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Rządowego Zespołu d/s Wdrożeń Inicjujących

REDAKCJA: Realizacja programu rozwoju społeczno-gospodarczego Pol-

ski wymaga sprawnych i nowoczesnych metod kierowania gospodarką.
Uchwala VI Zjazdu ^ PZPR wytyczyła podstawowe kierunki usprawnie-
nia systemu funkcjonowania. Jednym z nich jest doskonalenie zasad

działania przedsiębiorstw socjalistycznych. Ku czemu zmiany te zmie-

rzają?

J. PINKOWSKI: W realizacji uchwał VI Zjazdu, a także opierając
się na zaleceniach Komisji Partyjno-Rządowej d/s doskonalenia syste-
mu funkcjonowania .gospodarki i państwa, rozpoczęto* proces wprowa-
dzania kompleksowych znfiiąn W zjednoczeniach» i kombinatach., JSjniany,'
te wprowadzane są stopniowo w Wybranych, órg.ąiiiżacjach gospody-\
czych, w tych, które-wyraziły wolę i gotowość pracowania na podstawie'
udoskonalonych metod gospodarowania. Sta-Jtj .si^ one tym samym orga-
nizacjami inicjującymi. Jednostki inicjujące mają zadanie polegające'nf
praktycznym sprawdzeniu. skuteczności proponowanych rozwiązań przed
ich ewentualnym upowszechnieniem w innych organizacjach gospodar-
czych i dziedzinach.

Inicjowane zmiany powinny zapeWnić przedsiębiorstwom przede wszy-
stkim zwiększenie zakresu samodzielności i odpowiedzialności -za bieżące
decyzje ekonomiczne. Równolegle z tym dąży się do tego, aby-ich- dzia-
łalność była ściśle powiązana z planem centralnym. Umocnienie cen-

tralnego planowania i kierowania przy równoczesnym zwiększeniu sa-

modzielności podstawowych jednostek gospodarczych, to istota dokony-
wanych przedsięwzięć. Wyłania się możliwość uzyskania przez przedsię-
biorstwa korzyści wynikających z lepszej gospodarności, ale także ko-
nieczność ponoszenia ekonomicznych .konsekwencji złego gospodarowania.
Działalność przedsiębiorstw oparta jest . na. udoskonalonych miernikach

oceny i konsekwentnym działaniu- rozrachunku gospodarczego.

Wykorzystując Instrumenty ekonomiczne, stworzono możliwość lepszego dostoso-

wania organizacji zarządzania i zasad ekonomiczno-finansowych organizacji inicju-
jących do konkretnych warunków branży oraz do lepszego wykorzystania ini-

cja
ł
ywy pracujących. .

Udoskonalone zasady funkcjonowania wprowadzamy przede wszyst-
kim w tych zjednoczeniach i kombinatach, które mogą działać spraw-
nie bez potrzeby reorganizacji w stosunku do stanu obecnego. W związ-
ku z tym zmiany dotyczą głównie zasad ekonomiczno-finansowych orga-
nizacji inicjujących. Wywiera to jednak istotny wpływ na stosunki
między nimi, oddziałuje na ich wewnętrzną strukturę zarządzania i na rolę
przedsiębiorstw.

Funkcjonowanie organizacji inicjujących podporządkowane jest zasa-

dzie działalności wielkich organizacji gospodarczych w ramach generalnej
strategii

:

rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i' realizacji założeń naro-

dowych iplanów gospodarczych. Zamierza się to czynić w taki sposób,
aby jednocześnie jak najszerzej wyzwolić inicjatywę organizacji gospo-
darczych i nacelować ich działalność na szybszy postęp naukowo-tech-

niczny,jOTZćzęclnbść/ materiałów i surowców, podnoszenie wydajności pra-
cy, wprowadzanie /na rynki nowych produktów, dynamiczny rozwój opła-
calnego'eksportu!// .

•

REDAKCJA: Jakie instrumenty ekonomiczne będą sprzyjały ogólnej
racjonalności działania tych organizacji?

J. PIŃKOWSKI: Przede-wszystkim miernikiem efektywności pracy
jednostek inicjujących będzie tzw. produkcja dodana, którą w skali
makroekonomicznej można traktować jako odpowiednik dochodu naro-

dowego. Ponieważ różnie interpretuje się ten miernik, warto więc może

podać definicję przyjętą za podstawę rozwiązań' systemowych w jedno-
stkach inicjujących. Przez produkcję dodaną rozumie się Wartość sprze-
daży (na rynek krajowy w cenach zbytu, a na rynek zagraniczny w ce-

nach transakcyjnych) pomniejszona o wartość zakupu materiałów; naby-
tych dla celów pozainwestycyjnych i materialnych usług obćych oraz o.rocz-

ną ratę spłacanych kredytów inwestycyjnych i podatek obrotowy.

Podobnie jak dotychczas, odpowiednią rolę będzie także odgryWać
miernik zysku, jako niezbędny element rozrachunku gospodarczego.

W zależności od skali postępu, od zwiększania efektów gospodarowania
mierzonych produkcją dodaną będą się kształtować wysokość funduszu płac
jednostek inicjujących i poziom wynagrodzeń ich pracownikóW.

Podstawową formą finansowania inwestycji jest kredyt bankowy, przy
czym zakłada się zasadę jego zwrotności. •

Wyniki ekonomiczne powiązane są z opłacalnością eksportu i importu.
Liczba dyrektyw planu centralnego obejmuje zakres niezbędny dla

skutecznego planowania i sterowania produkcją w aktualnych , warun-

kach zgodnie z potrzebami rozwojowymi gospodarki narodowej i po-
wiązaniami z zagranicą, a zwłaszcza z programami i planami współ-
pracy z krajami RWPG.

REDAKCJA: Co będzie główną silą napędową działalności gospodar-
czej w jednostkach inicjujących?

J PlSKOWSKI: Najważniejszą rolę mobilizującą organizacje gospo-
darcze do ujawniania i wykorzystania wszystkich rezerw wewnętrznych
snełniać będzie svstem kształtowania funduszu płac. Uzupełniają go «ar

sadv tworzenia funduszu premiowego kadr kierowniczych i niektóre inne
rozwiązania w dziedzinie bodźców, ocen i normatywów ekonomicznych.

W redakcji odbyła się dyskusja
poświęcdna problemom gospo-
darki materiałowej ocenianej na

tle przyszłych kierunków rozwoju
kraju. W dyskusji udział wzięli:
ZDZISŁAW DEUTSCHMAN, MA-

CIEJ DENISZCZUK, prof. dr CZE-
SŁAW MEJRO, doc. dr MIECZY-
SŁAW NASIŁOWSKI, di MARIAN

OSTROWSKI, MAREK MISIAK,
prof. dr KRZYSZTOF PORWIT. U -

wagi do dyskusji nadesłał także

prof. dr JANUSZ TYMOWSKI.

Redakcja zaproponowała dysku-
tantom rozważenie następują-
cych kwestii:

— Która dziadziny gospodarki
(majqc na uwadze materiało-

chłonność) należałoby prefero-
wać w naszym rozwoju?

— Jakie założyć w związku z tym
kierunki specjalizacji produkcji
przemysłowej — obliczonej na ry-
nek wewnętrzny, ale także na

, eksport?

— Jakie istniejq zależności mię-
dzy materiałochłonnością rozwo-

ju gospodarczego, a tempem in-

westowania?

— Jakiesq zwiqzki między mate-

riałochłonnóściq a kapitało-
chłonnością rozwoju gospodar-
czego? jak ha ty ni tle postawić
można: problem ekonomicznej
substytiicyjności czynników pro-

dukcji?

— W jakim stopniu i w. jaki spo-
sób sam mechanizm funkcjono-
wania gospodarki wpływać móże
na materiałochłonność?

— Czy mogq powstawać sprzecz-
ności między działaniem na rzecz

obniżenia materiałochłonności

(lub szerzej, ogólna dqżnośęiq
do obniżenia nakładów) a rea-

lizacjq nadrzędnych celów spo-

łecznych? Jeśli tak, jak należy je
rozwiqzywac.

Dyskusję zagaił redaktor naczel-

ny „Życia Gospodarczego" JAN

GŁOWCZYK.

J. GŁOWCZYK: Większość publikacji zamieszczo-
nych na łamach naszego pisma w ramach akcji publi-
cystycznej pod tytułem „Dieta surowcowa", poświęcona
była najprostszym rezerwom, które tkwią w. naszej
gospodarce surowcowo-materiałowej. Są to niewątpli-
wie rezerwy najcenniejsze z punktu widzenia -bieżą-
cych potrzeb, albowiem można je najszybciej wyko-
rzystać. Liczne z nich można sprowadzić do eliminacji
zwykłego marnotrawstwa. W dzisiejszej dyskusji chcie-
libyśmy nieco rozszerzyć krąg widzenia o sprawy re-

zerw bardziej złożonych, czyli rezerw jakościowych,
tkwiących głębiej w gospodarce, wymagających bar-
dziej długotrwałych zabiegów, a więc związanych ze

strategią rozwoju przedsiębiorstw, branż i całej gospo-
darki. Myślę tu o obniżaniu materiałochłonności pro-
dukcji przez zmiany technologii produkcji i żmi'any
struktury produkcji. Są to kierunki wyzwalania rezerw

powiązane, ze sobą, ale nie identyczne.
Zmiany w metodach wytwarzania, to znaczy, w tech-

nologii produkcji, mogą; pfzynieść obniżenie nakładów,
materiałowych w' przelicźerińi na "5e3rfóstkę produkcji
wszystkich dotychczas wytwarzanych produktów; to

znaczy obniżenie materiałochłonności ..przy zachowa-
niu .dotychczasowej -struktury .produkcji. ^Można -więc
mówić o typie rezerw, "kt^re^' poIęg$ąA rtar "dfcpizs&iiu
materiałochłonności technologicznej, ^?ąz ?trjiąny kon-
strukcji, technologii t brgSiiiżaeji • prodiikĄŁ.

: Łicżne1
;

punkty wyjścia stwarza tu^Bpzpp.wszećhhiąjąca się ana-

liza "wartości.
Następny typ rezerw materiałowych' można/ wyzwo-

lić przez zmiany struktury produkcji, przy cżynl nie
chodzi tylko o zmiany struktury gałęziowej gospodarki
narodowej, -ale o, strukturę , produkcji w branżach,
a także w przedsiębiorstwach.,

Posłużę się schematycznym przykładem trzech- produktów
A, B i c, w których' kolejno licząc nakłady na 1 zł wartości
produkcji wynoszą 40 gr, 50 gr i 60 gr. — lącznife 150 gr. Za-
łóżmy, że zmieniając technologię wytwarzania Wszystkich pro^
duktów obniżymy w każdym nakłady materiałowe' o 10 proc.,'
to znaczy 'kolejno o 4 gr"., 5 gr., i 6 gr. Nakłady „materiałowe
wyniosą wówczas 36 gr.'+ 45 gr. + 54 gr'., a więc "łącznie
135 gr., a więc o 15 gr. jnnlej, niż przed zmianą technologii.
Jeżeli jednak okaże się, że te same potrzeb^ odbiorców
można w petni zaspokoić przez likwidację wytwarzania pro;
duktu C i dwukrotne zwiększenie wytwarzanią .produktu A,
(lub wpiowadzenie produktu D o nakładach 40» gr na 1 zl
wartości produkcji) rachunek nakładów materiałowych bę-
dzie się przedstawiał 'następująco: 40 gr. + 50 gr. -f- 40 gr;
czyli łącznie 130 gr. Oszczędności materiałowe wyniosą 20 gr.,
bez zmiany technologii, a tylko ze względu na Zmianę struk-
tury produkcji. Nałożenie zaś na zmiany struktury produkcji
dalszych efektów, wynikających ze zmian techhologli — ityslr
umownych 10 proc., czyli dalszych 13 gr. oszczędności — przy-
niesie dodatkowe obniżenie bariery materiałowej.

Z punktu widzenia strategii rozwoju coraz większego
znaczenia nabierają te dziedziny i produkty; które mo-

gą doprowadzić do sięgnięcia, po jakościowe rezerwy
gospodarki materiałowej w drodze zmiany ^technologii
i struktury produkcji, od gałęziowej poczynając, po
asortymentową. Wymaga to dokonywania'- wybbru,' eli-
minowania produktów bardziej materiałóchłonnych
i wprowadzania produktów bardziej materiałooszczęd-
nych.

Wydawałoby się więc, że zmiany w strukturze go-
spodarczej są metodą najprostszą w przezwyciężaniu
bariery materiałowej. Kiedy jednak przyjrzeć się sprar
wie bliżej, to okaże się, że te najbardziej „wydajne"'
kierunki działania wymagaj nie tylko dłuższego okre-
su czasu, w sytuacji kiedy nam się Spieszy, ale także
rozważenia wielu zagadnień -mających poważne impli-
kacje społeczne i ekonomiczne. Wchodzą tu w grę
określone zależności bilansowe, nawet jeśli włączyć
w rozumowanie aktywną rolę .handlu zagranicznego.
Odbiorcy krajowi i zagraniczni mogą bowiem nie
zaakceptować struktury produkcji, którą będziemy
kształtowali stosując kryterium obniżania materiało-
chłonności. i

Możliwości przestawień strukturalnych w zakresie
dóbr zaopatrzeniowych rysują się w sposób relatyw-
nie łatwiejszy. Ale gdy wkraczamy w sferę dóbr kon-
sumpcyjnych,' wtedy sprawy zaczynają się kompli-
kować: Np. transport, rolnictwo, przemysł rolno-spo-
żywczy, są*to dżitedziny materiałochłonne. Czy to ozna-

cza, że., należy dążyć do zmniejszenia ich udziału
w strukturze, -gospodarki, opierając się tylko na kryte-
rium matertałóchłonności? Czy ten przytoczony
wJprzykładźiSt-iprodukt! C, o najwyższej materiało-
chłonności, mScfemy- i będziemy chcieli zastąpić innym
produktem, twardziej „efektywnym" z, punktu widzenia
nakładów materiałowych, ale być może mniej , zgodnym
że ,-śifttkturą. zapotrzebowania ?

. Tego typu,: pytania riasiwają problemy niezwykle
trudne-' . fV'wyni&gające, solidnego przedyskutowania.
RozWażenia' domagają się także związki między mate-

riałochłonnością a kapitałochłonnością (majątkochłorr-
nością) produkcji. Wydaje się, że istnieją ścisłe współ-
zależności -między tymi dwoma rodzajami nakładów.

Nakłady materiałowe .ponoszone' dzisiaj wymagały bowiem
,wcżor?j,"i to .znaczy. w poprzedniej fazie reprodukcji rozsze-

rzonej, nakładów Inwestycyjnych (kapitałowych). Wynika to
.z . faktu, że produkcja surowców jest z natury rzeczy wy-
soce kapitałochłonna. Wzrost zapotrzebowania na surowce,
paliwa i materiały pociąga za sobą w konsekwencji przy-
spieszenie zapotrzebowania na nakłady inwestycyjne w prze-
mysłach surowcowych, co rzutuje na podział dochodu narodo-
wego między akumulację i spożycie.

Gdyby tempo'Wzrostu zapotrzebowania na surowce

było identyczne z tempem rozwoju gospodarczego, to
wzrost konsumpcji, byłby równy ze stopą rozwoju go-
spodarczego, jeśli; oczywiście 'abstrahować od innych
czynników. Gdyby zaś tempo zapotrzebowania na su-

rowce było szybsze, musiałoby to prowadzić W dłuż-
'

szym okresie do znacznego wzrostu stopy' akumulacji
i albo zahamowania konsumpcji, albo • zahamowania

• rozwoju- gospodarczego. Nie chcemy. jak: wiadomo ani
jednego, ani drugiego i dlatego obniżenie materiało-
chłonności naszej gospodarki stanowi integralną część
nowej polityki gospodarczej, ściśle podporządkowaną

DALSZY CIĄG NA STR. 5

POKOŃCZENIE NA STR. 2 fot. ,A. JaiołlAiki



DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Chodzi o to, aby zasady funkcjonowania organizacji gospodarczych by-
ły nakierowane na osiąganie rzeczywistego postępu ekonomicznego. Dyspo-
zycyjny fundusz płac zjednoczenia i zgrupowanych w nim przedsiębiorstw
ustalany będzie według pewnej formuły, a nie limitowany z góry.
W skrócie można powiedzieć, że jego wysokość zależeć będzie od wiel-
kości funduszu płac roku poprzedniego, sprowadzonej do warunków po-
równywalnych, powiększonego o .wskaźnik przyrostu produkcji dodanej
pomnożony przez normatywną relację przyrostu funduszu płac do przy-
rostu produkcji dodanej. W formule tej produkcję dodaną rozumie się
zgodnie z definicją zaprezentowaną powyżej.

Powiązanie z tym systemem oceny kosztów zakupu bądź zuży-
cia materiałów ma na celu nastawienie na oszczędność w zużyciu ma-

teriałów. Chodzi o to, aby nie tworzyły się nadmierne lub zbędne zapasy.
Oddziaływanie na realizację tych celów przez formułę funduszu płac mo-

że okazać się bardzo skuteczne, ponieważ płace stanowią, jak wiadomo,
silny bodziec dla przedsiębiorstw i ich załóg. Potrącenie rocznej raty
spłacanych kredytów inwestycyjnych ma na celu stworzenie barier dla
mało efektywnych inwestycji. Organizacja inicjująca będzie musiała tak
wykorzystywać nakłady inwestycyjne, aby roczny przyrost dochodu z ty-
tułu nowej produkcji był wyższy niż roczna spłata kredytów.

W sumie parametryczne ustalanie funduszu płac, wefllug przyjętych założeń, po-
winno zapewnić korzystne oddziaływanie na różne strony działalności gospodar-
czej organizacji inicjującej: zwiększenie rozmiarów produkcji, wzrost wydajnoScl
pracy, poprawę jakości ; asortymentu produkcji oraz wprowadzanie nowych wy-
robów, oszczędność w gospodarce materiałowej, zwiększenie efektywności gospo-
darowania i skracanie okresów osiągania pełnych zdolności produkcyjnych, po-
prawę efektywności eksportu.

Szczególne istotne jest to, że w tym sposobie naliczania funduszu
płac powstaje możliwość substytucji między czynnikami produkcji, a zwła-
szcza między pracą uprzedmiotowioną a pracą żywą. W praktyce wartość
złotówki wydanej na materiały będzie równa wartości złotówki wyda-
nej na płace. Spełniony więc zostanie jeden z postulatów powszechnie
wysuwanych od wielu lat przez aktyw kierowniczy przedsiębiorstw
i zjednoczeń.

W ramach dyspozycyjnego funduszu płac organizacjom inicjującym dano okre-
śloną samodzielność w gospodarowaniu tym funduszem. Mogą one wprowadzać
przejściowo premie, a także tworzyć wyspecjalizowane fundusze premiowe nakie-
rowane na poprawę efektywności związanej z danym kierunkiem działania (np.
premie lub nagrody za efektywny eksport, oszczędności materiałowe, innowacje
techniczne, realizację zadań specjalnych itp.). Generalnym założeniem jest jednak
odejście od nadmiernego rozproszenia funduszów premiowych przeznaczanych
na poszczególne cele i dążenie do tworzenia SYSTEMÓW ZINTEGROWANYCH,
premiujących za rzeczywisty postęp w efektach gospodarowania.

Omówione tu metody przyznawania i podziału funduszu płac pomyślane
są jako bodziec oddziaływający na całą załogę. Skuteczność tego oddziały-
wania w odniesieniu do poszczególnych pracowników uzależniona jest jed-

nak od prawidłowego funkcjonowania systemu taryfikatorów, norm wew-

nątrz zakładów pracy. Dlatego przewidziano, porządkowanie wielu spraw,
związanych z lepszym funkcjonowaniem tych systemów w oparciu o uchwa-

łę 222 Bady Ministrów. Celem tych przedsięwzięć jest zapewnienie możli-
wości wzrostu płac dla wszystkich zatrudnionych, w zależności od zwięk-
szania wydajności pracy.

REDAKCJA: Ale place są przecież nie tylko bodźcem, ale takie pod-
stawowym składnikiem kosztów...

J. PLNKOWSKI: TO prawda. W związku z tym na kierownictwie orga-
nizacji inicjujących i na ich instancjach nadrzędnych spoczywa wielka od-
powiedzialność za tó, aby nie doprowadzić do wzrostu kosztów wytwarzania
Normatyw, według którego oblicza się wzrost dyspozycyjnego funduszu
pład stWarźa określone zabezpieczenie. Równocześnie przewidziano do-
datkowy bodziec ża Obniżkę kosztów wytwarzania dla personelu kierow-
niczego w postaci funduszu premiowego tworzonego z zysku.

b
«

d! 5le formowany na podstawie normatywnego odpisu z zysku. Aby
pu £p6 ,

v ' Płowych, a także aby hle dopuścić do zbyt szybkiJ-
p ^ m,ow ®eo i tym samym Wynagrodzeń personelu kieiownl-

miowegT. ę zasadę PfoEresywnego opodatkowania przyrostu funduszu pre-

Obok tego istotną rolę w zwróceniu uwagi na syntetyczne wyniki gospo-
darowania powinien odegrać tworzony z zysków fundusz rozwoju przed-
siębiorstwa.

REDAKCJA: Jaki cel przyświeca! wprowadzeniu kredytu jako podsta-
wowej formy finansowania inwestycji?

J. PlNKOWSKI: Przyjęte rozwiązanie systemowe, uznające kredyt jako
podstawową formę finansowania inwestycji oraz zasadę faktycznej zwrot-
ności nakładów, zmierza do zapewnienia aktywnego wpływu państwa na

procesy rozwojowe, do wprowadzenia finansowej sprawdzalności ekono-
micznej efektywności podejmowanych inwestycji oraz do ograniczenia
skłonności do nieefektywnego inwestowania.

Chciałbym jednak podkreślić, że obok inwestycji kredytowych występo-
wać' będą inwestycje ftinduśzowe i inwestycje dotowane. Pierwsze z nich
polegać mają na Uzupełniającym zakupie maszyn i urządzeń, robotach adap-
tacyjnych itp. finansowanych ze środków własnych. Dążymy do umocnienia
pozycji przedsiębiorstw i są możliwości dokonywania inwestycji ze środków
własnych, zwłaszcza nakładów charakteryzujących się wysoką efektywnością
i wprowadzaniem elementów postępu technicznego do zakładów. Drugie,
których zakres może być różny, będą finansowane z budżetu.

REDAKCJA: W jaki sposób zapewnione będzie powiązanie wyników
działalności organizacji z opłacalnością handlu zagranicznego?

