — oto związane z orzemv-

ze Owiała
umim

slem lotniczym aktywa ostatnich miesię-
cy. Warto dodać, że biura konstrukcyjne
pracują nad modyfikacją produkowanych
w Świdniku śmigłowców Mi—2, nad ulep-
szeniem „Wilgi" opuszczającej hale
WSK—Okęcie. (INTERPRESS)

„Zastalowskie" nitownice

Mgr imż. Edmund Taracki, inż. Józef
Grabowski i technik Józef Bryłkiew z

zielonogórskiego „Zastalu" są autorami
nowoczesnych hydraulicznych nitownic.
Główną zaletą urządzenia, oprócz wydat-
nego zwiększenia efektów produkcyj-
nych, jest radykalna poprawa warunków
pracy. Przy tego typu operacjach panu-
je bowiem z reguły potworny hałas. W
przypadku „Zastalu", na stanowiskach
nitowamia, notowano natężenie hałasu
przekraczające 130 decybeli, podczas gdy
normy dopuszczają najwyżej 80 dcb. Po-
miary dokonane po zainstalowaniu gniaz-
da nitowniczego wykazały, iż nasilenie
hałasu ograniczone zostało do 60 dcb.
Jest to więc duży sukces konstruktorski
grona zakładowych racjonalizatorów.

(PAP)

Nowy rekord w atomistyce
' W „wadze ciężkiej" jąder atomowych

pobity został nowy rekord. Radzieckim
uczonym z Instytutu Badań Jądrowych,
Instytutu Matematyki Stosowanej i In-

stytutu Fizyko-Chemii Akademii Nauk
ZSRR oraz Instytutu Radowego i Instytu-
tu Fizyki Wysokich Energii udało się
pdkryć najcięższe spośród dotychczaso-
wych jąder — jądro helu—8 . (NiT).

Słodka woda z morza

Nad Morzem Kaspijskim w mieście
Szewczenko zakończono budowę elek-
trowni aitomowej z reaktorem na neutro-
nach prędkich, której moc elektryczna
sięga 350.000 kW. Kolejna radziecka elek-
trownia atomowa różni się jednak od
swoich poprzedniczek — oprócz produk-
cji energii elektrycznej spełniać będzie

jeszcze jedno zadanie — odsalać wodę
morską. Mieszkańcy Szewczenka otrzy-
mywać będą na dobę 120 tys. m . sześć,
słodkiej wody. Koszt 1 litra pitnej wody
otrzymanej pośrednio dzięki elektrowni
atomowej wynosić będzie 6 kopiejek. Jest
to niewiele, zwłaszcza że w rejonie tym
odczuwa się już brak słodkiej wody i
nie ma innego sposobu na zlikwidowa-
nie deficytu. Radzieccy specjaliści przy-
gotowują się 'do podobnego rozwiązania
problemu- wody w Azji Środkowej i in-

nych regionach. (PAP)

Czystość jezior mazurskich

Od lat olsztyński Instytut Rybactwa
Śródlądowego bada jeziora mazurskie o-

pracowując podstawy racionalego zago-
spodarowania ich przez Państwowe Go-
spodarstwa Rybackie. Zmiany w chemicz-
nym składzie wody w jeziorach to głów-
ny kierunek prowadzonych prac. Dotych-
czas zbadano ok. 400 jezior. Stwierdzo-
no, że w ostatnich latach skład chemicz-
ny oraz organoleptyczne cechy wód w

jeziorach gwałtownie się pogarszają. Po-
ważne trudności sprawia, poza wielką
ilością jezior, znaczna ich głębokość, jak
i sezonowe zmiany własności wód. Bada-
nia są pracochłonne i angażują poważ* -

środki. (INTERPRESS)

Ile osób pracuje na lotnisku?

Ile osób może pracować na lotnisku?
Okazuje się, że bardzo wiele, więcej niż
w największych fabrykach. Najwięcej
pracowników w Europie zatrudnia lon-
dyńskie lotnisko Heathrow — 50.037 osób,
paryskie Orły — 26.162, natomiast Ham-
burg — 9 .478. W ciągu roku lotniska te

odpowiednio obsługują 16,2 min, 11,3 min
1 3,3 min pasażerów. Wynika stąd, że
największa wydajność pracy, mierzona
stosunkiem liczby pasażerów na 1 zatrud-
nionego, Jest na Orły — 432, następnie w

Hamburgu — 347 i na Heathrow — 324
pasażerów. (PAP)

Przeciw grypie
Naukowcy opracowali nowe szczepion-

ki, oparte na krzyżówkach żywych. wi-
rusów. Produkuje się je w ciągu kilku
tygodni, zamiast — jak dotąd — miesię-
cy. Umożliwiają one obronę przed
zmiennością wirusa grypy. (NiT)

Specjalny nóź

Jakże często mamy kłopot z krojeniem
pomidorów, sera i tych 'wszystkich arty.
kułów spożywczych, które zwykłym no-