J. PlNKOWSKI: Zdecydowane nastawienie gospodarki na współpracę
międzynarodową, zwłaszcza w ramach RWPG, jest podstawowym założe-
niem usprawnień wprowadzanych w jednostkach inicjujących. Dla zapew-
nienia realizacji tego hasła wprowadzane są rozwiązania organizacyjne oraz

ekonomiczno-finansowe. Do najważniejszych z nich należy uwzględnienie
poprawy efektywności eksportu i importu w wynikach organizacji gospo-
darczej. Wzrost opłacalnego eksportu i racjonalne wykorzystanie możli-
wości importowych wpływa na produkcję dodaną i zysk. W konsekwencji
wzrastać mogą zarobki i powiększać się środki przeznaczane na cele roz-

wojowe.
Powiązanie wyników ekonomicznych organizacji gospodarczych z opłacal-

nością eksportu i importu oznacza więc możliwość uzyskania określonych
korzyści.

REDAKCJA: Jak będzie się. przedstawiać planowanie w jednostkach
inicjujących i przy pomocy jakich metod zamierza się zapewnić po-
wiązanie ich działalności z planowaniem centralnym?

J. PIŃKOWSKt: Powiązanie działalności jednostek inicjujących z piano- .

waniem centralnym uważamy za jedno z węzłowych, strategicznych zało-
żeń w procesie wprowadzania kompleksowych zmian w metodach plano-
wania i Zarządzania. Jak już zaznaczyłem celem naszym jest wypracowanie
metod i form działania sprzyjających umacnianiu sterującej roli planu cen-

tralnego.
Powiązanie to powinno się odbywać przy pomocy instrumentów oddziały-

wania ekonomicznego oraz przez odpowiednie określanie zadań nlanowych.
Zakres i rodzaj wskaźników dyrektywnych wynika zarówno z NPG na rok
1973, jak i ze specyfiki jednostki inicjującej. W planie jednostek inicjują-
cych na bieżący rok obowiązują — generalnie rzecz biorąc — następujące

cyjnych. ti_ rihowlazvwać będą normatywy ustalony na

Niezależnie od dyrektyw /^""^„"^'^. wspótczynnik korelujący dynamikę
okres trzyletni. Należą do nich mlęfcw -3⁄43⁄4TM iJda^j, nórpiStyw odpisów ż zysku
przyrostu funduszu płac .ze wzrostęm ^ 3⁄43⁄43⁄4^ inwestycji Własnych*

ze względu n* korzystny £^^3⁄43⁄43⁄4^
czan a zadań ustalonych w planie pięcioletnim, ^ £ . ,971-72 korvso-
tych normatywów przyjęto bie^fej -

wane.o przewidziany przyrost efektów w następnycn 1

^Równolegle do zatwierdzanych indywidualnych dla k^ jednostki
normatywów obowiązywać będą wspólne d a Wszystkic i organi/acj. wskaż
niki oprocentowania funduszu płac, środkow trwałych i obrotowych oraz

kredytów bankowych. hV(4 dostosowa-
Planowanie dla fmtrzeb organizacji gospodarczej powmno byc aoswsowa

ne do specyfiki branży. Nie stawia s ę więc P°d *ym
w zakresie doboru wskaźników planistycznych. Dopuszcza się iaKze stoso-
wanie kroczącej metody opracowywania planów. ... nlanowanie

System planowania w jednostkach imcjujących cbejmuje planowan^
perspektywiczne, pięcio- bądź inne wieloletnie, JTM* Oczywiście-

Roczny plan stanowi również ważki instrument zarządzania uczywiscie
Dl^ny roczne no winny bvć oparte o ustalenia planu 6-leta«g£ol'owiązu-
jące normatywy i parametry oraz uwzględniać -^sasniss
macje uzyskane od jednostek nadrzędnych i współpracuiących Je^nakze
metodyka planowania rocznego, jego tryb i szczegolowość mogą być - przy
utrzymań'u podstawowych H^rnko^ch ra^eń. 1

nictwo jednostek — dostosowywane do charakteru 1 potrzeb poszczegoinycn
organizacji.

REDAT5CTA: Jak wygląda aktualny stan wprowadzania nowych zasad

gospodarowania?
J. PIŃKOWSKI: Rozpatrzono i zatwierdzono dotychczas propozycje do-

skonalenia zasad gospodarowania dla kilkunastu jednostek ^tCjUjąc^h
a między innymi dla Zjednoczenia Przemysłu Silnikowego i Lotniczego
„DELTA", Zjednoczenia Przemysłu Farmaceutycznego
czenia Przemysłu Spirytusowego „POLMOS", Zjednoczema P^my^u Ma-

szyn i Aparatów Elektrycznych *EMA". Zjednoczenia Przemysłu Elektro-

nicznego „tTNITRA" i Zjednoczenia Przemvshi Automatyki i. Aoaratnrv .Po-

miarowej „MERA", zjednoczenia Przemysłu Chemii Gósoódąfćzej „POLLE-
NA", ZjedftOćżeńia Przemysłu Farb i Lakierów „POLIPARB", Zjednoczema
Przemysłu Petrochemicznego „PETROCHfcMIA", Przedsiębiorstwa Handlu

Żagraftićżnegd „CSECH", Zjednoczenia Przemysłu Cukierniczego, Zaednó-r
czenia Przemysłu Meblarskiego. .

Prowadzi się także prace nad ustaleniem tych zasad dla kilku dalszych
jednostek przemysłowych. W modyfikowanej formie, w dostosowaniu do
specyfiki- tego działu, zastosowąnó omrwia:ie zasady w jednostkach pań-
str/owśgo handlu detalicznego.

REDAKCJA: Niektóre przedsiębiorstwa i zjednoczenia mające już za-

twierdzone statuty nowych zasad gospodarowania, sygnalizują, żc W ślad
za tym nie podążają szczegółowe przepisy wykonawcze...

J. PIŃKOWSKI: Jest to prawdą tylko po części. Dokładne opracowanie
konkretnych rozwiązań wymaga czasu. Lepiej trzy razy pomyśl,, a raz zrób,
jak mówi dewiza. Stąd też nastąpiły pewne opóźnienia w opracowaniu
Szczegółowych dokumentów. Jednakże sytuacja ulega już obecnie radykalnej
zmianie. Na przykład ministrowie przemysłu maszynowego i chemicznego
wydali szczegółowe rozporządzenia, co powinno się przyczynić do tego, że

organizacje inicjujące zaadaptują ogólne rozwiązania już bez specjalnych
przeszkód. .

•
.

Natomiast sprawą o podstawowym znaczeniu będzie analiza wyników
działalności gospodarczej jednostek inicjujących, Ocena skuteczności pro-
ponowanych i przyjętych przez nie rozwiązań. Zamierzamy tej sprawie po-
święcić nie mniejszą uwagę, niż pracom przygotowawczym do wdrożeń
Doskonalenie metod planowania i zarządzania gospodarką narodową to pro-
ces ciągły i złożony. Powinien on być sprzężony ściśle z wartkim nurtetii
rtokonywającego się .postęou. naukowo-technicznego. Doświadczenia - jedno-
stek inicjujących, poparte Wymiernymi efektami gospodarowania, będą pod-
stawą do wyciągnięcia wniosków uogólniających i wypracowania rozwią-
zań, które będą mogły' być upowszechniane i wykorzystane dla dalszych
przedsięwzięć związanych z doskonaleniem metod planowani j zarządzania

Rozmawiał: KAROL SZWARC

NIE WYKORZYSTANE

W
GÓRNICTWIE odkrywkowym

baza kopalin towarzyszących,
takich jak: iły, kaoliny, piaski,

żwiry, torfy i inne, jest olbrzymia.
Uruchomione już obecnie i przewi-
dziane do uruchomienia w perspek-
tywie 20—30 lat zasoby surowców

towarzyszących szacuje się na 5 mld
m sześć. Ogromne są również ilości

odpadów powstających w górnictwie
odkrywkowym. Jeżeli chodzi na

przykład o odpady energetyczne po

węglu brunatnym, w szczególności
popioły lotne, to uwzględniając prze-

widywaną eksploatację złoża bełcha-

towskiego, szacuje się je na 18 min

ton rocznie.

Prowadzone badania i prace doś-

wiadczalne nad utylizacją kqpalin
towarzyszących i odpadowych poz-

walają na stwierdzenie, że surowce

te są w pełni przydatne do produk-
cji materiałów budowlanych, zwła-

szcza kruszyw sztucznych, ceramiki

szlachetnej, tlenku glinu i wielu in-

nych wyrobów. Zagospodarowanie
tych surowców może i powinno w

sposób zasadniczy rzutować na per-

spektywiczne kierunki rozwoju ta-

kich branż, jak ceramika budowla-

na i szlachetna, kruszywa budowla-

ne i drogowe oraz hutnictwo alu-
minium.

Pomimo dobrze rozwiniętego fron-

tu prae badawczych nad, utylizacją
surowców towarzyszących i odpado-
wych, pomimo osiągnięcia wielu ory-

ginalnych i cennych rozwiązań w

tym względzie, stopień wykorzysta-
nia tych surowców jest w stosunku

do istniejących potrzeb i możliwoś-

ci znikomy. Utylizacja kopalin to-

warzyszących ogranicza się zaled-

wie do 500 tys. m sześć, rocznie, co

stanowi 0,1 proc. zasobów, zaś wy-

korzystanie popiołów lotnych wy-
nosi około 150 tys. ton rocznie, co

stanowi około 1 proc. rocznego wy-

padu.
Nasuwa się pytanie: jakie są przy-

czyny takiego stanu? Tkwią one —

jak się wydaje — w sferze rozwią-
zań organizacyjnych. Górnictwo od-

krywkowe pozostaje w gestii pięciu
resortów i kilkunastu branżowych
ośrodków dyspozycyjnych. Wynika
stąd wadliwy model wydobycia, za-

sadzający się na eksploatacji kopali-
ny podstawowej, zaspokajającej po-

trzeby surowcowe określonej branży,
do której przynależy złoże i kopal-
nia.

W takim jednosurowcowym mo-

delu wydobycia, który charakteryzu-
je dotychczas całe górnictwo od-

krywkowe, wszelkie rygory ekono-

miczne nastawione są ma realizację

zadań':'w dziedzinie -wydobycia-' -kń^'

paliny podstawowej, a wszystko to,
co przeszkadza" 'W realizacji tych
zadań — a więc i wykorzystanie ko-

palin towarzyszących — traktowa-
ne jest przez kopalnie i jej jednost-
ki nadrzędne jako margines podsta-
wowej działalności.

Stan ten, utrzymujący się przez wiele

łat doprowadził do tego, że każda bran-
ża dąży do zaspokojenia swoich potrzeb
surowcowych przez budowę własnych
kopalń na bazię surowcowej, którą dys-
ponuje, zapewniając sobie w ten sposób
ciągłość dostaw.

Ukształtowany jednosurowcowy
model wydobycia jest modelem

ekstensywnym. Prowadzi on do de-

wastacji terenów, trwonienia zaso-

bów naturalnych kraju, niewyko-
rzystania zainstalowanego potencja-
łu wydobywczego, wzrostu nakła-

dów inwestycyjnych i eksploatacyj-
nych na rozwój wydobycia.

Praktyka gospodarcza pozostaje i

będzie pozostawała w sprzeczności
z istniejącymi aktami normatywny-
mi (m. in. uchwały KERM z 1962,
1964 i 1969 roku) tak długo, dopóki
nie nastąpią zasadnicze zmiany w

systemie gospodarowania oraz orga-

nizacji i zarządzania górnictwem od-

krywkowym, stwarzające warunki

do przejścia od jednosurowcowego

•ttiódelu wydobycia d<ł modelu5, wie-

losurowcowego, zakładającego kom-

pleksowe wykorzystanie złóż.

Wymóg kompleksowej eksploatacji
wszystkich surowców występujących
w złożu i nadkładzie powinien od-

nosić się przede Tyszystkim do no-

wych kopalń, przy których projek-
towaniu jako integralną część całe-

go przedsięwzięcia inwestycyjnego
należy przewidywać budowę wielo-

branżowych zakładów wydobyw-
czych i przetwórczych, wykorzystu-
jących surowce towarzyszące I od-

padowe. Wydaje się. że ustalenie już
w chwili obecnej takiego wymogu

jest możliwe i realne. Jego konsek-

wentne egzekwowanie może przy-
nieść w najbliższej przyszłości
znaczne korzyści gospodarcze, a w

perspektywie zapewnić .przejście,,
górnictwa odkrywkowego na wielo-

surowcowy model wydobycia. •

Aby zilustrować realne moiżliwoś-

ci Wykorzystania kopalin towarzy-
szących i naświetlić korzyści wy-

nikające stąd dla gospodarki, naro-

dowej, posłużę się dwoma przykła-
dami:

ZJEDNOCZENIE MATERIAŁÓW OGNIO-
TRWAŁYCH planuje budowę nowej ko-

palni na złożu Lusina-Udanin o wydo-
byciu ok. i min ton rocznie glin ognio-

trwałych.- Tej mniej, o- nawef~wytś\!ej
klasy gliny występują w Kopalni' Węgią
Brunatnego Turów w 20-metrowej war»

stwie między dolnym i górnym pokła-
dem węgla. Zbieranie tej warstwy glip
rozpocznie się w 1975 r. Koszty budowy
kopalni na złożu Lusina-Udanin szacuje
się na 300 min zł, a Koszt wydobycia' 1

tony gliny — na ok. 101) zł/t. Koszt zbie-
rania tej gliny w kopalni Turów nie

powinien przekroczyć ok. 50 zł/t.

W BEŁCHATOWIE oprócz innych se-

rowców towarzyszących występują ol-

brzymie zasoby piasków podsadzkowych,
które oszacowano na ok. 13Q0 min m

sześć. Zagospodarowanie tycft zasobów

pozwoli na eksploatowanie plasków W

latach 1980—2010 dla potrzeb podsadzki
płynnej kopalń węgla kamiennego w

Górnośląskim Okręgu Przemysłowym jy
wys. ok. 30 min m sześć, rocznie, co

stanowi około 2/3 prognozowanego wy-

dobycia Przedsiębiorstwa Materiałów

Podsadzkowych Przemysłu Węgłowego.
Koszt wydobycia plasków podsadzko-
wych ze złoża Belchątów będzie zniko-

my — ok. 30 zł/t, ogranicza się bowiem

głównie do kosztów przewozu,, przy zało-

żeniu budowy magistrali piaskowej o

długości ok. 110 km. Realizacja takiej
koncepcji umożliwi zrezygnowanie z bu-

• dowy nowych kopalń plasku podsadzko'-
wego w Górnośląskim Okręgu Przemy-
słowym, ograniczając dewastację terenów
w tym obszarze nfł powierzchni ok. 7,0
tys. ha. Oszczędność dla gospodarki na-

rodowej z tytułu zagospodarowania pias-
ków z kopalni Bełchatów szacuje się na

ok. 4 mld zl.

LESZEK J. KRZYŻANOWSKI

W UBIEGŁYM TYGODNIU

Biuro Polityczne postanowiło zwo-

łać na 26 LUTEGO POSIEDZENIE

PLENARNE KOMITETU CEN-

TRALNEGO PZPR w .sprawie efek-
tywnego wykorzystania zasobów

surowcowych i materiałowych w

gospodarce narodowej.

1 Sekretarz KC Edward Gierek,
Przewodniczący Rady Państwa

Henryk Jabłoński i Prezes Rady Mi-

nistrów Piotr Jaroszewicz zostali

poinformowani przez prof. J. Szcze-

pańskiego o wynikach i ZAKOŃ-
CZENIU TRWAJĄCYCH DWA LA-

TA PRAC KOMITETU EKSPER-

TÓW zawartych w Raporcie o" Sta-

nie Oświaty PRL.

KOMISJA ROZWOJU POWOŁA-

NA PRZEZ PREZESA RADY MI-

ŻYCIE GOSPODARCZE 78
Nr 6 (1117) - 11.11.1973

NISTROW zajęła się wszechstron-

nym przeanalizowaniem możliwo-

ści realizacji zadań w latach 1974—

1975 na poziomie wyższym niż za-

kładał plan 5-letni oraz opracowa-
niem propozycji dotyczących celów

strategicznych, koncepcji i kierun-
ków rozwoju w latach 1976-1980. W

ramach komisji powołano zespoły
problemowe.

PREZYDIUM RZĄDU NIE BĘ-
DZIE DO KOŃCA PIERWSZEGO

PÓŁROCZA ROZPATRYWAĆ
WNIOSKÓW O WPROWADZENIE
NOWYCH ZADAŃ INWESTYCYJ-
NYCH do planu na 1973 r.

KRAJOWA NARADA AKTYWU
MŁODZIEŻOWEGO omawiała jed-
ność celów i zadań młodzieży w

budowie socjalistycznej Polski.

Na PRACE ZWIĄZANE Z ROZ-
BUDOWĄ HUTY IM. LENINA w o-

bccnej 5-latce przeznaczy się 800 min
zl. czyli ok. 300 min więcej niż

przewidywały pierwotne założenia.

W 160 warszawskich fabrykach i

spółdzielniach załogi odpowiedziały
na apel Sekretariatu KC' i Prezy-
dium Rządu. Najbardziej wymierne
są ZOBOWIĄZANIA O DODAT-
KOWEJ PRODUKCJI WARTOŚCI
2300 MLN ZŁ.

Wśród kolejarzy Chojnic zrodziła
się inicjatywa zbudowania OSIED-
LA DOMKÓW JEDNORODZIN-
NYCH przy dużym udziale społecz-
nym, Osiedle składać się będzie z

463 domków wolno stojących bliź-
niaczych i pawilonowych, z żłobka,
przedszkola i placu zabaw. Budowa
osiedla rozpocznie się jeszcze w

tym roku.

WOJEWÓDZTWO OLSZTYŃSKIE
MA ZNACZNĄ ILOSC BARDZO
KWAŚNYCH GLEB wymagających
wapnowania. Większość lokalnych
potrzeb zaspokajają już dostawy
wapna nawozowego z miejscowych
wytwórni, eksploatujących małe od-

krywki kamienia wapiennego,

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZ-

NA W NASZYM KRAJU ZNACZ-
NIE SIĘ POPRAWIŁA w ostatnich
latach. Wśród przyczyn zmian na

lepsze bezsprzecznie nn r^ricsrym

miejscu postawić należy wprowa-
dzenie masowych szczepień ochron-

nych. Zwiększa się natomiast ilość
• chojrób „cywilizacyjnych."

„DZIECKO NA DRODZE". Dzię-
ki tej pożytecznej akcji notuje się
znacznie mniej wypadków ulicznych
z dziećmi w Warszawie. Dużą rolę
w upowszechnianiu przepisów ru-

chu drogowego odgrywały filmy
wyświetlane we wszystkich war-

szawskich szkołach. Niestety filmy
się zużyły, a przedsiębiorstwo „Fil-
mos" wykazuje zdecydowanie za

mało zainteresowania tym rodzajem
propagandy.

Z dużymi obawami przystępowa-
li rolnicy i leśnicy do ponownego
ZAGOSPODAROWANIA TERE-

NÓW POZOSTAŁYCH PO ZAKOŃ-
CZENIU EKSPLOATACJI SIARKI
w kopalni „Piaseczno". W ub. roku
zebrano już wcale niezłe plony z

12 ha rzepaku i 37 ha pszenicy. W

tym roku rolnicze obszary w pobli-
żu kopalni powiększą się o dalsze
100 ha.

500 GMINNYCH SZKÓŁ ZBIOR-
CZYCH rozpocznie naukę od wrześ-
nia. Najwięcej trudności nastręcza

zapewnienie dzieciom środków
transportu, a• szkołom odpowiedniej
kadry.

KRZYŻ GRUNWALDU DLA

ZIEMI BABIMOJSKIEJ za wytrwa-
łą walkę z naporem germanizacji
oraz zasługi położone w dążeniu do.

narodowego i społecznego wyzwo-

lenia, przyznała Rada Państwa.

POCZEKALNIE MIESZKANIO-
WE DLA MŁODYCH MAŁ-

ŻEŃSTW: w Stalowej Woli buduje
się pierwszy w Polsce obiekt „po-
czekalni mieszkaniowej". Mieszka-
nia przeznaczone są głównie dla

młodych małżeństw, wyczekujących
na przydział lokali, dla rodzin z

dziećmi.

Obuwie domowe, ściereczki, koł-
dry z odpadów produkują łódzkie
zakłady dziewiarskie „Delta", ZA-

GOSPODAROWUJĄC ODPADY
powstające przy wykrawaniu odzie-
ży.

W tvm roku po raz pierwszy biu-

ra podróży przejęły załatwianie

wszelkich formalności związanych
Z ZAKUPEM 100 DOLARÓW
NA INDYWIDUALNE WYJAZDY

bez zaproszenia do krajów strefy
pozarublowej. Obserwowano jednak
niewielki wpływ wypełnionych
wniosków dewizowych, mimo duże*

liczby wydanych druków. Najwiękr
szym powodzeniem cieszy się Ju-

gosławia.

DO NOWEGO JORKU POLSKI-
MI SAMOLOTAMI można lecieć 'z

Warszawy w poniedziałki i czwart-

ki.

5 400 TYSIĘCY DZIECI I MŁO-
DZIEŻY szkolnej skorzysta w bież.

roku z różnych form WYPOCZYN-
KU w czasie letnich i zimowych
wakacji. Fundusze państwa na• ten

cel mają osiągnąć 1 480 min zł.

Przez Wydziały Zatrudnienia

przewija się rocznie 2,5 MLN LUr

DZI POSZUKUJĄCYCH PRACY.

Jest to ogromna fluktuacja obejmu-
jąca blisko 1/4 zatrudnionych.

SZKOŁA CHORĄŻYCH POŻAR-
NICTWA (d^ga w kraju) powsta-
ła w Nowej Hucie. Uczyć się w niej
będzie 100 absolwentów liceów i

techników z całego kraju.



w literaturze traktującej o regionie ekonomicz-

nym zauważalny jest brak powiązań między róż-

nymi elementami teorii regionalnej. Teoria ta jest
nie tylko wewnętrznie niespójna, lecz naw«t za-

wiera elementy sprzeczne. Istnienie logicznie po-
wiązanej, jednorodnej metodologicznie teorii re-

gionu i rozwoju regionalnego ma zaś zasadnicze
znaczenie dla ustaleń polityki regionalnej.

DOTYCHCZASOWA pomyka regionalna ce-

chowała się pewną irracjonalnością przeja-
wiającą się w forsowaniu koncepcji nie
zawsze teoretycznie uzasadnionych, a wyni-
kających z pewnych obserwacji rzeczywisto-
ści gospodarki kraju. Mam tu na myśli

przede wszystkim zabiegi władz terenowych o loka-
lizację na terenie ich działania zakładów przemysło-
wych, w czym widziano jedyne lekarstwo na stan

opóźnienia gospodarczo-społecznego regionu.
»oP ^ ytywi Je ,

cechy takie ł lokalizacji wynikają często nie
S^^ " 8 " rozwiązania, lecz z priorytetu, który -

JSSSi6 .TM* 6 ' od
jcso zasadności - polityka gospodarcza przy-

znawała przemysłowi.
Nieadekwatne rzeczywistym nakładom pracy spo-

łecznej zaniżanie udziału rolnictwa w dochodzie na-

rodowym,. świadczenie pewnych typów usług tylko
lub przede wszystkim wobec zatrudnionych w prze-
myśle (np.: opieka lekarska, ubezpieczenia, system
emerytalny) stwarzały pozory, że jedynym czynni-
kiem zapewniającym wzrost poziomu dobrobytu lud-
ności w regionie jest przemysł i skłaniały do starań
o lokalizację inwestycji przemysłowych.

Ta praktyka gospodarcza znalazła swoje odbicie
nie tylko w koncepcjach .rozwoju regionów (woje-
wództw, powiatów) forsowanych przez władze tere-

nowe, lecz i w koncepcjach teoretyczno-ekonomicz-
nych. Chodzi mi tu o dwa zasadnicze problemy: po-
jęcie regionów słabo rozwiniętych i mierniki pozio-
mu rozwoju oraz teorię ekonomicznego rozwoju i e-

gionu (pojęcie rozwoju, warunki i czynniki rozwoju).
• W literaturze poświęconej problematyce regionu
słabo rozwiniętego prawie powszechnie utożsamia s

;
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taki region z obszarem nieuprzemysłowionym. Rz2-

ezywistość potwierdza te dość powszechne twierdze-
nia. Obszary uprzemysłowione są bowiem bogatsra,
«arówno pod względem, konsumpcji indywidualnej,

wiedliwego kształtowania zasady podziału. Chodzi
o to, że wartość towarów jest wielkością niezależną
od indywidualnych nakładów pracy w poszczególnych
przedsiębiorstwach. W danej gałęzi prz;y produkcji
określonych dóbr istnieją przedsiębiorstwa o różnym
poziomie nowoczesności, o różnym stopniu wyposaże-
nia technicznego. Fąkt pewnej przestarzałości zakła-
du nie wynika ze złej pracy jego załogi, i kierowni-
ctwa, "związany jest z osiągniętym poziomem rozwo-

ju sil wytwórczych zmuszającym do produkcji w za-

kładach o poważnie zróżnicowanym stopniu nowo-

czesności.'
w zakładach o przestarzałej technice przy tych samych na-

kładach pracy żywej uzyskuje się mniejszą wartość pro-
dukcji. Uzyskiwanie przez załogę tych zakładów mniejszych
zarobków (płacy roboczej), jak również niższych świadczeń
z funduszy przedsiębiorstw nie jest zgodne z ideami socja-
lizmu. Wskazać przy tym należy, że stopień technicznego
uzbrojenia pracy dla poszczególnych gałęzi w różnych wo-

jewództwach Jest poważnie zróżnicowany, co także rzutuje
na zróżnicowanie dochodów w przekroju regionalnym.

Stąd wydaje się, iż jedyną poprawną interpretacją
zasady podziału według pracy jest oparcie tego po-
działu o ilość wydatkowanej przez pracowników pra-
cy, t.j czas pracy i jej intensywność. Prącej podob-
nej intensywności (oczywiście przy podÓtyftyeh kwali-
fikacjach itp.) powinny być podobnie Wynagradzane.
Spełnienie tych zasad umożliwiłoby rzeczywiste zbli-
żanie się różnych obszarów kraju pod względem wa-

runków życiowych.
' ! *

POWRACAJĄC do problematyki poziomu rozwoju
regionów — warto zwrócić-uwagę, że nie tylko mier-
niki poziomu, wynikające ze stopnia uprzemysłowie-
nia (produkcja przemysłowa, ludność zatrudniona w

przemyśle itp.), lecz również z tzw. dochodu regio-
nalnego nie są poprawne. Wszystkie one przenoszą
bowiem wprost koncepcje- rozwoju kraju na szczebel
regionalny, mimo iż między państwem a regionem
występują zasadnicze różnice. Zabieg taki abstrahu-
jący od różnic między gospodarką krajową a regio-
nalną jest — w moim odczuciu — błędny. Gospodar-
ka krajowa jest w dużym stopniu zamkniętą cafcrcią,
przed którą stoi jeden ogólny cel — maksymalizacja
dobrobytu społeczeństwa. Na ten cel ogólny powinien
być- nakierowany społeczny podział pracy, w tym
także terytorialny podział pracy.

A więc gospodarka regionów jest — i musi być —

nastawiona na maksymalizację efektów w całym go-

jak-1 pod wieloma względami w konsumpcji zbioro-
wej. Poziom wy.oosażenia szkół, żłobków czy przed-
szkoli- , .zakładów leczniczych,. .dostępnośiSitSlag? komu- *

nalnych są wyraźnie wyższe na terenach regionów
uprzemysłowionych.

#

NALEŻY jednak postawić pytanie: czy stan taki
(pynika z obiektywnych prawidłowości rządzących
rozwojem .gospodarczym w przekroju terytorialnym,
czy też powodowany jest przyjęciem u podstaw po-
lityki gospodarczej pewnych fałszywych przesłanek?

Wydaje si^f 'ze^ftValiijK' ¥ażzej :'&o ćżyniębM1 z
' tym

drugim przypadkiem. O ile bowiem kapitalistyczny
motyw zysku powodował istnienie nierównomiernego
rozwoju także w układzie terytorialnym, czego kon-
sekwencją jest- -także nierównomierność w poziomie
warunków życiowych ludności różnych regionów, to-

gospodarka socjalistyczna charakteryzuje się - jednak
— a przynajmniej powinna — cechą likwidującą
wspomniane sprzeczności: .'

Nie oznacza to jednak, że pod względem gospodar-
czym wszystkie obszary mogą być identyczne. Socja-
listyczna zasada racjonalności sprowadzająca się do
maksymalizacji produkcji dóbr o pożądanej struktu-
rze, asortymencie, jakości itp. przy danych zasobach
pracy społecznej powoduje, że nie wszystkie warian-
ty lokalizacyjni są jednakowo efektywne, że musi
istnieć specjalizacja wytwórcza różnych obszarów,
terytorialny podział pracy. Jednocześnie jednak po-
winno się dążyć" do równomiernego poziomu życio-
wego tych różnych wyspecjalizowanych obszarów, do
tego, by tereny rolne nie, różniły się zasadniczo pod
tym względem od terenów przemysłowych, a w ra-

mach np. przemysłu obszary o przemyśle ciężkim nie
były uprzywilejowane w stosunku do przemysłu
włókienniczego, itp.

Oczywiście, nie jest to równoznaczne z całkowitym egali-
taryzmem, bowiem wyższy poziom życia ma również — w

pewnych warunkach — spełniać funkcję bodźcową, tj. skła-
niać do społecznie pożądanych, międzyregionalnych przesu-
nięć ludności. Należy tu jednak wskazać, iż polityka zmie-
rzająca do wyrównania stóp życiowych nie istniała u nas

w takim stopniu, jaki wynikać powinien z socjalistycznego
charakteru gospodarki.

Jedną z przyczyn tego jest fałszywie pojmowana
zasada podziału według ilości i jakości pracy.

Zasada ta, będąca ' jedynym słusznym sposobem
wynagradzania w okresie, kiedy zasób dóbr będący
w . dyspozycji społeczeństwa, jest — ze względu na

stosunkowo niski poziom rozwoju sił wytwórczych
— Ograniczony, była jednak interpretowana w spo-
sób nie zapewniający realizacji sprawiedliwości spo-
łecznej. Powszechnie przyjmowanym miernikiem na-

kładu pracy jest bowiem wartość wytworzonej przea
producenta produkcji wyrażonej w cenach. Jasne jest
przeto, że od wysokości cen na poszczególne wyroby,
od relacji między nimi zależeć będzie wysokość
uzyskanych wynagrodzeń. Zaniżanie cen na pewne
artykuły, zawyżanie na inne powoduje zniekształce-
nie nakładów pracy poniesionych ha ich wytworzenie.
Aby zatem podział według pracy oparty na cenach
miał charakter sprawiedliwy., musi być spełniony ten

warunek, by ceny były możliwie adekwatne war-

tościom poszczególnych towarów.
To umożliwiłoby likwidację nieuzasadnionych rozpiętości,

wręcz kominów dochodowych, istniejących między różnynJI
działami, gałęziami czy nawet wewnątrz nich, a za tym
i rozpiętości między poziomem życia w regionach o róż-

nych specjalizacjach.
Prawidłowo ukształtowane ceny nie są jednak je-

dynym warunkiem ograniczającym możliwości spra-

spodarstwie narodowym. Region nie reprezentuje —

i nie może reprezentować odrębnego celu. Jak każda
wydzielająca się w ramach gospodarki narodowej
w wyniku społecznego podziału pracy jednostka, re-

gion nastawiony powinien być na maksymalizację ce-

lu ogólnospołecznego, tj. zaspokojenie potrzeb społe-
czeństwa całego kraju.

To powoduje, że niemożliwy jest przemysłowy roz-

wój wszystkich' regionów (postulowany swego czasu

w teorii równomiernego rozmieszczenia sił wytwór-
czych). Różnym obszarom przypadają w efekcie spo-
łecznego - podziału pracy, i • ^zgodnie .-

•• z «socjalistyczną
zasadą racjonalnego działania różne kierunki pro-'
dukcji: przemysłowe, rolnicze , czy też usługowe. Bio-
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rąc pod uwagę, że społeczna Wyceni produkcji róż-
nych działów i gałęzi. produkcji jest różna, zauważyć
trzeba, że również koncepcja oparcia mierników roz-

woju regionu-na poziomie tzw. dochodu regionalnego
(produkcji czystej regionu) nie jest właściwa. Wiel-
kość dochodu regionalnego per capita może być bo-
wiem pokaźnie zróżnicowana w różnych regionach
ze względu na ich różną specjalizację produkcyjną,
a nie zróżnicowanie poziomu rozwoju.

Bliżej analiżująo - literaturę poświęconą problemom regio-
nalnym zauważamy, że z jednej strony prawie powszech-
nie przyjmuje się, . iż region jest efektem spoleczno-teryto-
rialnego podziału pracy, a więc różne regiony reprezentują
różne kierunki produkcji. Z drugiej strony dość powszech-
nie zarówno w teorii, jak i w praktyce polityki regionalnej
jedyną drogę rozwoju regionu upatruje się w jeg>o uprze-
mysłowieniu. Jest to — najprawdopodobniej — efektem zbyt-
niej specjalizacji w .teorii regionalnej. Ujawnia się ona w

sprźeczności między teorią regionu ekonomicznego (oparte-
go na podziale pracy), a pojęciem regionu słabo rozwinię-
tego przedstawionym powyżej. Traktowanie teorii regional-
nej jako jednej całości jest tu konieczne i pozwoli na zbu-
dowanie jednolite] logicznie zwartej konstrukcji.

Wśród ekonomistów istnieje dość duża grupa zwo-

lenników opierania miernika poziomu rozwoju gos-
podarczego' regionu na podstawie poziomu spożycia
w regionie per capita. Koncepcja ta, podobnie jak
wyżej wymieniona, ma ograniczony charakter i Zna-
czenie tego miernika będzie miało w miarę rozwo-

ju sił wytwórczych i budowania społeczeństwa ko-
munistycznego. Celem gospodarki socjalistycznej jest
bowiem możliwie egalitarny podział wytworzonych
produktów i usług, włączając w to równomierność
przestrzenną. Rozwój sił wytwórczych i przechodze-
nie do wyższej fazy — komunizmu musi pogłębiać
egalitaryzm przestrzenny niezależnie od różnic w za-

gospodarowaniu poszczególnych obszarów.

.# '

Z PUNKTU WIDZENIA racjonalnej, przestrzennej
organizacji procesu produkcyjnego, oraz "biorąc pod
uwagę pojęcie regionu jako specjalizującej się jedno-
stki terytorialnej — za właściwą uważać można kon-
cepcję regionu słabo rozwiniętego opartą na zasobach
regionalnych.

Koncepcja ta przedstawiona była w pełni we wcze-

śniejszych pracach B. Winiarskiego.
1

) Za region słabo
rozwinięty1 można uważać ten obszar, na którym nie
wykorzystuje się tych spośród umiejscowionych tam

zasobów, które przy osiągniętym poziomie sił wy-
twórczych powinny być wykorzystywane dla osiąg-
nięcia celu ogólnospołecznego (maksymalizacja spo-
łecznie pożądanej produkcji i usług). Region rozwi-
nięty, to ten, który wszystkie zasoby wykorzystuje w

optymalnym — z punktu widzenia całości gospodar-
ki — stopniu. Można wreszcie mówić o regionach

nadmiernie rozwiniętych, które wykorzystują zasoby
w stopniu zmniejszającym efektywność gospodarki.

W szczególności chodzi tu o związane ze zbytnim rozro-

stem aglomeracji przemysłowych koszty, których można
uniknąć przy innym przestrzennym zorganizowaniu .gospo-
darki (posunięcia degiomeracyjne, wykorzystanie częsta
tańszych analogicznych zasobów' na obszarach nierozwinię-
tych itp.).' .

' • '> *..

W powiązaniu z koncepcjami regionu ekonomiczne-
go i mierników rozwoju regionu można przedstawić
teorię rozwoju regionalnego. Wielu ekonomistów n

:
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uważa za zasadne tworzenie, oddzielnej od makro-
ekonomicznej,' regionalnej teorii rozwoju. Uważa się.
że różnice między krajem a regionem są tego -rzędu,
że rhakroekonomiczną teorię rozwoju można wprost
dostosować do skali regionu. Przyjmując zatem, że
proces rożwoju oznacza wzrost dochodu narodowego
per capita w połączeniu ze zmianami strukturalny-
mi i jakościowymi, odnosi się tę definicję do roz-

woju regionalnego. Rozwój regionu (bądź wzrost, bó
i to węższe pojęcie odnosi się często do regionu) będzie
więc charakteryzował się przede wszystkim wzrostem

produkcji czystej regionu na głowę jego mieszkańca.

Taka koncepcja rozwoju regionu ma wszelkie te

wady, które przedstawione* zostały przy omawianiu
pojęcia regionu. słabo rozwiniętego i-mierników roz-

woju. W szczególności nie każdy wzrost produkcji
czystej regionu oznacza jego rozwój. Mogą bowiem
występować przypadki, kiedy wzrost ten nie jest zgo-
dny z socjalistyczną zasadą racjonalności w ujęciu
makroekonomicznym, tz-n. nie zapewnia maksymalne-
go przy danych zasobach pracy społecznej zaspokoje-
nia potrzeb społeczeństwa. Wzrost dochodu regional-
nego może się dokonać w oparciu o' produkcję, którą
znacznie efektywniej można osiągnąć na innym ob-
szarze. Podział pracy w ujęciu przestrzennym unie-
możliwia więc uznanie każdego wzrostu produkcji
czystej regionu za jego rozwój.

- Wskazać wreszcie trzeba, że ze względu na wspom-
nianą już odmienną wycenę produkcji, w różnych
dziedzinach wytwarzania niemożliwe jest w oparciu
0 taką koncepcję porównanie tempa rozwoju różnych
regionów, a także racjonalne określenie dynamiki roz- .

woju jakiegokolwiek regionu.
Pozostaje wreszcie — niebagatelny współcześnie — pro-

blem specjalizacji pewnych obszarów w kierunku, świadcze-
nia usług turystycznych, czy rekreacyjnych, co w myśl
ekonomii marksistowskiej nie tworzy dochodu narodowego.
Rozwój takich obszarów nie może być zatem w ogóle zmie-
rzony wskaźnikiem wzrostu produkcji czystej.

SPECJALIZACJA poszczególnych obszarów okreś-
lona społeczno-terytoriialnym podziałem pracy w po-
wiązaniu z zasadą racjonalnego gospodarowania na-

rzuca — wydaje się — w jednoznaczny sposób
możliwość wyboru koncepcji rozwoju regional-> .'go.
Rozwój regionu można przedstawić jako wzrost stop-
nia wykorzystania tych wszystkich umiejscowionych
na jego obszarze czynników produkcji (zasobów), któ-
re — dla zapewnienia celu stojącego przed całym
społeczeństwem — powinny być wykorzystywane.
Taka koncepcja rozwoju jest niesprzeczna ze specja-
lizacją regionu. Zależnie od rozmieszczenia na obsza-
rze regionu różnych, szeroko rozumianych, .zasobów
regionalnych może się on rozwijać przez przemysł
(różne gałęzie), rolnictwo i usługi.

Koncepcja ta nie ogranicza się, jakby wydawało
się na pierwszy rzut oka, jedynie do obszarów słabo
rozwiniętych. Takie obszary, o nie wykorzystanych
(pożądanych dla gospodarki) zasobach regionalnych,
powinny oczywiście rozwijać się w wysokim tempie,
aby doprowadzić do optymalnego wykorzystania za-

sobów. Również do obszarów optymalnie w danym
okresie wykorzystujących zasoby regionalne można
z powodzeniem stosować tę koncepcję rozwoju. Cią-
gle zmienia się bowiem poziom rozwoju sił wytwór-

• czych, 00 rzutuje na zmianę wskazanego optimum
wykorzystania zasobów. Rozwój zatem regionów op-
tymalnie rozwiniętych

1
jest określony tempem roz-

woju sił wytwórczych.
Powszechne przyjęcie ten koncepcji rozwoju regio-

nu ma kolosolne znaczenie zarówno dla teorii, jak
1 polityki i 'planowania regionalnego. 'Zdawać jednak,
sobie trzeba, sprawę,, że njeijest to rr szczególnie w

kołach -r polityków • regionalnych i władz terenowych
— kohćepcja trafiająca na podatny .grunt, Óla
władz' terenowych w dalszym ciągu regiony bogate,
wysoko rozwinięte to regiony uprzemysłowione, zaś
ubogie — rolnicze.

Wynika to z braku Konsekwencji w stosowaniu socjali-
stycznej zasady podziału z jednej strony, z nie wykorzysta-
nych reZerw zasobów ludzkich na pewnych .obszarach
z drugiej strony. Pierwszy czynnik został już pokrótce
omówiony. Dodać jednak należy, że zagadnienie podziału
w- przekroju przestrzennym nie ogranicza się jedynie- do
problematyki płac. Za formalnie niskim wytworzonym do-
chodem idzie niższa konsumpcja społeczna, nie mówiąc już
o tym, że niektóre ze świadczeń w ogóle nie - występują
w regionach rolniczych o gospodarce drobnotowarowej.

Drugi czynnik sorowadz^ć można do tego. że znacz-

na część regionów - rolniczych (szczególnie woje-
wództw wschodnich i centralnych) cechuje się orzę-
ludnieniem agrarnym. Nie wykorzystana siła robocza,
nawet jeśli dochody- dzielone są. dokładnie według
kryterium . nakładu pracy, nie zanewnia' sobie, docho-
dów. W efekcie tego spożycie dóbr i usług z docho-
dów osobistych jest w przeludnionych i rolniczych
województwach wschodnich o ok. 25 proc. mniejsze
niż w województwach katowickim czy szczeciński n.

Stąd regiony przeludnione, bez żadnej, zawinionej
przez s

; ebie przvczvnv (uksrtpłtowa* je bowiem nie-
równomierny rozwój kapitalistyczny) mogą wyglądać
na regiony „leniwe" wytwarzające niewiele wartości.
Lekarstwo na rozwój tych regionów trzeba wid/ieć
nie w tworzeniu przemysłu (zwłaszcza ciężkiego), lecz
w aktywizacji (produktywizacji) tego nie wykorzysty-
wanego czynnika ludzkiego, i to zarówno orzez roz-

wój bezpośredniej produkcji rolniczej, jak i przetwa-
rzania płodów rolnych.

Inaczej mówiąc, konieczne jest wyraźne rozróżnia-
nie nie tylko w teorii, lecz i polityce regionalnej,
kwestii rozwoju gospodarczego regionu od jego roz-

woju społecznego. Rozwój społeczny rozumiany' jako
wzrost zaspokojenia wszelkiego typu potrzeb społe-
czeństwa regionu nie może być związany z rozwo-

jem gospodarczym, z tym czy innym kierunkiem
przemian jego struktury gospodarczej.. określonym
rachunkiem ekonomicznym w makroskali^ Zaleznv
być on powinien jedynie od ogólnego poziomu rozwoju
kraju.

Dopóki teoria, nie przyjmie powszechnie, a prak-
tyka nie będzie stosować tych rozróżnień — koncep-
cje rozwoju oparte na uprzemysłowieniu. wzroście ,

produkcji czvstej. czv dochodów ludności bedą po-
wracać w publikacjach, a władze terenowe bedą „do-
bijać" się o lokalizacje na terenie swego działania in-

westycji przemysłowych.

X

1) B. Winiarski. Aktywizacja regionów gospodarczo me-

rozwiniętych. Warszawa 1961, Państwowe Wydawnictwa Go-
spodarcze. W późniejszych pracach poglądy autora ewoluu-

ją — jak Się zdaje — w kierunku koncepcji dochodu regio-
nalnego.

(j OWY system w „POLLENIE"
|Sj powinien zacząć działać od 1

stycznia 1973 r. W zjednocze-
niu zjawiłem się w końcu stycznia.

W centrali dużą uwagę zwraca się
na szkolenie i zapoznanie z nowy-
mi zasadami jak największego ak-
tywu pracowników. W tym celu
stworzono stanowisko specjalisty
d/s WOG. Obok tego zarządzeniem
dyrektora : „POLLENY" powołano
siedem • zespołów problemowych,
których zadaniem jest wprowadze-
nie nowych zasad zarządzania.

W listopadzie ubiegłego roku przepro-
wadzono szkolenie dla dyrektorów zjed-
noczenia i przedsiębiorstw, zorganizowa-
ne przez Centralny Ośrodek Doskonale-
nia Kadr Kierowniczych. Tematy prze-
rabiane w ramach tego szkolenia doty-
czyły ogólnych zasad funkcjonowania.
Zadania specyficzne, charakterystyczne
dla poszczególnych organizacji inicjują-
cych omawiano-na szkoleniach organizo-

• wanycb wo własnym zakresie.. Zajęcia-

mi dydaktycznymi objęto zarówno sze-

roki aktyw społeczny, jak i cały pion
techniczny, opierając się na opracowa-
niach własnych, wydawanych w formie
skryptów i broszur.

Wydawać by się mogło, że spraw-
nemu funkcjonowaniu systemu nic
nie stoi na. przeszkodzie. Jednak w

opinii pracowników zjednoczenia
sprawa <nie wygląda aż tak dobrze.

Pracownicy „Polleny" odpowie-
dzialni za propagowanie nowych
zasad nie otrzymali do tej pory
nawet ogólnych zasad ekonomicz-
no-organizacyjnych, nie zatwierdzo-
no jeszcze statutu, Przeprowadzono
cykl szkoleń bez podstawowych do-
kumentów, co nie pozwala w pełni_
przejść do etapu prać konkretnych.'

A jak ma się sytuacja w. przedsię-
biorstwach?