żem krojone są nierówno i brzydko. Za-
kłady Przemysłu Terenowego w Cieszy-
nie dostarczyły ostatnio na rynek spe-
cjalne noże do krojenia o pofałdowanej
powierzchni, do których nie .przywiera
ser, a jednocześnie pokrojone plastry są
estetyczne i równe. (WiT)

Stacja mieszania nawozów

W Markuszowie koło Puław przy miej-
scowej Gminnej Spółdzielni Zaopatrze-
nia i Zbytu uruchomiono pierwszą w

kraju doświadczalną stację mieszania na-

wozów, zorganizowaną przez Puławski
Instytut Nawozów Sztucznych. Głównym
zadaniem tej eksperymentalnej placówki
jest praktyczne sprawdzenie realności
technicznej i technologicznej wytwarza-
nia mieszanek nawozowych dostosowa-

nych swym składem, a ściślej proporcja-
mi poszczególnych składników, tj.: azo-

tu, fosforu i potasu — do Indywidualnych

potrzeb określonych roślin i warunków
glebowych dainego regionu. (PAP)

Oczyszczanie gazów spalinowych
Obok ołowiu, najbardziej uciążliwymi

składnikami spalin są różne gazy, prze-
de wszystkim dwutlenek węgla, tle-
nek węgla, dwutlenek siarki i tlenki
azotu. Konstruktorzy poszukują skutecz-
nych urządzeń do eliminacji lub przy-
najmniej ograniczenia zawartości tych
gazów w spalinach. Największe nadzieje
wiąże się z oczyszczaniem katalitycznym.
Urządzenie do tego służące jest dosyć
skomplikowane, a katalizator stanowią
granulki wykonane ze stopów metali
szlachetnych, m. in. platyny. Składniki
toksyczne utleniają się w katalizatorze,
dzięki czemu ich zawartość w spalinach
znacznie maleje Warunkiem poprawne-
go funkcjonowania takiego urządzenia
jest utrzymanie temperatury spalin po-
wyżej 300 ST. C . Można to osiągnąć
poprzez podgrzewanie spalin, co z kolei
wywołuje lo-procentowy spadek mocy
i. wzrost zużycia paliwa. Oczyszczalniki
katalityczne znajdują się w fazie prób.
(NiT)

Bitumiczny dywan
Pomysłowi Japończycy zaproponowali

oryginalny sposób przekształcenia pustyi.
W 'ogrody. Trzeba tylko na głębokości
około metra pod powierzchnią gleby po-
łożyć bitumiczny dywan, który stworzy
warstwę izolacyjną i nie dopuści do u-

cieczki wody przez przepuszczalny grunt.
Skonstruowano maszynę do układania
takiego dywanu. Ma ona 11,5 m długo-
ści. Ze zbiornika spływa smoła rozgrza-
na do 200 stopni i układa się wairstwą o

grubości 3 mm i szerokości 3 m za'
pługami, przeorującymi glebę na głębo-
kości 60—90 cm.' W ciągu godziny można
pokryć w ten sposób odcinek odługości
3,6 m. Prace te, wraz z całym zespołem
zabiegów uzdatniania gleby pustynnej,
m. in. usuwania nadmiaru soli, Japonia
zamierza na wielką skalę podjąć na prze-
łomie 1973 i 1974 roku w kilku krajach
rozwijających się. (PAP)

Inkubator „na wiatr"

Wiatr Jest jednym z niewyczerpanych
źródeł energii na Ziefmi. Energia wiatru
— jak obliczają uczeni — jest dwa razy
większa od energii i wszystkich paliw
kopalnianych. W Instytucie Fizyki Azer-
bejdżańsklej Akademii Nauk skonstruo-
wano inkubator, w którym elektryczność
wytwarzana jest za pomocą silników
„wietrznych". Silnik ten wykorzystuje
energię wiatru, zamienia ją w mecha-
niczną, a ta z kolei za pomocą innych
urządzeń zamieniona jest w elektryczną.
W bardzo prosty sposób rozwiązana zo-

stała sprawa stałej temperatury w inku-
batorze.®W ten to sposób prawie za dar-
mo pracuje całe urządzenie. Inkubatory
„na wiatr" stosowane będą w rejonach
odległych od baz, produkujących ener-

gię. (NiT—SZ)

Chromowanie dyfuzyjne
Specjaliści Politechniki Poznańskiej są

autorami procesu technologicznego zwa-

nego chromowaniem dyfuzyjnym. Nowo
opracowana metoda uznana została za

wynalazek i zarejestrowana w Urzędzie
Patentowym PRL Jako patent polski nr

64944. Tą metodą uzyskuje się wytworze-
nie twardych węglikowych warstw dy-
fuzyjnych na elementach stalowych o

wyższej zawartości węfela. (Interpress)
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