Fabryka Syntetyków Zapacho-
wych ^AROMA" rozpoczęła: procea.

wprowadzania nowych zasad zarzą-
dzania dość wcześnie, bo na począt-
ku marca ubiegłego - roku. Propozy-
cje te przedstawiono jednostkom
nadrzędnym. W lipcu „AROMA"
otrzymała odpowiedź. Na okres ur-

lopów projekt trafił do szuflady.
Dopiero w listopadzie odbyło "się
spotkanie przedstawicieli zakładów
oraz grupy ekspertów na temat

przedstawionych propozycji. Jak
wynika z opinii osób biorących
udział w tej naradzie, niewiele
wniosła ona nowego. Najbardziej
przeszkadza brak statutu.

Nadal jeszcze nie wiadomo, jaką kwo-
tą funduszu plac dysponuje zakład. Wia-
domo tylko, w jaki sposób będzie on

tworzony. ^Trwają dyskusje nad współ-
czynnikiem j,R" .wchodzącym w skład
nowej formuły fundii'sż\i' płac.

Najwięcej kontrowersji budzi '

system
premiowy- i podział' na płace ' indywi-
dualne. Istnieje obawa, szy zbyt szcze-

gółowe regulaminy nie będą tu prze-
szkodą. Postulaty zakładu w sprawie
podziału funduszu plac i funduszu pre-
miowego idą w kierunku dość dużycb
uprawnień kierowników i aktywu pra-
cowniczego poszczególnych . wydziałów
produkcyjnych.

Kierownictwo fabryki jest jak
najbardziej zainteresowane szybkim
wprowadzeniem nowego systemu.
Prowadzono już prace przygoto-
wawcze, szkoleniem objęto aktyw
pracowniczy, ale na razie ma to
charakter doraźny. Nie można prze-
widzieć, co już jest obowiązujące,
a co jeszcze może ulec zmianie.

Ta sytuacja wpływa na atmosferę
w przedsiębiorstwie. Same zasady
nowego systemu są przez -, wszyśt-
kich akceptowane. Natomiast spo-
sób wprowadzania ich w życie bu-
dzi pewne wątpliwości.

ANDRZEJ CHMIE1.EWSEI.

DEMOKRA
TYCZNEGO

ZAKOŃCZONY
W poniedziałek X Kongres

Stronnictwa Demokratycznego określił za-

dania dla członków tej partii do roku
1975, ustalił zakres udziału SD w realizacji ogól-
nonarodowego programu zawartego w uchwa-
łach VI Zjazdu PZPR.

Równocześnie jednalc znaczenie obrad Kon-
gresu wykraczało poza ten horyzont , czasowy.
W ciągu ostatnich dwóch lat istniały szczegól-
nie dogodne warunki dla ąmąęniariia ~ideowej
jedności społeczeństwa — tym samym, zaś uleg-
ły zwiększeniu i szanse działania, i ędpowie-
ńzialność społeczna wszystkich sił współdzia-
łających w realizacji programu społeczno-go-
spodarczego rozwoju kraju. Stronnictwo Demo-
kratyczne podjęło tę odpowiedzialność, a X

Kongres określił najważniejsze dziedziny dzia-
lania i metody mające najskuteczniej włączyć
wszystkich członków SD do realizacji programu
VI Zjaizdu.

Chcemy w najbłiższych latach przekształcić
naszą gospodarkę w organizm nowoczesny, wy-
dajny, sprawny, oparty o bazę produkcyjną nie
ustępującą swym poziomem najwyżej rozwinię-
tym krajom. Jest to możliwe przy modernizacji
nie tylko przemysłu czy rolnictwa, lecz również
życia społecznego: rewołucja naukowq^echnicz-
•na w kraju socjalistycznym to nie tylko nower

bardziej wydajne maszyny i surowce — to rówy
nież wysoki poziom wiedzy całego społeczeń-
stwa, to powszechne wykształcenie średnie,
powszechny dostęp nie tylko do zdobyczy cy-
wilizacji. ałe i do dóbr kulturalnych.

Najważniejsza sfera działania Stronnictw^
Demokratycznego — to usługi. X Kongres bar-
dzo mocno podkreślił, że nie można rozumieć
tej sfery działania wąsko,' jako usługi bytowe,
naprawcze itp. Znaczenie sfery usług nieustan-
nie rośnie — ale sfery pojmowanej szeroko,
wraz z oświatą, kulturą, służbą zdrowia, admi-
nistracją. Wynika to nie tylko z tego. że w mia-
rę zaspokajania podstawowych potrzeb sfera ta

odgrywa coraz większą rolę w poprawie wa-

runków bytowych ludności; nie można stworzyć
socjalistycznego, w pełni humanistycznego mo-

delu życia bez wysokiego poziomu (ilościowego
i jakościowego) systemu ośuńatowego. usług .so-

cjalnych, kultury, sportu itp. Prawidłowy roz-

wój usług ma również ogromny wpływ na za-

pewnienie całej młodzieży jednakowego dostę-
pu do nauki i kultury, równego startu przy
wchodzeniu do produkcji, podejmowaniu pra-
cy zawodowej i samodzielnego życia rodzinne-
go. •

. Stronnictwo Demokratyczne czuje się szczegól-
nie odpowiedzialne za tę sfere działania. Jest

. tu bardzo wiele do zrobienia. Usługi w naszym
kraju pozostają jeszcze w tyle za rozwojem wie-
lu innych gałęzi gospodarki. Tempo przemian w

ciągu ostatnich dwóch lat i tu uległo przysvie-
. szeniu, ale nie zdołano nadrobić wielu zanied-

bań narosłych yi? poprzednim okresie.
W połowie ubiegłego roku opracowano pro-

gram rozwoju usług w dwóch etapach. Opraco-
wanie to powstało przy udziale, działaczy SD.
Obecnię niezmiernie ważnym zadaniem jest TG -

alizacia tego programu.. Ponieważ zaś. na innych
. odcinkach życia gospodarczego i społecznego

wyprzedzamy planowane • założenia — i tu trze-
ba będzie wiele zadań skorvowrar w górę. tak,
aby sfera usług w pełni nadążała za rytmem,
rozwoju kraju.

W działalności usługowej istotną rolę odgryź
wa rzemiosło — szczególniejeżeli chodzi o tzw '..
usługi bytowe. Stronnictwo Demokratyczne
tradycyjnie ma silną bazą wśród • rzemieślników
i istotnie oddziałuje na tę grupę społeczną.
Ma ono duże zasługi w uregulowaniu ekono-
miczno-prawnej sytuacji rzemiosła, jakie nastą-
piło w ciągu ostatniego roku. Jasne określenfe
roli rzemiosła w realizacji zadań snołeczno-gosr
podarczych. stworzenie nowych ram organiza-

. cyjnych, wypracowanie instrumentów ekono-
micznego sterowania rozwojem tego sektora go-
spodarki — daje szanse stabilizacji i rozwoju
zgodnego z potrzebami społecznymi. Na Kon-

gresie zwrócono uwagę na dwa ważne' zadania.
Stronnictwa, w tej dziedzinie.

Po pierwsze trzeba jeszcze wiele zrobić, aby
te szanse przekształcić w codzienną rzeczywis-
tość. Chodzi tu o takie sprawy, jak zaopatrze-
nie materiałowe rzemiosła, przydziały lokali,
szkolenie uczniów itp.

Po drugie — zmiany muszą następować w

samym rzemiośle. Utrwalać sie musi przeko-
nanie, że korzyści materialne mogą być tylko
następstwem uczciwej, rzetelnej pracy, zgodnej
ze społecznym zapotrzebowaniem, wykonywanej
W ramach określonych przevisow. Dochody rze-

miosła nie mogą budzić społecznych sprzeciwów
— a tak będzie wtedy, gdy sami rzemieślnicy
przez swój samorząd potrafią wyeliminować lu-
dzi nierzetelnych, patrzeć na swój warsztat pod
kątem widzenia jego przydatności dla zaspoko-
jenia potrzeb ludzi pracy.

Drugą ważną dziedziną społeczno-gospodar-
czą, w której Stronnictwo Demokratyczne od
lat prowadzi swoją działalność — to rozwój ma-

łych miast. Uzyskały one ostatnio nową szansę
rozwojową w 'związku z reorganizacją admini-
stracji terenowej Ponad 300 małych miast sta-
ło się siedzibą nowych gmin. Nie jest to tylko
sprawa formalno-administracyjna — stają się
on° równocześnie centrami gospodarczymi i
kulturalnymi mini-regionów. R.ozwój małych
miast ma ogromne znaczenie społeczne, jest jed-
nym z bardzo istotnych elementów wyrównywa-
nia szans różnych gruv spol°nznych, stwarzania
lepszych warunków życia dla poważnej części
mieszkańców naszego kraju.

X Kongres został poprzedzony dyskusją w ca-

łym Stronnictwie. Jak stwierdzono w • czasie
obrad, dyskusja ta przyniosła duży 'dorobek.
Pogłębiło sie zrozumienie kierowniczej roli
PZPR i roli SD w sojuszu trójpartyjńym.: Zwięk-
szyła się aktywność członków Stronnictwa i ich
udział w realizowaniu wielu ważnych poczynań,
zarówno ogólnospołecznych, jak i podejmowa-
nych na terenie poszczególnych miast, dzielnie
i osiedli.

Zadania społeczno-gospodarcze zarówno naj-
bliższych miesięcy, jak 1 lat — stwarzają wiel-
ką perspektywę rozwojową dla całego społe-
czeństwa. Wymagają . jednak zaannażowańia
i wytężonej prany wszystkirh ^- .łorków tego
społeczeństwa. X Kongres Stronnictwa Demo-
kratycznego wytyczył zadania i kierunki pracy
dla swych członków 10 realizacji tej perspekty-
wy, w budowaniu drugiej Polski — zarówno
w sensie materialnym, jak i w sensie prze-
kształcania społecznej świadomości.

S.C .
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NADWYŻKI BUDŻETÓW
TERENOWYCH

WSTĘPNE OBLICZENIA wskazu-
ją, że ubiegłoroczny, wydatny wzrost
dochodów rad narodowych (18,5 proc.
powyżej założeń ustawy budżetowej)
pozwolił na znaczne zwiększenie wy-
datków budżetów terenowych (o ok.
13 proc. powyżej, ustawy budżetowej)
i równocześnie na wygospodarowanie
znacznych nadwyżek budżetowych
do wykorzystania W bieżącym roku
(6,7 mld zł). Wygospodarowane w 1972
r. nadwyżki są o 2 mld zł wyższe
od nadwyżek wygospodarowanych w

•1971 r.

Po dokonaniu ustawowych odpisów
na fundusz osobowy rady narodowe
dysponować będą w br. nadwyżką z

ubiegłego roku w granicach 6 mld zł,
co odpowiada ok. 4 proc. planowa-
nych na br. wydatków budżetów te-

renowych.
Najwyższą kwotowo nadwyżkę wy-

gospodarowało miasto stołeczne War-
szawa (613 min zł) i woj. katowickie

(513 min zł) oraz poznańskie, war-

szawskie 1 wrocławskie (w granicach
420 do 450 min zł), stosunkowo nie-
wielkie nadwyżki wygospodarowało
miasto Poznań (94 min zł), Wrocław
(116 min zł) i Kraków (113 min zł).

Możliwości finansowe województw
są więc dość zróżnicowane. Oznacza
to, że przy ewentualnych dofinanso-
waniach budżetów terenówych trzeba
poddawać wnikliwej analizie możli-
wości finansowe poszczególnych wo-

jewództw w zestawieniu z najpilniej-
szymi potrzebami. (Sb)

FINANSOWANIE

DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ

WYDATKI BIEŻĄCE budżetu pań-
stwa na finansowanie działalności so-

cjalnej i kulturalnej w 1972 r. były
0 14,6 proc. wyższe niż w 1971 r. Zło-
ży! się na to wzrost wydatków na

szkolnictwo ogólnokształcące i wycho-
wanie (o 14,6 proc.), na szkolnictwo
zawodowe (o 12,7 proc.), na szkolni-
ctwo wyższe (o 13,3 proc.), kulturę
t sztukę (o 16,7 proc.) oraz na ochro-

nę zdrowia i opiekę społeczną (o 15,6
proc.) .

To wydatne przyspieszenie tempa
-wzrostu wydatków budżetowych na

świadczenia socjalne i kulturalne w

znacznej mierze związane jest z re-

gulacjami płac pracowników oświaty
1 wychowania, ochrony zdrowia oraz

niektórych pracowników kultury. Re-
gulacje te w 1972 r. pochłonęły ponad
3 mld przy ogólnym wzroście wy-
datków bieżących budżetu państwa na

działalność socjalną i kulturalną w

granicach 12 mld zł. Oznacza to, że
poza regulacjami płac wydatki na

cele socjalne i kulturalne wzrosły,
sądząc z wstępnych szacunków, w

granicach 10 proc. Tempo ich wzro-

stu, nawet bez skutków regulacji płac,
jest więc wyższe od tempa wzrostu
dochodu narodowego. Pomimo to sto-

pień zaspokojenia potrzeb na wielu
odcikach świadczeń socjalnych i kul-
turalnych był jeszcze niezadowala-

jący. (Sb)

PROGRAM ZWIEKSZENIA

SPOŻYCIA BIAŁKA -

JEDNYM z najistotniejszych próbie- •

mów wzrostu spożycia ludności jest,
jak wiadomo, zapewnienie odpowied-
nio wysokiej produkcji białka zwie-

rzęcego. Z tego względu specjalnym
Zarządzeniem Prezesa Bady Ministrów

powołany został Zespól, którego za-

daniem jest:
O określenie ogólnego modelu

spożycia produktów białkowych oraz

dynamiki i struktury tego spoży-
cia,

O ustalenie kierunków dzinlnnia

zapewniających odpowiedni wzrost

produkcji pasz w rolnictwie, "

A opracowanie założeń rozWoju
produkcji związanej ze szczególnym
uwzględnieniem intensyfikacji pro-

dukcji młodego bydła rzeźnego,
• określenie dróg i środków rea-

lizacji założonego wzrostu produkcji
białka pochodzenia zwierzęcego,

# opracowanie programu zwięk-
szenia połowów ryb morskich dla ce-

lów konsumpcyjnych i na mączkę
rybną oraz zwiększenia produkcji
ryb na wodach śródlądowych,

O opracowanie prognozy obrotów

zagranicznych mięsem i innymi pro-
duktami pochodzenia zwierzęcego,

9 określenie zapotrzebowania na

materiały i urządzenia dla rolnictwa

1 przemysłu spożywczego.
Pierwszy etap prac ma zostać wy-

konany do końca lutego br., ado

końca maja br. kompleksowy pro-

gram ma zostać przedstawiony rzą-
dowi. (Sb)

NOWE SPÓŁDZIELNIE
PRODUKCYJNE

W UB. ROKU zarejestrowano 32 no-

we spółdzielnie produkcyjne. Najwię-
cej powstało w woj. opolskim, rze-

szowskim, wrocławskim i poznań-
skim. Obecnie działa 1089 spółdzielni,
z czego prawie co trzecia w woj. poz-
nańskim.

Członkowie 14 nowo założonych jed-
nostek przyjęli statut zakładający
uspołecznienie produkcji roślinnej i

zwierzęcej. W pozostałych rolnicy
zdecydowali się tylko na zespołową
uprawę pól. W Łomiankach kolo War-

szawy powstała specjalistyczna spół-
dzielnia hodowlana nastawiona na

tucz drobiu i świń, (msk)

7 MILIARDÓW LITRÓW
MLEKA DO PRZETWÓRSTWA

SPÓŁDZIELCZOŚĆ MLECZARSKA

w bież. roku ma przyjąć ok. 7 mld

litrów mleka do przetwórstwa. Plan

dostaw na rok bież. przewiduje m. in.

wzrost dostaw serów dojrzewających
o 13,7 proc. oraz twarogów o 18 proc.

Pomyślną prognozę stanowią wyni-
ki pierwszej połowy stycznia br., w
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której skup mieka był wyższy o ok.

15 proc. w porównaniu > analogicz-
nym okresem uli. roku. Utrzymaniu
wysokiego tempa dostaw mleka sprzy-

jają w dużej mierze nagromadzone
w ub. roku zasoby pasz oraz łagodna
zima. Decydującym niewątpliwie
czynnikiem jest pogłębiająca się spe-

cjalizacja gospodarstw w hodowli by-
dła 1 produkcji śtirowca mlecznego.

Dotychczas zawarto ok. 60 tys. wie-

loletnich umóW na dostawy mleka.

Do końca br. liczba ta zostanie po-

dwojona. Dzięki temu ok. 40 proc.
całości dostaw mleka pochodzić bę-
dzie z gospodarstw specjalistycznych
oraz państwowych. Ograniczy to zna-

cznie zjawisko tzw. sezonowości w

skupie.
Równocześnie ha inwestycje zwią-

zane z rozbudową i modernizacją oraz

budową nowych zakładów, a zarazem

na transport przewiduje się w br.

ok. 2 .450 min zł. Pozwoli to m. In.

na rozbudowę 1 modernizację 6 istnie-

jących zakładów, przekazanie do uży-
tku 3 nowych oraz rozpoczęcile bu-

dowy 10 nowoczesnych obiektów mle-

czarskich. (msk)

POPRAWA HIGIENY I STANU

SANITARNEGO NA WSI

OD STYCZNIA do końca września

1972 r. prawie 400 lekarzy, 250 sto-

matologów i ponad 700 pielęgniarek
podjęło pracę na wsi. O ile w 1971 r.

zbudowano 85 ośrodków zdrowia, to

w ciągu trzech kwartałów 1972 r. —

132 ośrodki. Najwięcej w woj. poznań-
skim — 19, W warszawskim — 15

1 opolskim — li . W Poznańskiem

większość ośrodków wybudowano z

funduszów tzw. banku Inicjatyw spo-

łecznych, który powstał przy WRN.

Wpłaty pochodziły m. in. z kółek rol-

niczych, więjskich spółdzielni 1 od

indywidualnych rolników.

Na ogól poprawiły się warunki pra-

cy w ośrodkach zdrowia, wyposażo-
no je w nowe urządzenia medyczne
i techniczne. Poprawi! się także tran-

sport. Wiejskie ośrodki zdrowia otrzy-
mały 537 samochodów sanitarnych,
w tym 210 karetek pogotowia.

Wprowadzono sporo usprawnień w

pracy wiejskich ośrodków zdrowia.

Np. w pow. olsztyńskim wyniki ba-

dań laboratoryjnych przesyła się w

wprost z laboratorium do odpowied-
niej placówki zdrowia; pacjenci nie

muszą ich sami odbierać. Wiejskie
ośrodki zdrowia nawiązują też kon-

takty ze specjalistami, którzy przy-.

jeżdżają na wieś, udzielają wskazó-

wek i konsultacji.

Zmiany, które zaszły w lecznictwie

na wsi w minionych dwóch latach

nie usunęły oczywiście wszystkich
niedostatków. (msk)

NIETYPOWA ZIMA

ŚREDNIE TEMPERATURY o 1 sto-

pień powyżej normy, natomiast opa-

dy grubo poniżej normy. Przy braku

pokrywy śnieżnej i znacznych spad-
kach temperatury w warstwie przy-

gruntowej gleba zamarzła do głębo-
kości 50—60 cm.

Stan ozimin oceniany jest jako śre-

dni. Nieco poniżej średniej oceniany
jest stan pszenicy zbyt późno zasia-

nej, co np. w woj. bydgoskim miało

miejsce dość powszechnie. W war-

szawskim, kieleckim, lubelskim na-

stąpiły niewielkie uszkodzenia mro-

zowe w zasiewach rzepaku. Na ogół
jednak większych powodów do nie-

pokoju — jeśli idzie o oziminy — nie

ma. Obawa istnieje natomiast o zie-

mniaki w kopcach. Na jesieni wło-

żono je do kopców często mokre, po-
rażone chorobami grzybowymi, mogą

więc gnić.
Obecnie wierzchnia warstwa od-

marzła, ale warunki dla ozimin są

niekorzystne. Szczególnie w rejonach
południowych i zachodnich grozić mo-

że tworzenie się skorupy lodowej.
Najgroźniejsze są wahania tempera-
tury między dniem i nocą. Zamarza-

nie i odmarzanie ziemi powoduje jej
ruchy, a to niszczy korzenie roślin,
(msk)

NOWOŚCI Z FABRYK

SPOŻYWCZYCH
FABRYKI. SPOŻYWCZE, zgrupowa-

ne w 16 zjednoczeniach produkują po-
nad 5 tys. różnych artykułów, a je-
żeli się uwzględni poszczególne ga-
tunki dżemów, wędlin, makaronów

itp. blisko 10 tys. W bież. roku ten

szeroki wachlarz wyrobów wzbogaci
się o 462 nowe pozycje. Ukażą się
szynki i Wędzonki produkowane no-

wą technologią, gdzie zamiast osło-

nek stosuje się siateczki z tworzywa
sztucznego. Drugą nowością mięsną
będzie wołowina flamandzka, coś w

rodzaju baleronu lub polędwicy z

mięsa wolowego. Pojawią się też kra-

jowe „krakersy", pałeczki kukury-
dziane o różnych smakach (słodkie,
słone, orzechowe, migdałowe itp.),
mrożone ciasto włoskiego typu „piz-
za" oraz nowe rodzaje precli.

Przemysł drobiarski zapowiada drób

dzielony, pakowany w porcje oraz

asortyment wyrobów garmażeryjnych
oraz wędlin z drobiu. Popularny sos

ketschup otrzyma aż 16 różnych sma-

ków przydatnych do mięs 1 sałatek.

Wzbogaci się wybór wyrobów czeko-

ladowych, serów i twarogów oraz pi-
wa ciemnego. Pojawią się torty lo-

dowe, nowe napoje orzeźwiające, za-

równo w płynach, jak 1 sproszkowa-
ne, do przyrządzania w domi%

Znajdą się papierosy z nowym ro-

dzajem filtru z octanu celulozy. Cień-

sze papierosy typu „King-size" oraz

papierosy wyrabiane na maszynach,
surowcach i na wzorach sprowadzo-
nych z Jugosławii, (msk)

Qd wielu miesięcy w cyklu „Inwestycje, lekkie a waiqce" śledzimy
realizację programu inwestycyjnego w przemysłach produkujących
na rynek. Zwracając uwagę na społeczne znaczenie tych inwesty-
cji, potrzebę przyspieszenia i usprawnienia procesu budowlano-

montażowego, wskazywaliśmy takie na wyjqtkowq szansę, jakq
stwarzajq obecnie irealizowane inwestycje dla generalnej przebu-
dowy asortymentowej produkcji rynkowej, zbliżenia jej do stan-

dardów światowych, a przez to lepsze i pełniejsze zaspokojenie

potrzeb rynku krajowego i rozszerzenie możliwości eksportowych.
Artykułem Marcina Makowieckiego pt. „Mleczarstwo - dysonan-
se rozwoju" podejmujemy próbę oceny realizacji programów in-

westycyjnych w poszczególnych branżach. Równocześnie przypo-

minamy, że inwestycjom mleczarskim poświęciliśmy w naszym cy-
klu następujqce publikacje: M. Makowiecki - „Na mlecznej bu-
dowie" (nr 27/72), Z. Wycżesany - „Ruszyła mleczna rzeka" (nr
48/72), A. Wielopolski - „Mleczarski zakręt Warszawy" (nr 6/73).

P
OMYŚLNE wykonanie skupu mleka, bę-
dące rezultatem wprowadzenia nowych cen

i poprawy warunków ekonomicznych pro-
dukcji zwierzęcej, nie może przesłaniać
faktu ogromnego zacofania naszej gospo-
darki mleczarskiej i wciąż zbyt słabego

tempa jej rozwoju. Fakt, że w ciągu zaledwie
jednego roku można było osiągnąć zwiększenie
skupu o przeszło 1,14 mld litrów dowodzi, że
dotychczasowa polityka spółdzielczości mleczar-

skiej miała charakter ekstensywny i nie zmie-
rzała do wyzwalania rezerw produkcyjnych rol-
nictwa oraz nie prowadziła do kształtowania
pozioma i kierunków produkcji rolnej pod ką-
tem interesów konsumentów.

Aktywizacja skupu w istocie nie leżała w

interesach spółdzielni mleczarskich. Nakłada to
bowiem zwykle większe zadania, powoduje
zwyżkę kosztów, zmusza do angażowania
większych mocy produkcyjnych przetwórstwa —

i tak bardzo ograniczonych — rodzi nowe obo-
wiązki w zakresie zaopatrzenia ludności w pro-
dukty mleczarskie. Stąd też jeszcze niedawno
częstym zjawiskiem była niechęć wielu spół-
dzielni do poszukiwania nowych dostawców,
do zwiększania podaży mleka. Były całe rejo-
ny nie objęte działalnością spółdzielni mleczar-
skich.

Dopiero decyzje Rady Ministrów oraz popra-
wa warunków ekonomicznych produkcji zwięk-
szyły zainteresowanie tymi rejonami. Pojawili
się nowi dostawcy, od których spółdzielnie mu-

siały przyjąć mleko, a później włożyć duży wy-
siłek w zagospodarowanie tego surowca. Oka-
zuje się więc, że nowe warunki ekonomiczne nie
zmieniły co prawda w sposób zasadniczy stanu

gospodarki mleczarskiej, ale za to pokazały, jak
duże rezerwy produkcyjne są jeszcze w rol-
nictwie, skoro w zasadzie jeden podstawowy
czynnik oddziaływania spowodował taką lawinę
skutków. Zmusiło to przemysł mleczarski do

przekroczenia wszystkich wskaźników produkcji
i w rezultacie umożliwiło poprawę zaopatrzenia
rynku.

W tej nowej sytuacji mleczarstwo otrzymało potę-

żny zastrzyk środków Inwestycyjnych na rozbudo-

wę potencjału produkcyjnego a ponadto nowe moż-

liwości szerokiego oddziaływania organizacyjnego na

producentów — przez system pomocy produkcyjnej
1 fachowej — I na zaopatrzenie rynku. Te właśnie

środki stwarzają szansę modernizacji gospodarki mle-

kiem, która jest równocześnie szansą dla całej go-

spodarki żywnościowej.

NISKI POZIOM PRODUKTYWNOŚCI

Przykład ostatniego roku wykazał, że słusz-
ne decyzje ekonomiczne prowadzą do urucho-
mienia poważnych rezerw produkcyjnych. W
„rzekę mleka" nie wierzyli planiści spółdziel-
czości mleczarskiej. Takich wyników oczekiwali
dopiero w 1974 r. i wedle tych założeń orga-
nizowali pracę całej branży. Skutek jest taki,
że wysiłek produkcyjny rolnictwa został częścio-
wo zmarnotrawiony. Spółdzielczość mleczarska
nie była przygotowana, nie potrafiła w pełni
wykorzystać bogactwa surowca, który znalazł
się w jej rękach. A więc kolejna „klęska uro-

dzaju"?
'

W 1972 r. spółdzielnie mleczarskie kupiły 6,6 mld

litrów mleka, to jest 40 proc. mleka produkowanego
przez rolnictwo. Był to skup wyższy o 20 proc. niż

rok temu. Stało się to możliwe po prostu dzięki
dotarciu do tych regionów, gdzie dotychczas nie ku-

powano mleka. I tak np. o ok. 30—40 proc. wzrósł

skup w woj. rzeszowskim, lubelskim, koszalińskim,
białostockim. Zresztą i w innych województwach, w

których dotychczas rolnicy dostarczali dużo mleka

na rynek także nastąpiła aktywizacja skupu.

Proporcjonalnie mniejszy, aczkolwiek też dość

znaczny był wzrost dostaw mleka z PGR. Wydaje
się, że w • tym sektorze są jeszcze bardzo poważne
rezerwy, które mogą doprowadzić do pewnej stabi-

lizacji całego zaopatrzenia, zwłaszcza w obrębie wiel-

kich miast. Temat to zresztą, do odrębnych rozważań.

Dziś tylko chcemy zasygnalizować, że produkcja
mleka w PGR w przeliczeniu na 100 ha użytków
rolnych, wynosząca 54,6 tys. 1, jest niższa o przeszło
20 tys. 1 niż w całej gospodarce.

Dotychczasowy wzrost ilości skupionego mle-
ka nie został więc, jak się okazało, osiągnięty
dzięki poprawie mleczności i produktywności
pogłowia krów. Jest ona nadal bardzo niska
i wskazuje na duże zaległości w dziedzinie wdra-
żania postępu hodowalnego. Oto dowody: na

100 ha użytków rolnych produkuje się w Pol-
sce 75,0 tys. litrów mleka., natomiast w zbliżo-
nych warunkach klimatycznych w NRD — 116
tys. 1, w Finlandii 127 tys. 1, w Danii 163 tys. 1.

Mamy więc gospodarkę na bardzo niskim po-
ziomie produktywności, a do tego charaktery-
zującą się wielkim rozproszeniem producentów.
Liczba dostawców, których było w 1971 r.

1.256 tys., zwiększyła się do 1.409 tys. w r. ub.
Średnio z jednego gospodarstwa w ciągu ro-

ku kupuje się zaledwie po około 9 litrów mle-
ka dziennie. Obrazuje to skalę problemów, któ-
re stają przed aparatem skupu spółdzielni mle-
czarskich. Trzeba dużego wysiłku, aby przy ta-
kim rozproszeniu dostawców kupić produkowa-
ny surowiec.

W tej sytuacji koszty skupu wzrosły bardzo
poważnie, bo o 35,7 proc. w pierwszym półroczu
ub. roku. WpraWdzie przed spółdzielniami stawia
się zadanie, aby zmniejszać te koszty, ale rodzi
się pytanie, czy jest to osiągalne w krótkim
czasie — zwłaszcza, że istnieje poważna grupa
(około 230 tys.) gospodarstw posiadających dwie
i więcej krów nie będących dostawcami mleka'
Ponadto wiele niedociągnięć i zaniedbań w kon-
taktach spółdzielni z rolnikami sprawia, że skup
jest nadal pierwszym słabym ogniwem w całej
gospodarce produkowanym surowcem.

INTENSYFIKOWAĆ PRODUKCJĘ
W tej sytuacji potrzebne są ze strony spół-

dzielczości mleczarskiej liczne poczynania orga-
nizacyjne, które mogłyby doprowadzić do in-

tensyfikacji produkcji i lepszej gospodarki sa-

rowełm. Niektóre nowe projekty są już w trak-
cie realizacji. Należy do nich program rozwija-
nia gospodarstw specjalizujących się w pro-
dukcji mleka. W ub. roki spółdzielnie zawarły
umowy z ponad 60 tys. gospodarstw, które zo-

staną otoczone opieką i pomocą produkcyjną
i finansową. Oczekuje się;, że dostawy mleka z

tych gospodarstw przyniosą około 12 proc. ogól-
nych dostaw mleka z gospodarstw chłopskich.

Duże jest zainteresowanie irolnlków tą formą współ-
pracy ze spółdzielniami, ale nadal nie są rozwiązane
w skali masowej takie podutawowa sprawy, Jak u*

opatrzenie gospodarstw w niezbędne materiały do
budowy i modernizacji obór i urządzeń do mechani-
zacji obsługi. Ponadto spółdzielczość nie jest w sta-
nie w pełni pokryć zapotrzebowania na jałówki
i krowy. Oblicza się, że dla gospodarstw specjali-
stycznych aktualne zapotrzebowanie wynosi ponad
30 tys. sztuk.

. Spółdzielnie ledwie nadążają za tempem
wzrostu dostaw. Wprawdzie ocenia się, że ku-
piony surowiec nie został zmarnowany —

zwiększyła się globalna produkcja o 19,4 proc.,
ale wiele, cennego mleka przeznaczono na pro-
dukcję kazeiny. W okresie trzech kwartałów
ub. roku z ogólnego przyrostu skupu mleka
pełnego około 43 proc. surowca przeznaczono
na ten cel. Tak wysoka produkcja kazeiny,
zwłaszcza w trzecim kwartale, była wyraźnym
naruszeniem dyscypliny produkcyjnej, bowiem
w tym samym okresie (w trzecim kwartale)
spółdzielnie nie wykonały planu produkcji mle-
ka spożywczego, mleka tłustego w proszku, se-

rów, twarogów i napojów. Dowodzi to pewnego
ogólniejszego zjawiska — dążenia do produkcji
jak najprostszej. A tymczasem rynek nadal od-
czuwa wyraźne niedostatki zaopatrzenia w arty-
kuły mleczarskie.

Nie został jeszcze osiągnięty odczuwalny postęp we

wprowadzaniu nowych wyrobów. Rozszerzono jedy-
nie produkcję mleka w torebkach z folii (sprze-
daje się je obecnie w Krakowie i Katowicach oraz

w Warszawie), ale jest to tylko 2 proc. całej pro-
dukcji mleka spożywczego. Rozpoczęto pakowanie
twarogów w tacki z PCW w Warszawie i Poznaniu,
napojów w kubkach z PCW w Krakowie, masła w

kostkach 15 g w Garwolinie oraz Serów twardych
w plasterkach w folię gazoszczelną. Produkcja nowych
rodzajów serów była niewielka 1 wyniosła Około ZOO
ton, a więc ilość na rynku mało odczuwalną.

W sumie postęp technologiczny w przetwór-
stwie nie dał wyraźnych rezultatów w zaopa-
trzeniu konsumentów. A zatem nie zdyskonto-
wano w pełni szansy, jaką stworzył zwiększony
skup surowca. Działano tak, jakby pracownicy
spółdzielni nie wierzyli w szansę, która Zrodzi-
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ła się dla ich organizacji. W nowych warun-

kach potrzebne jest odejście od ekstensywnych
form działania. Tymczasem powszechnie zanie-
dbano możliwości zwiększenia zdolności produk-
cyjnych zakładów, które można było osiągnąć
nie tylko w drodze wielkich inwestycji, ale
także w wyniku modernizacji i usprawnień.
Tym sprawom poświęcono zdecydowanie zbyt
mało uwagi. Dopiero na rok bieżący rozszerzo-

ny będzie znacznie program w tej dziedzinie
i obejmie nakłady rzędu 300 min zł.

Zaopatrzenie' rynku w artykuły mleczarskie
poprawiło się w porównaniu z sytuacją sprzed
rolni. Osiągnięta została wyższa produkcja mle-
ka spożywczego (o 6,9 proc.), mleka pełnego w

proszku (o 25 proc.), mleka odtłuszczonego w

proszku (o 33 proc.), serów (o 18 proc.) twaro-

gów (o 20 proc.), masła (o 26 proc.) . Jest to

postęp, który odnotować trzeba z zadowoleniem.
Ale równocześnie trzeba zwrócić uwagę, że za-

opatrzenie rynku jest bardzo nierównomierne
pod względem terytorialnym. I tak np. sprzedaż
mleka na 1 mieszkańca w Warszawie wynosi
111 litrów, a w woj. szczecińskim 66 1 i kosza-
lińskim 56 1. Sprzedaż serów dojrzewających
i " topionych w Warszawie i Poznaniu wynosi
-ii,4 kg w woj. gdańskim — 4 kg, a w woj, lu-
belskim — 0,5 kg i w białostockim — 1 kg na

.1 mieszkańca. Podobnie jest z innymi artyku-
łami.

Nie decydują o tym oczywiście możliwości siły
nabywczej, ale przede wszystkim zła organiza-
cja sprzedaży i niedostateczne zaopatrzenie lo-

kalnego rynku przez spółdzielnie. Można bez
najmniejszej trudności wyliczyć listę wspólnych
niedociągnięć przetwórstwa i handlu. A więc:
zbyt ubogi i niepełny asortyment artykułów
mleczarskich w sklepach detalicznych, brak
ciągłości sprzedaży twarogów, serów oraz mle-
ka, sezonowe wahania w sprzedaży lodów i na-

pojów, ciągły brak nowoczesnych opakowań... W
CZSM1 obliczono, że o sprawach tych pisano
w prasie w ciągu roku 1972 aż 130 razy, co jest
z całą pewnością odzwierciedleniem ooinii pu-
blicznej i bezsilności interwencji prasov.; ch.

GŁÓWNE NARZĘDZIE MODERNIZACJI

Na tym tle szczególnego znaczenia nabierają
Inwestycją Jako podstawowa narządzie mode*»

nizacji gospodarki mleczarskiej. Spółdzlelci|oS4
w tej dziedzinie uzyskała obecnie swoją wielką
szansę. Inwestycje te zostały uznane za najważ-
niejsze dla poprawy zaopatrzenia rynku. Czy
szanse te są w pełni wykorzystane? Z całą pew-
nością sytuacja sprzed roku uległa zasadniczej,
pbprawia.

Po raz pierwszy od 8 lat spółdzielczość wy-
konała plan inwestycyjny w zakresie robót bu-

dowlano-montażowych w 117 proc. Całość za-

dań inwestycyjnych wynosiła 2 096 min zł, w

tym roboty budowlano-montażowe 1 014 min zł.

Charakterystyczny jest postęp w tej dziedzinie
osiągnięty w ciągu ostatnich trzech lat. Nakła-
dy na roboty budowlano-montażowe w tym o-

kresie wzrosły dwukrotnie. Przekazano do eks-
ploatacji w ostatnim roku 12 dużych zakładów
a wśród nich mleczarnie W Mońkach, Kolnie,
Chojnicach, w Rykach (po 5-letniej budowie).
W Radymnie (przed terminem), w Łosicach, Ra-
domiu i inne. Wzrosły dzięki tym powym inwe-
stycjom zdolności produkcyjne "głównie W dzie-
dzinie produkcji mleka w proszku,, sera i' mleka
spożywczego, A więc wręszcie osiągnięto zna-

czny postęp W inwestowaniu większą spraw-
ność l terminowość budowy.

W 1971 r. została dokonana reorganizacja ślUżb in-

westycyjnych spółdzielczości mleczarskiej, 'polegająca
na Integracji pionu projektowania i realizacji Inwe-

stycji. Odpowiednio rozbudowane służby inwestycyjny
powstają na szczeblu wojewódzkim w celu planowa-
nia 1 nadzoru realizowanych zadań oraz przygotowa-
nia inwestycji obejmujących modernizację zakładów,
sieć skupu i handlu.

Kryzyi na wielu budowach, który szczególnie
ostro występował w 1971 r., a zresztą i w roku
ubiegłym, w wielu przypadkach powodowany
był koniecznością zmian w dokumentacji, i pro-
gramie produkcji budowanego zakładu. Zakłady,
które budowane były w tym okresie, prąjek-
towane były na Ogół dość dawno i nie uwzględ-
niały postępu technologicznego w wykonaw-
stwie robót i produkcji mleczarskiej. Koniecz-
ne zatem były zmiany w trakcie budowy. W
odniesieniu do projektowanych urządzeń szły
one najczęściej w kierunku zwiększenia pro-
dukcji artykułów kosumpcyjnych oraz uszla-
chetniania produkowanych wyrobów.

Oczywiście, powodowało to znaczne napięcia
na placu budowy. Zmuszało do powrotu do wy-
konanej już dokumentacji — nowe maszyny
wymagały innych instalacji, innego zapotrzebo-
wania energii. W tej sytuacji potrzebne okazało

się poszukiwanie uniwersalnych . rozwiązań. A

ponadto przejście z rozwiązań budowlanych
tradycyjnych na budowę zakładów zunifikowa-
nych, realizowanych według samej typowej do-
kumentacji. Opracowanie takie umożliwiłoby,
przy. ,,dobryj$. wykonawstwie skrócenie cyklii—
inwestycyjnego o 30 proc.

Według takich projektów będą już budowane w

przyszłości wśzystkie nowe zakłady ;1 tak np. nowe

proszkownie będą miały trzykrotnie większe zdolnolci

produkcyjne niż te, które buduje się obecnie 1 będą
oparte na najnowszych wzorach zagranicznych,, Ta-

kie zakłady powstaną w rejonach dużej produkcji
mleka, np. w Biłgoraju, Nasielsku, Wieluniu. Zakła-

dy serowarskie można będzie dowolnie wyposażyć
w ostatnim etapie budowy 1 wtedy podjąć decyzję
o wybranym kierunku produkcji.

Na dobrym poziomie nowoczesności będzie realizo-

wany typoWy zakład miejski — wg tego wzoru

powstaną zakłady w Płocku, Kaliszu oraz większe
jednostki w Bydgoszczy, Grodzisku 1 inne.

TRUDNE SPRAWY

To jest jednak projektowanie dla przyszłości
wg nowych lepszych wzorów technologicznych
A tymczasem w 1972 r. trzeba było jeszcze bu-
dować to, co projektowano dawniej. Stąd też
w trakcie budowy konieczna była weryfikacja
aż 20 tytułów inwestycyjnych tak, aby uwzględ-
nić możliwości zwiększania zdolności produk-
cyjnych oraz dostosować park maszynowy do
aktualnej i przyszłej sytuacji w podaży surow-

ca.

w Raciążu podjęta została decyzja o dobudowie

trzeciej wieży proszkowniczej i zwiększeniu zdolno-

icl przerobowych o 80 tys. 1 mleka dziennie. Podobne

decyzje podjęto na budowach w Kutnie, Łaszczowie.

Koszty weryfikacji są poważne, pociągają za sobą
zwiększenie nakładów na całą budowę. Podobne de-

cyzje muszą być nieraz podejmowane przy instalo-

waniu urządzeń. Chodzi o to, aby w miarę możli-

wości w tych samych pomieszczeniach instalować

urządzenia o większej wydajności — sprawniejsze. Do-

tyczy to np. wież suszarniczych albo w zakładach

miejskich urządzeń do produkowania artykułów bar-

dziej uszlachetnionych np. twarożków w tackach. Jo-

gurtu lub kefiru w kubkach Itp. Takie decyzję pod-
jęte zostały na budowie zakładów w Zabrzu, Zielonej
Górze, Wałbrzychu.

Takie zmiany są możliwe między innymi dla-

tego, że mleczarstwo otrzymało ogromne, w po-
równaniu z dotychczasowymi, możliwości za-

kupu maszyn zagranicznych. Zwiększone środ-
ki są kierowane przede wszystkim na zakup
maszyn i urządzeń — całych ciągów technologicz-
nych. Na tej podstawie sporządza się już dziś
listy wyrobów, które będzie można kupić w

każdym sklepie, a zwłaszcza w sklepach wzor-

cowych spółdzielni mleczarskich.

Pomińmy liczby — dajmy wiarę zapewnie
niom, że będzie lepiej na polskim rynku arty-
kułów mleczarskich. Są one realne.

Ale chyba jeszcze nie tak szybko będą speł-
nione. Przypomnijmy bowiem na zakończenie
dwie trudne sprawy — z dwóch różnych dzie-
dzin:

Mleczarstwo nie osiągnęło wyraźnego postępu
w rokowaniach z partnerami produkującymi o-

pakowania. A bez rozwiązania tej kwestii nie
osiągniemy poprawy zaopatrzenia rynku.

Wiele oddanych do eksploatacji zakładów mle-
czarskich nie osiągnęło w terminie projektowa-
nych mocy produkcyjnych — nawet w okresie
szczytowej podaży mleka. Oto przykłady: za-

kład w Częstochowie osiągnął 90 proc. projek-
towanej zdolności produkcyjnej, w Lublinie mle--
czarnia nie osiąga planowanej wartości pro-
dukcji mleka spożywczego, w Baranowie i Ra-

dzyniu Podlaskim nie wykorzystywano zdolności

produkcyjnych przy wytwarzaniu serów, w Sie-'
jjSku!

Szczecinku
P"y Produkcji mleka w

optymizmu!'
dlU£Ł A wlęC nadmiarnegb
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K. POR WIT: Jako ilustrację wyraźnego związku
między materiałochłonnością a kapitałochłonnością roz-

WskaźnfkP° darCZeg0 przytoczyć można
następujące

— ponad 75 proc. ogółu nakładów na Inwestycje produk-
•yjtae w obecnym pięcioleciu wiąże się nie bezpośrednio
a powiększeniem produkcji finalnej (przeznaczonej na cele

konsumpcji i akumulacji), ale z rozszerzeniem podaży na

zaspokojenie popytu zaopatrzeniowego (zużycie w sferze

produkcyjnej);
— w warunkach roku 1973 — obniżenie zużycia materlatowe-

KRZYSZTOF PORWIT

go •. 1 proc. dałoby możliwość zaspokojenia tego samego

popytu finalnego" przy' majątku produkcyjnym mniejszym
o około 20 mld zl, co oznaczałoby odpowiednio mniejsze po-

trzeby inwestycyjne w sferze produkcji dóbr zaopatrzenio-
wych.

J. GŁOWCZYK: Zrozumiałe jest, że przy rozpatry-
waniu strategii rozwojowej materiałochłonność nie
może być jedynym wyznacznikiem efektywności spo-
łeczno-ekónomicznej. Zawsze istnieje potrzeba łączne-
go traktowania wszystkich nakładów, zwracanie uwagi
na- łączną "efektywnóść; - czyli"-'wydajńóść i "surowców,
1 majątku produkcyjnego, i pracy żywej.-Wchodzi'więc
w ,grę substytucyjność tych wszystkich grup nakładów
w- ściśle ekonomicznym znaczeniu, to znaczy zwięk-
szania, roli jednych, w nakładach łącznych po tg, by
oszczędzić inne.

Gdyby z tego punktu widzenia zapytać, na czym
koncentrować, uwagę, co przede wszystkim oszczędzać,
to odpowiedź byłaby chyba prosta: to, czego nam naj-
bardziej bpakuje i co równocześnie prowadzi najbar-
dziej bezpośrednio, dzisiaj i jutro do poprawy warun-

ków życiowych. A więc raczej materiały , i nakłady
inwestycyjne, niż ręce do pracy. I to zarówno z punk-
tu widżónia posiadanych zasobów, jak i ze względu
na relacje w kosztach wytwarzania. Nakłady materia-
łowe stanowią około

2
/s kosztów wytwarzania i w do-

datku—jak wiadomo —"znaczną część naszych po-
trzeb' materiałowych pokrywamy z importu. Równo-
cześnie wiemy., że wszystkie typy rezerw są w gospo-
darce materiałowej duże: i te proste, i związane z tech-
nologią oraz struktura produkcji. Duże są również
możliwości uruchomienia społecznego działania, działa-
nia o charakterze masowym, aby je zdyskontować na

rzecz lepszego zaspokojenia potrzeb społecznych.

M. NASIŁOWSKI: W zagajeniu red. Główczyka zo-

stało postawionych wiele interesujących dla dzisiejszej
dyskusji problemów. Chciałbym jednak spojrzeć na nią
z nieco szerszego punktu widzenia. Wydaje się to być
usprawiedliwione we wstępnej fazie naszej dyskusji
rozpoznającej pole dyskutowanego problemu. Nasuwa-

ją się tu dwa zasadnicze pytania: jakie śą główne
przvczvny' niskiej gospodarności materiałami i surow-

cami 'w naszym dotychczasowym rozwoju gospodar-
czym oraz jak przeciwdziałać owej niegospodarności,
tzru ' jśk'?' zaproponować w tvm zakrpsie zalpcen

!
a

i kieruhki 'rozwiązań. Oczywiście, ta druga sprawa
jest"żrtae%hJe ważniejsza dla naszei dzisiejszej dysku-
sji'. ale mhżsmy całkowicie zsWediać dvskusji nad
sprawą pierwszą, bowiem bez pogłębionej diagnozy nie
może być skutecznej terapii.

W dyskusji Jaka Już od dłuższego czasu toczyła się na

lamach „Życia Gospodarczego" formułowano wiele różnego
rodzaju przyczyn. Jedni uważają, że zadecydował tu stoso-

wany przez długi okres wskaźnik produkcji globalnej, jako
podstawowy miernik oceny działalności przedsiębiorstwa. Inni

dopatrują się ,iych przyczyn w niewłaściwej strukturze inwe-

stowania nastawionej na materlalochionne dziedziny produk-
cji, w przestarzałym parku maszynowym, w zbyt powolnym
wprowadzaniu innowacji technicznych do produkcji, w braku

nowoczesnej Organizacji pracy. Inni znów zwracają uwagę na

niewłaściwe relacje i zbyt niski poziom cen zaopatrzeniowych
środków produkcji. Jeszcze inni akcentują niewłaściwie usta-

wiono bodźca materialnego zainteresowania oraz niską kulturę
i dyscyplinę pracy.

Można by ustalić jeszcze wiele innych przyczyn.
Każda z nich jest niewątpliwie słuszna i odegrała za-

pewne jakąś rolę w niskiej efektywności gospodaro-
wania materiałami i surowcami. Nie w tym jednak
rzecz, żeby je szczegółowo ewidencjonować. Dla mnie
najważnieWe jest to, żeby ich nawzajem od siebie
nie izolować, s. łączyć je z realizowaną w przeszłości
strategią rozwojową oraz ze sprzężonym z tą strategią
systemem planowania i zarządzania.

Ta strategia była dość wyraźnie nastawiona na Jed-
nostronne forsowanie tempa wzrostu dochodu narodo-
wego kosztem braku wewnętrznej równowagi produk-
cji i na rynku oraz w oparciu o dość tradycyjne su-

rowce oraz tradycyjną technologię. Typowy dla tej
sytuacji rynek producenta nie stwarzał żadnego naci-
sku na oszczędne gospodarowanie materiałami i su-

rowcami a przeciwnie, sprzyjał on rozrzutności tej
strategii.' rozwojowej. Służył jej i ją petryfikował
ukształtowany na początku lat pięćdziesiątych system
planowania i zarządzania. Mimo kilkakrotnych prób
zreformowania tego systemu, nie udało się osiągnąć
jakościowych zmian i przełamać obowiązującej w nim

zasady kierowania się na produkcję dla wykonania
planu z .wyraźnym zaniedbaniem racjonalności ekono-
micznej i potrzeb odbiorcy.

Stosowany', przez wiele. lat system nreny przedsiębiorstw
I przydziału środków na podstawie stopnia wykohaiiia dy-

rektywnych zadaó rocznego planu gospodarczego utrwali!
tendencję maksymalnego rozchodowania środków, bowiem
ich zaoszczędzenie z racjonalnych powodów stwarzało przed-
siębiorstwu znacznie gorszą pozycję przetargową cio uzyska-
nia odpowiedniej ilości tych Środków w roku następnym.
Te kryteria oceny tworzyły więc zjawisko pozorowania wzro-

stu produkcji. „pod plan", a* nie e punktu widzenia rzeczy-
wistych potrzeb społeczeństwa I gospodarki narodowej. Ta
metoda pozorowania działalności przeniosła się 1 na inne
dziedziny życia społecznego, politycznego, a nawet nie była
obca sferze nauki. Pozorowana działalność przynosiła często
większe korzyści krótkookresowe, niż autentyczne tworze-
nie i zaangażowanie.

Wracając do tematu, pragnę zaakcentować myśl
ogólną, że niska efektywność gospodarowania materia-
łami i surowcami nie była bynajmniej zjawiskiem odo-
sobnionym, ani nie wynikała z jakiejś jednoznacznie
określonej przyczyny. Jest to rezultat łącznego oddzia-
ływania wielu wzajemnie powiązanych ze sobą
czynników i niełatwych bynajmniej do rozszyfrowania
w makroanalizie. Jednostronne ujęcie przyczyn musi
prowadzić do jednostronnych rozwiązań. Jeśli uznamy,
że przyczyną niskiej efektywności gospodarowania su-

rowcami i materiałami była nieprawidłowa struktura
i poziom cen środków produkcji, to utrwala się wów-
czas przekonanie, że wystarczy stworzyć racjonalny
system cen zaopatrzeniowych, aby rozwiązać główne
problemy gospodarki materiałowej.

Tymczasem nawet najdoskonalszy system cen, aczkolwiek

niezbędny, nie jest w stanie rozwiązać dyskutowanego dziś

problemu, tak jak wprowadzone swego czasu oprocentowanie
środków trwałych nie zmieniło w sposób zasadniczy efektyw-
ności gospodarowania tymi środkami lub też słusznie wpro-
wadzona zasada zwrotności i oprocentowania kredytu inwe-

stycyjnego nie dokonała jakościowego przełomu w działalności

inwestycyjnej.

Te słuszne i celowe cząstkowe rozwiązania mogą
ujawnić swoją skuteczność i stać się ważnym narzę-
dziem racjonalnego gospodarowania społecznymi środ-
kami produkcji tylko wówczas, o ile w sposób właś-
ciwy zostaną powiązane z całym systemem finanso-
wym przedsiębiorstwa, miernikami oceny i systemem
motywacji grupowej i indywidualnej. Jest to zapewne
zbyt ogólne widzenie sprawy, będące wynikiem odchy-
lenia zawodowego, ale w moim przekonaniu niezbędne,
aby nie zagubić się w nadmiarze szczegółów.

Sprawa zasadniczego postępu w gospodarce materia-
łowej jest więc kwestią kompleksowych rozwiązań.
Osiągnięcia gospodarcze w naszym kraju w ciągu
ostatnich dwóch lat w znacznej mierze wynikały stąd,
że sięgnęliśmy do bezpośrednio dostępnych rezerw

związanych ze zmianą strategii rozwojowej, z przy-
wróceniem właściwej socjalizmowi rangi celów spo-
łeczno-ekonomicznych i uzdrowieniem stosunków spo-
łeczno-politycznych w naszym kraju. Nie sięgnęliśmy
jeszcze do głębiej położonych pokładów rezerw tkwią-
cych w naszym systemie społecznym. Jednym z waż-
niejszych źródeł tych rezerw, i to stosunkowo głęboko
położonych, jest właśnie gospodarka materiałowa.
W tej dziedzinie nie stwierdzamy jeszcze odwrócenia
niekorzystnych tendencji, jakie zaobserwowaliśmy już
w wielu innych dziedzinach. Tymczasem zwiększenie
efektywności gospodarowania surowcami i materiała-
mi, to chyba jedno z potężniejszych źródeł bezinwe-
stycyjnego wzrostu gospodarczego. Stąd też znalezienie
właściwych dró<j sięgnięcia do tych rezerw staje się
koniecznością ekonomiczną.

M. OSTROWSKI: Wybór długookresowego spojrzenia
na gospodarkę materiałową jako przedmiotu dyskusji
^daj^mT się niezwykle trafny., I to

1 ! z- dwfóch wźglę-'
gospodarki .riją-

:.t'eriąłpwę3iiile.-jes't to zresztą,;
podkreślano'w dyskusji drugie dlatego. że^ jest
to problem -niezwykle trudny z punktu widzeniu ro-

zeznania stanu, a przede wszystkim wyboru właści-
wych środków nrzeciwdziałających nadmiernemu zu-

życiu materiałów.

To podejście ma również Jeszcze inne znaczenie. Ze zro-

zumiałych Względów każdorazowo poszukuje się rozwiązań
natychmiastowych, na te sprawy kładzie się największy na-

cisk. Z natury rzeczy długookresowe spojrzenie może nam

uciekać na plan dalszy. Długookresowe spojrzenie pozwala
wyróżnić problemy podstawowe dla wzrostu efektywności go-

spodarowania surowcami 1 materiałami oraz te, które wyma-

gają dłuższego okresu czasu i bardziej kompleksowego po-

dejścia dla Ich rozwiązania.

Z tych oto względów w tej fazie dyskusji, w jakiej
się znajdujemy, sorawa identyfikacji problemów pod-
stawowych i długookresowych ma zasadnicze znacze-

nie. Jako analityczny punkt wyjścia działania długo-
okresowego przyjąć należy, iż obecnie istnieją trzy
najważniejsze źródła oszczędnej gospodarki materiało-
wej: likwidacja jawnego marnotrawstwa, wprowadze-
nie sprzyjających racjonalnemu zużyciu technologii
1 przeobrażenia w strukturze gospodarczej.

Sięgnięcie do dwu pierwszych źródeł uznałbym za

jedną gruoę zagadnień. Chodzi tu bowiem o te same

środki i działania zmierzające w kierunku podniesie-
nia efektywności technicznej zużycia materiałów. Na
wstępie należałoby zapytać, jakie są przyczyny nieza-
dowalającej efektywności technicznej? Można oczy-
wiście bez trudu wymienić wiele szczegółowych i kon-
kretnych przyczyn tego stanu rzeczy, podstawowym

jednak źródłem jest niska zdolność naszej gospodarki
do r>bsnrnc,ii innowacji («•chnicznych oraz organizacyj-
nych i ekonomicznych. Wszystkie dyskusje dotyczące
problematyki usprawnienia mechanizmu funkcjono-
wania naszej gospodarki traktują właściwie o pod-
niesieniu zdolności do absorpcji innowacji przez nasz

system społeczno-gospodarczy, a więc — mówią w isto-
cie o „recepturach" prowadzących do oszczędności
technologicznych.

MARIAN OSTROWSKI

Z powyższego wynika, że pierwszym i podstawowym
wnioskiem płynącym ze spojrzenia długookresowego
na gospodarkę materiałową jest uznanie pierwszorzęd-
nej i długotrwałej roli doskonalenia mechanizmu funk-
cjonowania naszej gospodarki, jako jedynie właściwej
drogi wzrostu zdolności naszej gospodarki do absorp-
cji innowacji technicznych, ekonomicznych i społecz-
nych. Z pełną świadomością podkreślam sformułowa-
nie zdolności do absorpcji, gdyż nie zawsze muszą to

być innowacje rodzime, żeby tak powiedzieć „własnego
chowu".

Oczywiście, nie mniej ważną sprawą jest zmiana
struktury gospodarki. Jeśli spojrzeć na wzrost efek-
tywności w zużyciu materiałów z punktu widzenia roz-

woju długookresowego i perspektywicznego, to rzuca

się w oczy fakt możliwości wykorzystania potężnego
źródła w postaci szybszego wzrostu sektora usług;

Projekt planu perspektywicznego zakłada w większym stop-
niu niż to miało miejsce dotychczas rozwój sektora usług.
Jest to' równoznaczne z działaniem na rzecz obniżenia mate-

riałochłonności. Można powiedzieć, że Jest to zasadnicza

zmiana strukturalna także z punktu widzenia materiałochłon-

ności. Kwestią otwartą pozostaje czy jest to zmiana dosta-

tecznie głęboka z punktu widzenia potrzeb i możliwości.

J. GŁÓWCZYK: Nie jestem przekonany co do tego,
że wszystkie usługi są materiałooszczędne i kapitało-
oszczędne. Wskazują na to przykłady niektórych wyso-
ko rozwiniętych krajów.

M. OSTROWSKI: Oczywiście, są usługi materiało-
cliłonne i materiałooszczędne, kapitałochłonne i kapi-
tałooszczędne — podobnie jak i produkcja materialna.
Wspomniałem o przyszłym, szybszym wzroście tych
usług, które w Polsce nie są liczone w dochodzie naro-

dowym. Te zaś nie obejmują wymienionych wyżej
dziedzin. Nie ujmowałem tej sprawy również abstrak-
cyjnie, lecz wychodziłem z oceny stanu, w którym
znajduje Się nasza gospodarka. Z punktu widzenia po-
trzeb ludności istnieje ostra potrzeba i możliwość roz-

woju — jak sądzę — tych usług, które nie angażują
ani wielkich kapitałów, ani dużych nakładów mate-

riałowych.

Drugą niezmiernie ważną sprawą w odniesieniu do
strategii rozwojowej jest to, co będzie się działo we-

wnątrz produkcji materialnej. I tu stoimy przed bar-
dzo złożoną kwestią wyborów. Ten kto układa plan
perspektywiczny pragnie zbudować go w sposób naj-
bardziej efektywny, korzystając oczywiście z porównań
międzynarodowych. Zwracam uwagę na tę potrzebę
porównań międzynarodowych jako zasadniczą i osta-
tecznie najbardziej wiarygodną metodę weryfikacji
rozwiązań. O efektywności rozwiązań nie stanowi fakt,
czy dokonany wybór ma charakter materiałooszczędny,
czy rnateriałochłonny. Dlatego też powinniśmy rozpa-
trywać tę sprawę z punktu widzenia przyszłych relacji
cen. To wymaga rozważenia, które z surowców cha-
rakteryzują sie cenami rosnącymi szybciej lub wolniej
na rynkach światowych.

Ujmując sprawę w sposób długookresowy, natrafiamy tu

na element niepewności zarówno z punktu widzenia cen Jak

1 możliwości nabycia surowców I materiałów. Jeśli nawet

mielibyśmy taką czarodziejską moc, że potrafilibyśmy się
z tym uporać, to Jeszcze nie Jest to wystarczające dla doko-

nania ostatecznego wyboru. Rozpatrzenie Jakiegokolwiek roz-

wiązania strukturalnego z punktu widzenia uzyskania wyż-
S7P.I efektywności wymaja bowiem przewidzenia, w których
ga!ęzlach, branżach, produktach lub procesach są największe
R^nnse osiągnięcia najwyższej efektywności wytwarzania, ze-

stawienie tych dwóch przyszłych elementów' kształtujących
syiuaęję yfyfjpr» może nam .dać, pewne w&az6wlsi '.'cV. do

kierunków, Rozwoju produkcji materialnej n (Ja~k również
1 ushi!*). • Podobnie. Jalc 1 w zakresie cen jest to problem
otoczony chmurą niepewności.

Powstaje zasadnicze zagadnienie sposobów i dróg
. . zabezpieczenia się" przed tymi hiepewnościami. Nie
bede rozwijał tego, o niezwykłej wadze, wątku, chcę
jedvnie podkreślić, że najlepszym sposobem „zabez-
pieczenia się" jest posiadanie sprawnego mechanizmu
funkcjonowania, którego istotną cechą jest właśnie
stopień zdolności r*o absorpcji innowacji techn !

czno-

-ekonomiczno-społecznych. Jak widzimy, krąg się za-

myka.

Właściwie można to samo rozumowanie przeprowadzić pró-
bując odpowiedzieć na pytanie i Jakie są podstawy wyboru
dla określonej specjalizacji w produkcji? W stosunku do

tradycyjnych ujęć pojawia się tu jedna sprawa nowa. Mówiąc
0 gospodarce materiałowej należy wspomnieć również I o tym,
że dotychczas traktowaliśmy materiały jako substancję, obec-

nie natomiast zaczęliśmy podchodzić do nich. Jako do struk-

tur przenoszących pewne właściwości. Powstaje cały prze-

mysł nowych materiałów ł zmienia sie podejście do roli ma-

teriałów. To Jest co prawda osobny problem, zwlazany ź roz-

ważaniami strukturalnymi I oczywiście bardzo silnie związa-
ny ze sprawą Innowacji w gospodarce.

Wreszcie niezwykle ważna snrawa — to wzięcie pod .

uwagę skutków nietrafnych decyzji. Skutki te mają
różne postacie konkretne, ale przede wszystkim od-
działuis na możliwości polepszenia stopy życiowej
1 warunków życia, a także rozkładaja sie rozmaicie
w czasie i maja różnorodne powiązania. Pewien za-

sób wiedzy o tvm już mamv. Nip wvdaje sie on jed-
nak wystarczaiacy. Wielcze zwrócenie uwagi na ten
temat jest godne podkreśleni.

M. MISIAK: Długofalowe doskonalenie struktury go-
spodarki pod kątem jej materiałooszczedności, to cel
ściśle komolementarny 7. bieżącą politvka, przy czym
Istotne znaczenie ma przechodzenie od formułowania
programów do tworzenia warunków ich realizacji,
organizacyjnych i ekonomicznych. Mobil izuiąe do obni-
żania kosztów mPter ; ałowynh w planach na rok bieżą-
cy i na lata nadchodzące musimy jednocześnie two-

rzyć realne przesłanki powiększani rangi rachunku
kosztów w zarzadzaniu. przy czym chodzi tutaj przede
wszystkim o rangę kosztów w przeds'ph'orstwie i zied-
noczeniu, bo tam one powstała. Działanie szczebla
centralnego ma tutaj skuteczność nroporcionalna do
warunków oreanizaryinvch i ekonomicznych, jakie
szczebel ten realnie tworzy.

Nie można się tutaj zadowalać rozwiązaniami dotychczaso-
wymi. Usprawnienia w przepisach ogólnie obowiązujących
dotyczyły w ciągu ostatnich lat głównie dźwigni uruchamia-

jących tzw. rezerwy „proste", a oszczędności materiałowe

należą do rezerw, których wykorzystanie Jest dość 7'ożone.

Obok zmian obejmujących całą gospodarkę duże znaczenie

dla realizacji programów oszczędności materiałowych powin-
no mleć to có się dzieje w tzw. Jednostkach wdrażających no-

we metody planowania I zarządzania.

Szerokie znaczenie w realizacji programów oszczę-
dzania materiałów mają oczywiście problemy bodźców,
sprawy powiększania rangi i rozszerzania zastosowania
mierników netto jako podstawy naliczania funduszu
płac i zysku netto jako podstawy premiowania kierow-
nictwa.

I • wreszcie, sprawy stosunków między dostawcami
1 odbiorcami. Jak neutralizować negatywne skutki mo-

nopolu dostawcy? Nasze wyobrażenia o programie roz-

woju przetwórstwa pozostaną wyobrażeniami, jeśli nie
będziemy ich przekładali na język dźwigni organiza-
cyjnych i ekonomicznych, dźwigni, do tworzenia któ-
rych przystępujemy już dzisiaj, i które niezbędne są
również z punktu widzenia konsekwentnej realizacji
aktualizowanych i rozwijanych w całej naszej gospo-
.darce programów oszczędności materiałowych na rok
bieżący i lata 1974—1975.

CZ. MEJRO: Ponieważ nie miałem dotychczas po-
wodów do kłócenia się, będę się musiał powtarzać.
Poszukiwanie przyczyń... Ja myślę, że trzeba się cofnąć

- dużo dalej niż do lat pięćdziesiątych. Przyzwyczajenia
i sentymenty do surowcowego profilu gospodarki mają
„solidne" podstawy.

Ja reprezentuję energetykę, tj. dziedzinę, dla której
kierunki rozwoju bazy surowcowej w kraju zawsze

miały niepoślednie znaczenie. Dla mnie nie ma jednak
hasła oszczędności w gospodarowaniu materia-
łami, ale istnieje problem efektywności ich wy-
korzystania.

Przykładem może służyć obliczenie ekonomicznego prze-

kroju przewodów elektrycznych. Im większy przekrój — tym
mniejsze są straty energii, a więc i zużycie węgla w elek-

trowni; natomiast wzrasta koszt aluminium. Cena Węgla ma

się inaczej do ceny alpminium w obrocie wewnętrznym. —

a inaczej w wymianie z zagranicą. Są więc do wyboru Już

dwa sposoby obliczania.

Musimy wiedzieć, jaka jest rzeczywiście wartość
jednej tóńy węgla i jednej tony aluminium. Bez tego
nigdy nie uporządkujemy gospodarki materiałowej.

Wiadomo przecież, że bardzo wiele decyzji jest po-
dejmowanych na podstawie cen rynkowych odbiega-
jących od wartości materiałów i surowców, ćo jest
niesłuszne. Ceny deformowane są przez schematyczne
podejście do kwestii obciążania akumulacją, obowią-
zuje mianowicie zasada, że niską akumulację ustala
się dla przemysłów wydobywczych, a wysoką dla prze-
twórczych.

Koszt własny musi uwzględniać wartość i jakość wyrobu.
Lepszy wyrób — to wyższa cena. Wtedy taka sytuacją, Jaka

ma miejsce w tej chwili np. z węglem dla elektrowni będzie
nie do - pomyślenia, o co chodzi. Otóż węgiel nie sortowany
I nie płukany Jest znacznie bardziej zasiarczony i mniej
wydajny, powoduje ponadto zanieczyszczenie atmosfery
i szybkie zużycie kotłów. Górnictwo nic chce jednak płukać
węgla, bo po co ma sobie brać kłopot na głowę 1 w do-

datku martwić się, co zrobić z odpadami siarki, skoro i tak

dostanie za swój oczyszczony węgiel taką cenę, Jałta wyzna-
czona została na węgiel energetyczny.

My jesteśmy bardzo chętni do używania kiepskich
surowców. Uważamy; że to nam się opłaca. A to nart»

się zupełnie nie opłaca. Swojego czasu robiłem pro-
gnozę rozwoju ciepłownictwa w Polsce. Chodziło tam
m. in. o wyliczenie: jakie potrzebne byłoby zaopatrze-
nie materiałowe i jakie można by było zrobić oszczęd-
ności materiałowe, gdyby zamiast węgla stosować gaz
i ropę? Urządzenia do spalania gazu są parokrotnie
lżejsze od kotłów opalanych węglem. Gaz i ropa stos.o -

wąna jako paliwo dla ciepłownictwa byłyby o wiele
korzystniejsze niż węgiel — jest tylko drobny pro-
blem: skąd brać te surowce? Dobrym interesem by-
łoby również sprzedawać węgiel i kupować za to ropę,
gaz i paliwo rozszczepialne (za 1 kalorię eksportowa-
ną w węglu dostajemy więcej kalorii w tych trzech
paliwach), gdyby byli dostawcy tych surowców. Przy
te.5 prognozie wyszła jednak ciekawa rzecz, mianowicie
zużycie stali na urządzenia ciepłownicze jest niczym

CZESŁAW MEJRO

w porównaniu z zużyciem stall na domowe grzejniki —

ciężkie, niefunkcjonalne i od dziesiątków lat takie sa-

me. Znowu nikogo ten problem nie interesuje, bo nie
ma bodźców, które skłaniałyby do zmiany dotychcza-
sowej produkcji.

Przyjęliśmy ostatnio zasadę, że unowocześnimy pro-
dukcję przez wprowadzanie zagranicznych licencji. Ro-

bimy to niby wzorem Japonii czy Szwecji. Czy jednak
zadaliśmy sobie pytanie, ile w tych krajach wprowa-
dzonych zostało rozwiązań podpatrzonych, a nieko-
niecznie kupionych u innych?

Szwedzi szacunkowo określają własne pomysły na S proc.,
a IM proc. ściągnęli. Najlepszych, najzdolniejszych inżynierów
wysyła się tam, gdzie mogą przyjrzeć się innowacjom, żeby

je później a siebie wykorzystać. A Politechnika Warszawska

ma trudności z uzyskaniem fachowych czasopism technicz-

nych, Jakie ukazują się na świecie, otrzymuje się na ogół
tylko po 1 egzemplarzu dla biblioteki głównej.

J. TYMOWSKI: Uważam, że przy zakupie licencji
popełniamy kilka błędów. Kupujemy licencję na go-
towy wyrób, użytkowy, nie kupując licencji na trudne,
a lekkie układy regulacji i sterowania, w związku
z czym u siebie robimy właściwie część bardziej „ordy-
narną", materiałochłonną, a musimy importować naj-
droższą i bardzo lekką część całości. Ponadto, lekcewa-
żymy jakość materiałów i półwyrobów, bez których
nie można zastosować nowoczesnych technologii. Dalej,
zakupując licencję z różnych krajów w ogromnym
stopniu utrudniamy prace normalizacyjne i tą drogą
zwiększamy zużycie' materiałów. Wreszcie przeprowa-
dzamy na ogól koncentrację produkcji gotowych, wy-
robów, nie możemy ruszyć z koncentracją produkcji
Części i' zespołów, co prowadzi w rezultacie do tego,
że nie możemy w sposób radykalny podnieść wielkości
produkowanych serii,* a więc i możliwości stosowania
nowoczesnych technologii.

CZ. MEJRO: Rekapitulując to co powiedziałem:
Musimy uporządkować rachunek ekonomiczny cen

i kosztów, oraz zunifikować akumulację. Zerwijmy
wreszcie ż mitem, żć tania stal pobudzi przemysł do
twórczych poszukiwań. Produkujmy możliwie wyso-
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kjej Jakości wyrgby i odpowiednio :je wyceniajmy; Sta-

jajmy .się. zahamować eksport szyn, grubych: blach,
ciężkich obrabiarek... Planujmy wreszcie wielowarian-

towo, . tak, ał»y B różnych strategii o różnym stopniu
?hiepewności i ryzyKai móc wybrać najbardziej' ela-

styczną. Właśnie to szukajmy elastycznych, rozwią-
zań, które, w zależności od zmieniającej się sytuacji
międzynarodowej;, ozy koniunkturalnej można, by za-

stosować.

Z. DEUTSCHMAN: Nie .znajdziemy główhśj przy-
czyny. wysokjej" ,*.'materiałochłonności. TkWią.. one

zarpwhp w'"'technice f projektowania, konstruowania
i tećhriólogii, jak'''również w' strukturze produkcji,
yy metodach zarżądżańiaT Oraz w strukturzfe bodźców
"e^ononijcznych.. Chciałbym jednakże zwrócić uwagę
Ttą rzecz charakterystyczną. Toczy się teraz.

:
w związku

•zW zbliżającym się Plenum, szeroka dyskusja na temat

gospodarki materiałowej i po raz oierwszy występuje
rzadko spotykana w naszym kraju jednomyślność.
W każdym środowisku, w stolicy i terenie, jest w za-

sadzie taka sama ocena sytuacji i podobne postulaty.
Po drugie podkreśla się. że mimo zmian, które prze-
cież dokonują się w metodach zarządzania •— ..gra"
nada! Stary system, słyszy sie te same narzekania na

zasady powiązania olanowańia Drodukcii i zaóoattze-
nia matenąlown-teohnir».ne«n. W szczególności narzeka
się na wagowe mierniki orodukcji. T chór dyrektor
takiego czy innego zakładu wie o tym. że mógłby, robit

pdlewy lżejsze i lens^e. nadal-robi je oo staremu,, bo
; przecież rozliczają wykonanie planu Według ton odle-
wów.

. Nie Jest też chyba dobry system cen oparty ściśłfe o'koszty.
Na przykład, w górnictwie otrzymuje się stojaki, które daw-

niej ważyły 700 kg. Obecnie te same stojaki ważą dobrze

ponad 1000 kg. Są cięższe więc droższe, chociaż wykonują
'akurat tó samo zadanie. I nie budzi to kontrowersji. Ten

.c o dostarcza bierze ceni; wyższą, tan, co kupuje godzi sic

tńa nią i wlicza to w wielkości przerobu.

Są chyba dwa Droblemy podstawowe, na których

Fowinniśmy się skoncentrować: struktura produkcji
zużycia materiałów oraz sprawy technologu projek-

towania i konstrukcji. Przy czym od razu podkreślę,
Że sprawy technologiczne i konstrukcyjne są niebaga-
telne. One bowiem stanowią wg szacunków ok.. 80

proc. możliwości obniżania materiałochłonności. Walka
z prostym marnotrawstwem surowców i materiałów,
6 której tyle mówimy, stwarza możliwości obirźeóia
materiałochłonności od 5 «'o 10 prcc. Warto chyba so-

:bie tę proporcję uświadomić. >''"

Czy Kształtując strukturę no przykład produkcji przemysło-
wej oceniamy ją-i, co ważniejsze. ksżta'tujemv z puiikhi wi-

dzenia materiałochłonności? w NRT> te politykę prowadzi
się dość konsekwentnie i dość- rłeboko; na prżykład • zrezy-

gnowano z produkcji maszyn • id<i pjmnta, JaJ:o m0te
r

iala-

chłonnej, a skoncentrowano się na
:

maszynach elektronicz-

nych.

Wydaje mi się. że te czynmki nie miały większego
wpływu na strukturę przemysłu-;w npszym kraju.. Do
końca- lat sześćdziesiątych w przemyśle maszynowym
materiałochłonność wykazywała chyba tendencję ro-

snącą.

Do czego powinniśmy dążvć? Jesteśmy krajem śred-
nim i sadzę, że mamy możliwość-ustalenia struktury
produkcji mniej inateri-ilochłonntsf. Wydaje sie, że jest
tQ niej. tvlko możliwe, aj.ecwreęz;- Konieczne.'feśl^ rea'

1
jiie

SĘojrzeć--ria- nasze'możliwości ?frykorzvstan'a zgśgbów
sjjrowpowych zarówno -kpajovsjych;' 'jak i •importówa'-

. Naszym bogactwem zasadniczym jest. węgiel. Ostatitib roz-

wijamy poważnie wydobycie miedzi,- jest starka, ale nie

stanowi ona zbyt dobrej pozycji w handlu zagranicznym,
jeszczg * można dodać niezbyt wielkie zasoby cynku i ołowiu

oraz sodę. i — to w zasadzie--wszystko. Nie jest to mało,
ale jak na nasze potrzeby, bardzo szybko rosnącej gospodar-
ki r— okazuje się niewiele;

.. .. Wsziystko to przemawia za tym,t że powinniśmy roż-

iw|jać produkcję stosunkowo matęriałooszczędną. Oczy-
wiście. nie da się tego zrobić z dnia-na dzień. Ważniej-
sza ,jęst tu ńię tyle wielkość . tego • manewru, co kori-
gekwencja w jego przeorowadzaniu. Oceniajac pod tym
właśnie kątem prowadzoną obecnie politykę zakupu
Ucencji — nie mógłbym iej «był wiele zarzucić. #fóreW

wypowiedzianej tu przedtem opinii. Są zakUDy licencji
na samochody osobowe, elementy elektroniki, mikrp-
ąilniki elektryczne, dziewiarstwo, chemia — tó wszyst-
ko gwarantuje produkcję nowoczesną, materiato-

pszczędną. Mo'p Iviko zakiir» licencji "a maszyny.blin
dowlane może budzić pod tym wr.giędem pewne za-

strzeżenia.

Chodzi zresztą nic tyle o zakup licencji, có p • fetrukiu^ę
naszego eksportu, o naszą specjalizacje w wymianie • mię,-

MAREK MISIAK

dżynąrodowej, zwłaszcza w ramach. RWPG, bo jeśli w tej de-

cydującej dla nas wymianie z krajami socjalistycznymi utla

się ustalić korzystny profil, będzie to mieć łWdzo duży
wpływ również w" eksporcie do krajów pozostałych, a więc
i do krajów kapitalistycznych.
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ZDZISŁAW DEUTSCHMAN

. Drugi problem stanowi struktura zużycia materia-
łów w, gospodarce. Powiedzmy sobie otwarcie, nie ma

już -w Europie wielu krajów, które miałyby tak tra-

dycyjną strukturę'materiałową. Jeżeli weźmiemy ma-

teriały konstrukcyjne — naszym głównym materiałem

jest stal; i to nie zawsze odpowiadająca wysokim pa-
rametrom technicznym, odlewy staliwne i żeliwne
i pewne ilości ciężkich metali nieżelaznych (cynk, ołów,
i friiedź). Brak nam tworzyw sztucznych, niewiele zu-

żywamy metalu lekkiego, jakim jest aluminium i jego
Stopy oraz brak nam tworzyw innych, jak "siikło czy
inne' materiały oparte o krzem.

'Mogę służyć przykładami, w których zużycie wyrobów wal-

cowanych w. przemyśle maszynowym w Polsce na I-go miesz-

liańcta jest wyższe niż we Francji. Zużycie odlewów staliw-

nych i żeliwnych w tonach stawia nas w czołówce krajów
Europy lifcząc znowu na 1-go mieszkańca, szermuje się często

przykładami niskiej jakości wyrobów hutniczych, spowodowa-
nej - przestarzałymi' urządzeniami, ale w rzeczywistości nie

bardzo wiemy jak wygląda sytuacja w hutnictwie. Uczestnicy
narady w FSC w Lublinie, gdzie byłem ostatnio, narzekali

na przykład na jakość tychże wyrobów pochodzących z huty
,,Warszawa" — a to jest przecież huta o urządzeniach no-

wych.

' M. DENISZCZUK: 'Nowych fizycznie, czy moralnie...

. Z. DEUTSCHMAN: Jakby n:e mówić, nie są .to urzą-
dzenia . .przestarzałe. Ale wracając do myśli zasadni-

czej... -Tak czy inaczej. Struktura naszego przemysłu
i budownictwa'jest stalochłonna. A przecież w. inny.ch
krajśch' stoSittiSk zużycia wyrobów "walcowanyclr"do
wyrob&w 'źj twótóyw- zastępczych układa" zupełnie
inaczej. ; Dotyczy to zarówno

cliodniej. -Europy; jak i NRD, Węgier czy' Czechosło-
wacji. Na ogół przyjmuje się, że w latach'1982—1983

produkcja tworzyw sztucznych, mierzona objętościowo,
dorówna . produkcji -stali. Według posiadanych z

NRD informacji, próba, policzenia kapitałoćhłonnosci
produkcji stali i tworzyw sztucznych dała wynik 7;7
dla stali wobec lyiko 2,2. dla , tworzy w. sztucznych,
przyjmując ekwiwalent 3,5 tony stali na.. 1 tonę two-

rzyw, a więc stosunek liczony bardzo ostrożnie. U nas

będzie -to. trudne dp osiągnięcia.

jtt. NASIŁOWSKI: Chciałem nawiązać; db tezy
M. - Ostrowskiego o wzajemnym związku zmian struk-

turalnych innowacji- technicznych i materiałochłon-
ności •. technologicznej .Od szeregu lat, obserwowaliśmy
niekorzystne' tendencje ^strukturalne naszego rozwoju,
którer wyrażały się w stosunkowo szybkim wzroście
gałęzi' mtateriałochłonnych opartych na tradycyjnych
surowcach -Jak: stal,, węgiel, drewno, cement itp. Te-
ntu odpowiadała struktura produkcji przemysłu rria-

śżyńoWfego,' w której dominowała wyraźnie produkcja
ciężkiego sprzętu

' budowlanego, kotłów parowych itp.
Były »to tendencje w pewnym stopniu odwrotne od

tych-; jakie -występowały w owym czasie w wysoko roz-

winiętych .krajach. Zmiana tych tendencji nie była
łą!tw'a. Odkrycia dużych zasobów siarki i miedzi po-
chłaniały' póważńą.część środków inwestycyjnych. Po-

djął funduszu inwestycyjnego dokonywany był w du-

żkf miferze- na zasadzie wzajemnego wydzierania sobie
środków. W tym systemie rozdziału z natury rzeczy
preferowane były stare branże. Petryfikowało to tra-

dycyjną, .wysoce materiałochłpnną strukturę produkcji
mpięj podatną na ińnowacje techniczne. Równocześnie
nie' starczało środków , na szybką rozbudowę nowo-

czesnych- gałęzi produkcji będących nośnikami ogólne-
go jjpstętyj techniczpego. Co więcej, zbyt mało środ-
^ó^' kierdwanp na modernizację istniejącego aparatu
produkcyjnego. W rężultacie'obecnie doijriinuje w na-

szym prżettiyśle technika i. technologia z lat pięćdzie-
siątych; Która w niemałym stopniu rzutuje na mate-

rikłbchłóhńość produkcji,
- Zgadifam się zMarianem ostrowskim, że na materiałochłon-

ność 'produkcji duży wpływ wywierają także innowacje tech-

nicźńo-organfzacyjne, czyli tzw. mały postęp tecłiniczny po-

leigająty na usprawnianiu stosowanej w produkcji techniki
i 'technologii. Tymczaseta vprzedsiębiorstwa bronią się pfzed
Innowacjami, wykazuj^' stosunkowo małą podatność na wdra-

żanie" postępu technicżńKgO," który
:

mógłby nierat poważnie
ólirriżyć materiałochłonność produkcji. Przyczyna tego nie-

pokojącego zjawiska tkwi. w obowiązującym systeińle wartoś-

citiwania i oceny przedsiębiorstwa na podstawie stopnia wy-
konania dyrektywnych-wskaźników rocznego jitanu gospodar-
czego. Każde przedsiębiorstwo . ma opanowaną, technologię
produkcji,.,zorganizowahe-zaopatrzenie, ustalone: więzi koope-
racyjne. Wszystko, funkcjonuje .utartym torem' i fiążay-^ dba

o 'to, aby . wykonać lilttp .możliwie najmniejszym wysiłkiem
i.' .;bez poważniejszych kłopotów..W - tym zrutynizoSvanym sy-
stemie-działania. każda nowa' innowacja tećłyiicśna - i tech-

nologiczna wprowadza i liqzne zakłócenia związana 7. konieęz-
nością przyuczenia załogi,4 nawiązania noWyth więżi koope-
racyjnyeh, nowych źródeł zaopatrzenia itp.;

. . Prymat zasady maksymalizacji-wykoiiania planu
powoduję, że. przedsiębiorstwa niechętnie .angażują, się
w; ryzykowne .przedsięwzięcia: i z reguły" ^a.dSŚfąl_ają
się dorśźńyini, a częstp. .wręcz pozornymi kp;wyś.Ćiami.
prźy-' dużym stosunkowo .zużyciu surowców .i ;materia-
lćKv. Jfednym słowem, i:kryterium ocehy przedsiębior-
stwa ^Wiązane z wykonaniem planu rpcznegtf petry-
fikuje nienowocześni metody, gospodarowania i ,ha-
rtuąje postęp ekonomiczny. Dlatego też: utrzymuję, że

tylko integralne działanie zarówno w zakresie strate-

gij rozwoiowej, jak też w metodach planowania- i za-

rządzania, jakie- zostało zapoczątkowane ,po , 1 £)70- r.

w .Polsce, rokuje; nadzieję na powodzenie.

K. PORWIT: Marian Ostrowski mówił o braku siły
napędowej "flo innowacji w przemyśle. Wiąże się to

z systemem-plariowariia';i zarządzania, w którym pod-

stawowe-znaczenie ; mają d#ie siły motoryczne — pla-
nowanie centralne i racjonalność . gospodarowama
w organizacjach gos^odarcżych. Otóż kładliśmy
w prżeszłości zbyt jednostronnie naćisk na tę pierwszą
siłę, co wydatnie ograniczało praktyczny wpływ prze- .

słanek rachunku' ekonomicźńegp . ną gospodarowanie
w przedsiębiorstwach. Następowała równocześnie atro-

fia funkcji podstawowych 'parametrów rachunku eko-
nomicznego.

1

Profesor Mejró powiedział postulatywnie, że. nale-

żałoby uczyć kadrę przemysłową elastyczności. Można
tó zastosować do retrospektywnej oceny. Otóż kiedy
nie było opanowanych umiejętności elastycznego' do-

stosowywania produkcji do potrzeb i nie było siły na-

pędzającej innowacje w postaci ostrych Wymagań
eEelęty^nośpi — przy wyborze kierunków struktural-
nych .kieręjwąno się zasadą, że lepiej robić to, ćo już
jest wypróbowane,, pewne. Wpfawdzie taki wybór nie
rodzi nadziei na wielki sukces, ale' i nie budżi obaw,
nie zawiera ryzyka. To jest. zjawisko, które red. Głów-

czyk na łamach,„Życia Gospodarczego" nazwał „samo-
utrwalamiem się struktur".

M. NASIŁOWSKI: Jak w wyścigu samochodowym:
wprawdzie ostatni, ale dojedziemy do mety.

M. DENISZCZUK: Ale jaka jest ta „materiałowa"
meta?

It. PORWIT: Chciałbym też nieco inaczej interpreto-
wać kolejność kierunków 'działania. M . Ostrowski po-
łączył w jedną grUpę usuwanie marnotrawstwa oraz

zmiany technologiczne, a osobno' rozpatrywał zmiany
strukturalne.

Moim zdaniem — usuwanie nieuzasadnionego zuży-
cia któregokolwiek czynnika produkcji (w tym. — ma-

teriałów) to problem orgąmzacyjno-techniczny, elimi-
nowanie procesów niesprawnych, jak to określił prof.
Lange. Natomiast — drugi kierunek działania polega
na wprowadzaniu- procesów bardziej efektywnych,
a wiec pozwalających na osiąganie porównywalnych
efektów przv niższych nakładach pracy społecznej
(dzięki substytucji między nSkładami).

Odbywa się to zarówno w drodze wprowadzenia nowych,
bardziej efektywnych procesów technologicznych wytwarzają-
cych te same (co wcześniej) prodpkty, jak tęż — wprowadza-
nia nowych produktów służących' zaspokojeniu tych samych
potrzeb. Wiąże się tu więc zmiany technologiczne i struk-

turalne, aje problem jest ten sam, a jest to problem ra-

chunku clcónomicznego (dobór najbardziej efektywnych kom-

binacji nakładów).

Trzeci kierunek wreszcie —to takie zmiany struk-
turalne. w których • następować musi wybór między
różnymi efektami findlnymi, a Więc — problem spo-
łeczrto-ekonomiczny.

Z .punktu widzenia prżedtniotu naszej dyskusji-pod-
stawowe znaczenie ma niewątpliwie druęi z , wymie-
nionych wyżej kierunków działania. Kierunek. ten,
podobnie zresztą jak' i. pierwszy, opierać się musi

przede wszystkim ńa siłach napędowych działających
w skali organizacji gospodarczych. Decyzje i działania

podejmowane „od góry", w skali centralnej, nie mogą
tu być dostatecznie, skuteczne.

Aby takie siły napędowe rzeczywiście działały po-
trzebne jest oczywiście narzucenie organizacjom- go-
spodarczym ostrych wymagań efektywnościowych. Tu

chciałbym konkretniej porus2yć trzy-sprawy;

Po piei-wsze — wymagania efektywnościowe - doty-
czyć muszą, dłuższego 'hprytfcjntu czasul Trudno bftizie
liczyć na skuteczne rteiyi|ży'w?anłe:' łych problenśów,
jeśli " śppsBtor j.ócBrty;1 w^tiiifóW działalności przedsię-
biorstw, a

r

'taTizef—ffiolj^wacje' kierujące nastawieniem
kadr kierowniczych, podporządkowane będą w" prak-
tyce przesłankom krótkookresowym. Po "drugie — dzia-
łania innowacyjne w postaci wprowadzania nowych
produktów' i ivymiany asortymentu podejmowane "być
muszą z punktu widzenia szerszych ,pól potrzeb" (de-
finiowanych według podobieństwa użytkowych funkcji
produktów), a nie według istniejących przedziałów
organizacyjnych.

Interesującym zaczątkiem działania 'w tym kierunku -stało

się już ostatnio tzw,. programowanie problemowe, nasta!wionę
na całościowe rozwiązywanie wspólnego problemu o zasięgu
międzybranżowym i mlędzyorganizacyjnym. Konfrontacja
z ukształtowanymi w przeszłości nawykami do branżowego
podziału w organizacji produkcji i obrotu wskazuję jednak,
że wiele spraw wymaga tu jeszcze przemyślenia i nowych
rozwiązań.

Po trzecie — znaczenie cen dla omawianego działa-
nia nie sprowadza się tylko do problemu wyboru efek-
tywnych kombinacjf "nakładów (substytucji między
środkami produkcji). System cen musi umożliwiać
konfrontację ofert producentów z warunkami sprze-
daży, z możliwościami zbytu. ' '

Tymczasem często powstają u nas założenia konstrukcyjno-
projektowe i podejmuje się produkcję bez dostatecznej ana--

lizy warunków sprzedaży danego produktu. Koszty produkcji
plus narzut tworzą cenę — a to akceptuje każde koszty —

i potem okazuje się, że po takiej cenie produktu sprzedać
nie można, albo że' jest on dla odbiorcy nieefektywny.

Kluczowym problemem jest więc nie tylko wyższa
efektywność doboru środków produkcji, w tym rów-
nież i. materiałów, ale musi następować konfrontacja
i weryfikacja produkcji poprzez ceny i warunki zbytu.

Z. DEUTSCHMAN: A nie, jak dotąd, przez, ciężar
wyrobów.

K. PORWIT: Jeśli nie ma weryfikacji produkcji
przez handel zagraniczny i ceny — siła oddziaływania
wszelkiego typu rachunków jest znacznie słabsza. Cho-
dzi o takie parametry, jak ceny produkcji i. usług,
oprocentowanie i warunki spłaty kredytu,' kurs' dewi-

zowy. Mamy, poza tym, kilka-. : ćo najmni.ej' rodzajów
złotówek: płacową, materiałową, inwestycyjni, dewizp-
wą... Wartość każdej, jest inna. Nie"'/ędne jest^więc
stworzenie mechanizmu weryfikacji produkcji od stro-

ny aparatu odbioru. Chodzi o i funkcje 'gospodarcze
obrotu wewnętrznego.!.

J. GŁÓWCZYK: Tp' zakłada odwrócenie dotychcza-
sowej sytggbji, umocnienie pozycji odbiorcy,,, konsu-
menta.„

" "

K. PÓRWIT: Tak. Musi powstać łańcuch, w którym
każdy będzie się liczył ze swoimi odbibrcami, z ich

wymagaiiiami. Ten -łańcuch'nie może Być nigdzie; prze-
rwany,- . musi • dochodzić do' konsumenta lub odbiorcy
zagranicznego.

I jeszcze sprawa wyboru wariantów długookresowych.
Ćhciałbym tu dorzucić.'taką' uwagę, że nie można podej-
mować decyzji długookresowych w ten sposób, żę. wybieraihy
jeden z sześciu opracowanych wariantów, przyszłościowych
i realizujemy gó 'jako deus ex- machina. Cbodzi przecież
o. wybór ścieżek, które pozwolą etapowo dojść do określonego
celu. Musimy 'na podsiawle analizy rozmaitych_ Wariantów

wybrać już dziś te rozwiązania, które stopniowo prowadzą
w określonym pożądanym kierunku.' *'

M. OSTROWSKI: Może. plastyczniej należałoby po-
wiedzieć: przechodzić z, gałęzi na-gałąź W drzewie de-

cyzji.

K. POlŚWIT: Na jednej z międzynarodowych, kon-

ferencji przedstawiciel koncernu IBM powiedział, że

według ich/doświadczeń podstawowe ,cechy planowa-
nia strategicznego, to:

• rozpoznanie wszystkiego, co jest w tej dziedzinie praw-

dopodobne i możliwe;

# traktowanie' planowania długookresowego! jako podstawy'
do działania .w niedalekiej przyszłości, (nie zaś — przesądza- '

nia dziś b tym, co ma nastąpić za wiele lat);
® niepodijmowaiiie pospiesznych decyzji;

nMupieranie się przy m. podjętych decyzjach, JełU

okaże się, że trzeba je modyfikować — nawit wówczas, gdy
w grę wchodzą kwestie prestiżowe.

$ądzę,; że nad tymi prostymi uwagami warto się za-

stanowić. -

Z; DEUTSCHMAN: Mamy jednak branże, które'po-
trafiły , w „szerokim zakresie rozwiązać problem sujy-
stytućyjriości .stosowanych materiałów,',a więc i efek-
tywności! gospodarowania surowcami. Mam na myśli
przemysł włókienniczy i skórzany: Szczególnie ten

•pierwszy ma "W tej dziedzinie osiągnięcia światowe.
Oba te przemysły pottafiły zastąpić drogi surowiec

tradycyjny, ,materiałem zastępczym, dostosowując
strukturę- produkcji do możliwOś.ci zaopatrzeniowych.

CZ. MEJRO:' Elektroenergetyka jest tu również pra-
wie bez grzechu.

Z.' DEUTSCHMAN: A. więc są dzied^inyy w"których
nowe tendencje w gospodarce materiałowej „zagrały"
prawidłowa ,Ceny wełny na rynkach światowych wzro-

sły; zrezygnowaliśmy z wełny i przechodzimy: na pro-
dukcję z

:
- włókien sztucznych. '

- M. DEŃISŻeŻUK:-A w sklepaćh; materiału-z czystej
wełny

1
/nie uświadczysz...

M. OSTROWSKI: To miał być przykład pozytywny,
nie możną'-go. psuć.''

J. GŁOwfcŹYK: I niewątpliwie, jest to dobry przy-
kład. Jąkato--właściwie się; stało, że w tych przemy-
słach osiMgnięjtó 'postęp..? ;ich . 'produkcja oparta jest
w znacznej . mierze ną surowcach importowanych.
Odczuwał^ więc one ostrzej'barierę materiałową -i. por
sżukiwały- konkretnych rozwiązań. Nieprżypśidkówo
w przemyśle włókienniczym stosuje się szeroko ana-

lizę wartości.

K. EORWIT: Dodajmy, że weryfikacja odbiorcy ode-

grała "tu dużą-rolę...

M. NASIŁOWSKI: Chciałbym poruszyć jeszcze je-
den aspekt gospodarki materiałowej, 'a Wiążący się
z problematyką bodźców materialnego zainteresowa-
nia. Mówi! się ostatnio o celowości wyspecjalizowane-
go systemu,.premiowania opartego na zasadzie:- około
30. proc. efektów uzyskanych z oszczędności surowców
i materiałów otrzymuje pracownik, a. ,70 proc. gospo-
darka narddpwa. Jest to niekompleksówe podejście.
Istnieje -'poważne niebezpieczeństwo, że odbije ;się. to

n:e tylko na jakości produkcji w warunkach występu^
jącego rią'dai ^niedoboru atrakcyjniejszych towarów, ale

MIECZYSŁAW NASIŁOWSKI

także . przynieść może tzw. pozorne oszczędności pole»
gające na tyih, że oszczędza się, tysiące na materiał

łach, a-traci się miliony ha skutek konieczności szyb-,
kiej naprawy, ,

'

Można by priytoczyć wiele przykładów ilustrujących tę

tezę, które szczególnie paradoksalne formy przybierały do-

tyćhczas w powszechnie zttanej społeczeństwu dziedzinie bu-

downictwa mieszkaniowego. Generalnie jestem przeciwny two-

rzeniu wąsko wyspecjalizowanych premii za oszczędzanie su-

rowców, chociaż w niektórych dziedzinach -produkcji może

to mieć pewne [uzasadnienie.

Trzeba dążyć do stworzenia takiego systemu 'zarzą-
dzania, który by, wywierał presję w kierunku racjo-
nalnego gospodarowania wszystkimi czynnikami pro-
dukcji. W przeciwnym przypadku zawsze powstaje
ńiożliwość, wyboru najłatwiejszego sposobu oszczędza-
nia jednego czynnika kosztem innych, tak iż Juczne

nakłady ciągnione na jednostkę produkcji w dłuższym
okresie' ulega ją-; nawet zwiększeniu.

M. OSTROWSKI: Pozorne efekty są , rzeczywiśció-
niepotrżebńę, ale; nie ulega wątpliwości, że potrzebuj,
jemy ęfektójiy. szybkich. Lecząc katar nie pówinriiśmy-
zreżygnowac z .chusteczki do nosa. Czy nie warto' sto-
sować środkbw tymczasowych, jeśli nie jestesmy gi-
towi do rozwiązań ;'kpmplieksowyćh?'

M. DENISZCZUK: Jeśli ^'poszukiwać przyczyn sprawa-,
czyćh nadmiernej ' materiałochłonności • naszej J gospo-
darki .w polityce strukturalnej, to nie^ zapominajmy
0 tendencjach autarkicznych, które ciążyły nad doko-

nywanymi wyborami w latach .50-tych," czy też nad

kryteriom antyimportu, które przetrwało znacznie dłu-

żej: Tę tendencje i-kryteriafsprawiły*
:
a.czasem jeszćiw

1 dzis sprawiają,, że w niektórych. przynajmniej gśłę-
ziach i branżach dążyliśmy -do tworzenia; zamkniętych
technologicznie kompleksów produkcyjnych: .

-
'

Takie-kształtowanie struktur branżowych"ograniczało mo*U-
wo«ć wybora i "pi^ferencji tych tai produkcji, które charak-

teryzowałyby się możliwie najnilszą, materlalo. lub kapltaM-:
chtonnoidą. Co -więcej, rzasem. zdarzało się 1 tak, że roz-

,wijały «ię i dominowały, w danej braniy zdolności wytwór-



ROZWOJU
exe o niższym stopniu przerobu, • przy tym • reguły bar-

dziej kapitałochłonne, gdyż w praktyce nie udawało się osią-
gnąć idealnego stanu pełnego cyklu przerobu.

Wzięcie pod uwagę w większym stopniu czynników
zewnętrznych, tj. wymiany międzynarodowej, jako ge-
neralnej wytycznej strategicznej może, lub lepiej —

powinno wpłynąć na zmianę tych branżowych strate-

ga. Trzeba oczywiście podkreślić, że spojrzenie to musi
brać pod uwagę całą nakładochłonność, a dopiero
wówczas, kiedy okaże się, że trzeba i można wyekspo-
nować rolę jednej z kategorii nakładów, np. mate-

riałów, można dokonywać wyboru określonego roz-

wiązania.

Chciałbym dorzucić jeszcze kilka uwag do sprawy
niepewności w decyzjach. A więc do tego. czy możemy
być na tyle sprawni, aby sięgać po najbardziej efek-
tywne rozwiązania, zwłaszcza w warunkach niepew-
ności co do czynników wewnętrznych (jak np. wzrost

naszej zdolności do adaptacji postępu technicznego

MACIEJ DENISZCZUK

np. kierunków i skali popytu* na określone wyroby).
Otóż wydaje mi się, że zawsze mamy do czynienia
z pewnym ryzykiem, ale w miarę rozwoju przemy-
słowego i przyspieszania postępu technicznego skala
niepewności rośnie, a decyzje stają się coraz bardziej
skomplikowane. Wymaga to oczywiście doskonalenia
instrumentów rozpoznawania przyszłych uwarunko-
wań, ale trzeba się chyba pogodzić z koniecznością
podejmowania decyzji z uwzględnieniem rosnącej nie-
pewności, a więc i ryzyka. Skłaniałbym się przy tym
do oceny, że decyzje „pewne" dają zazwyczaj wyniki
mierne, natomiast decyzje o dużym stopniu niepew-
ności mogą wjjrąwdzie przynieść niepowodzenie, ale
i efekty tak duże, iż mogą one zrekompensować nie-
trafne rozwiązania na innych obszarach.

Co oddziałuje na te wybory? Naturalnie, zawsze

jest jakiś czynnik subiektywny, na przykład indywi-
dualne wyobrażenia o przyszłych potrzebach lub o mo-

żliwościach osiągania określonego poziomu techniki
i technologii w dalszym okresie. Obecnie pojawia się
motyw o charakterze obiektywnym, wynikający ze

zmian w mechanizmie funkcjonowania gospodarki. Je-
śli działanie tego mechanizmu przejawi się skutecz-
nym naciskiem na rzecz poprawy efektywności gospo-
darowania. to można liczyć, że zapoczątkowany zosta-
nie również proces obniżania zużycia materiałów.
Czynnik ten wynikający z konkretnych decyzji poli-
tyki ekonomicznej powinien stwarzać nie tylko prze-
słanki wyborów strukturalnych, podejmowanych przez
jednostki gospodarcze, ale także wpływać na wybory
o charakterze ogólnogospodarczyrri.

Jak na to zwracali już uwagę moi przedmówcy, chodzi

jednak nie tylko o wybory dotyczące kierunków rozwoju
produkcji i technik wytwarzania. Istotne znaczenie mają
działania polityki gospodarczej w dziedzinie kszSaltoWania

takich np. instrumentów, jak ceny, a więc ich poziom, wza-

jemne relacje, a wreszcie system ich tworzenia.

Jaki to ma wpływ na racjonalne — lub odwrotnie — niera-

cjonalne zużycie materiałów, przytaczano tu już liczne przy-

kłady. Najbardziej wymowny z nich, w moim Odczuciu, jest
przykład wieloletniej amerykańskiej pplityki niskich cen na

paliwa, która sprzyjała rozrzutnej gospodarce, a w rezultacie

doprowadziła tam do zjawisk określonych współcześnie Jako

kryzys energetyczny.

Jak z tego wynika, poprawa efektywności gospoda-
rowania, obniżenie nakładochłonności naszego rozwoju,
a w tym i materiałochłonności wymaga — zwłaszcza
w długich okresach — różnorodnych i jednocześnie
kompleksowych działań. Fakt, że wprowadzane obecnie
zmiany w systemie funkcjonowania mają charakter
komoieksowy, „współpracujący" z celami polityki go-
spodarczej, pozwala na optymistyczne spojrzenie
w przyszłość.

Rozmowę opracował: JERZY DZIĘCIOŁOWSKI

Ogłoszony wspólnie przez Za-

rząd Główny PTE i redakcję „Ży-
cie Gospodarcze" Konkurs-An»
kieta skierowany do ekonomistów
w przedsiębiorstwach, a dotyczą-
cy rezerw w gospodarce mate-

riałowej, przyniósł plon w postaci
kilkudziesięciu wypowiedzi. Głos:
na ten temat zabrali nie tylko
ekonomiści — otrzymaliśmy rów-
nież odpowiedzi od techników
oraz dwie wypowiedzi robotni-
ków.

AJLICZNIEJ wśród ankie-
towanych reprezentowany
był przemysł ciężki, zwła-
szcza metalowy (30 proc.
odpowiedzi konkursowych).
Podobna liczba (również

30 proc.) odpowiedzi konkursowych
reprezentowała przemysł maszynowy,
Z obu tych resortów odpowiedzi na-

płynęły niemal ze wszystkich pod-
stawowych branż. Stosunkowo sła-
biej wypadł przemysł chemiczny, bo
tylko 10 proc. odpowiedzi konkurso-
wych pochodziło z tej gałęzi; podob-
nie — bo także tylko przez 10 proc.
odpowiedzi — reprezentowany był
resort budownictwa i przemysłu ma-

teriałów budowlanych. Nieco liczniej
natomiast, bo przez 15 proc. odpo-
wiedzi konkursowych reprezentowa-
ny był przemysł drzewny i papier-
niczy. Wśród nadesłanych odpowie-
dzi z tego resortu można odnaileźć
odpowiedzi zarówno z przedsię-
biorstw z przemysłu drzewnego, jak
1 meblarskiego oraz z przemysłu pa-
pierniczego. Pozostałe 5 proc, odpo-
wiedzi przypada na przemysł drobny
i rzemiosło.

Wszyscy odpowiadający zdecydo-
wanie potwierdzili występowanie
dużych rezerw w gospodarce mate-

riałowej. Nie były to jednak wypo-
wiedzi stereotypowe. Naświetlano w

nich różne: ekonomiczne, techniczne
i organizacyjne aspekty tego pro-
blemu.

Nieimal wszystkie odpowiedzi kon-
kursowe odsłaniają jakieś nowe,
-konkretne i wydające się realnymi
możliwości zaoszczędzenia materia-
łów w danym pnzedsdębioretwie,
branży lub regionie.

TECHNOLOGIE I KONSTRUKCJE

Większość uczestników konkursu
przyjęła sposób odpowiedzi polega-
jący na wyliczaniu różnego rodza-
ju przedsięwzięć, jakie powinny być
podjęte w ich zakładach pracy w

zakresie konstrukcji, technologii,
zmniejszenia i lepszego zagospoda-
rowania odpadów itp. ze wska-za-
niem w tonach i w złotych na pły-
nące stąd oszczędności. Niektórzy
wyliczali po kilkanaście takich
przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia, o których tutaj
mowa, wiązały się z konkretnymi su.

gestiami dotyczącymi zmian w kon-
strukcji w przemyśle ciężkim, ma-

szynowym, chemicznym czy drzew-
no-papierniczym, z konkretnymi su-

gestiami dotyczącymi technologii
produkcji w zakładach pracy tych
przemysłów, z wdrożeniem konkret-
nych wyników prac naukowo-tech-
nicznych, z szerszym wykorzysta-
niem doświadczeń zagranicznych.

I tak np. JERZY WROTKOWSKI z

Gdańska, z zawodu Inżynier technologii
budowy maszyn — przystał opatrzoną
odpowiednimi obliczeniami propozycję
zmiany średnic prętów okrągłych.
Orientacyjnie, według jego obliczeń,
zmiana tych średnic powinna przynieść
oszczędność w ich zużyciu w wyso-
kości ok. 7 proc. w stosunku do sta-
nu obecnego. Fisze on: „ponieważ pro-
dukcja prętów okrągłych wynosi obec-
nie w kraju ok. 300 tys. ton —

oszczędność wynieść powinna — 21 tys.
ton. Oznacza to oszczędność bezpośred-
nio na materiale rzędu 100 min zl".

Wielu uczestników konkursu
stwierdzało, że szereg wspominanych
przez nich przedsięwzięć zawartych
jest w opracowywanych aktualnie i

rozwijanych programach oszczędza-
nia materiałów w ich zakładach
pracy, obejmujących lata 1973 —

oraiz 1974 i 1975. Ich sugestie polega-
ły na ziwracaniu uwagi, że wiede z

tych zadań powinno 1 może być wy-
konane w bliższym czasie. Obok
wniosków rozszerzających te pro-
gramy, w wielu wypowiedziach kon-
kursowych znajdowały się uwagi do-
tyczące konieczności silniejszego, niż
to miało miejsce w przeszłości, orga-
nizacyjnego i bodźcowego wsparcia
realizacji programów, ponieważ o

wielu różnych przedsięwzięciach od-
powiadający w konkursie stwier-
dzali, że były one również ujmowa-

ne w różnych programach w prze-
szłości, programach, które jednak
nie doczekały się realizacji.

Szereg konkretnych możliwości
zaoszczędzenia materiałów wielu
autorów wiązało z lepszą gospodar-
ką odpadami. Stwierdzali oni zarów-
no możliwości zmniejsizenia odpa-
dów, jak i lepszego zagospodarowa-
nia odpadów.

Taik np, MIECZYSŁAW MYŚLIWIEC ze

Skawiny wskazuje w «wolej odpowiedzi
konkursowej, że ,,..-przez umniejszenie
razkurzu tlenku glinu przy transporcie
1 zasilaniu elektrolitów aluminium w

hucie aluminium w Skawinie kwota rocz.

nej oszczędności, jaka może powstać, od-
powiada 6 min zł. Dla osiągnięcia tej
oszczędności wystarczy — zalaniem tego
autora i— zrekonstruować tylko nieco
technologię produkcji wprowadzając od-
powiednie kołowe pojaizdy-zasobnlkl.
Autor ten pisze również o potrzebie za-

gospodarowania pyłów w produkcji, cn

dato>by jego zdaniem około IZO—130 top
aluminium oszczędności o wartości 36
min zł. A jest to takie, jak wiadomo —

sprawa ochrony środowiska,

Podnoszący sprawy zagospodaro-
wania odpadów, autorzy odpowiedzi
konkursowych reprezentujący drob-
ną wytwórczość i rzemiosło — zwra-

cają zwłaszcza uwagę na nie w peł-
ni wykorzystane możliwości prawi-
dłowego zagospodarowania odpadów,
pochodzących z przemysłu kluczowe-
go. Podkreślają oni m. In., że prze-
mysł kluczowy w celu wykazania
się mniejszymi odpadami może nie-
kiedy być zainteresowany w złomo-
waniu takich odpadów, choć ich

zmian konstrukcyjnych. Brak jednak w

tym zakresie odpowiednich klauraul' w

umowach z odbiorcami, brak odpowled-
• nio wdrożonych reżimów wewnątrz
przedsiębiorstwa... Konstruktor twierdzi,
że nie można alokować odpowiednich
materiałów, gdyż nie ma zapewnionych
odpowiednich Warunków organizacyjnych
dla uzyskania odpowiednich informacji
o tym, co Jest dostępno na rynku 1 ile
to kosztuje oraz, że nie jest zaintereso-
wany materialnie w tym, by tę lukę
wypełnić. Konstruktor i technolog twier-
dzą, że wprowadzają dowolne materiały,
gdyż brak w przedsiębiorstwie wprowa-
dzonego w życie odpowiedniego systemu
unifikacyjnego, Magazynier twierdzi, że
nie może należycie zabezpieczyć mate-

riałów, gdyż pomieszczenia magazynowe
są za ciasne dla magazynowania otrzy-
mywanych dostaw, Wszyscy zaintereso-
wani twierdzą, że brak prawidłowej In-

formacji o terminach wchodzenia mate-
riałów do produkcji, niezbędnej dla na-

leżytego określania terminów dostaw
Kip." .

Spraiwy gospodarki magazynowej
również dość często przewijały się
w odpowiedziach konkursowych. Po-

wtarzały się oceny, że gospodarka
magazynowa z

' jednej strony jest
dość rozrzutna przez to, że jest nie-
prawidłowo zorganizowana — z dru-
giej strony w wielu przypadkach
zwracało sdę uwag^ na brak dosta-
teoznego doinwestowania gospodarki
magazynowej.

Wnioski przedkładane na tym tle
polegały zarówno na postulowaniu
zobowiązania inwestorów do tego,
by w realizacji inwestycji uwzględ-
niali budowę magazynów, jako nie-
odłącznego elementu kompleksu in-

westycyjnego, jak i do postulowania

KONKURS-ANKIETA

Szukamy oszczędności materiałowych

MAREK MISIAK

wtórne zagospodarowania przez
przemysł drobny lub rzemiosło —

przynosi większe korzyści społeczne.
TRUDNOŚCI ZAOPATRZENIOWE

Niemal we wszystkich odpowie-
dziach konkursowych zwraca się
uwagę ha przyczyny materiałochłon-
ności produkcji wynikające z trud-
ności zaopatrzeniowych, z niepewno-
ści wynikającej z „rynku dostawcy"
lub po prostu z deficytów tańszych
lub bardziej wydajnych materiałów
substytucyjnych. Nie brak tu przy-
kładów z różnych resortów':

„iprzemysł elektromaszynowy — czyta-
my w jednej z odpowiedzi konkursowych
z tego resortu — odczuwa szczególnie
brak nowoczesnych materiałów, takich

jak tworzywa chemiczne typu polistyre-
nu, polietylenu czy polipropylenu, Hut-
nlotwo produkuje tradycyjnie blachę wy-
łączmie w arkuszach^ podczas gdy bar-
dziej ekonomicznie byłoby produkować
w konkretnych wypadkach taśmę blasza-
ną. Odilewy -żeliwne są bardzo ciężkie i
w wielu przypadkach zlej jakości — po-
rowate, bardzo twarde albo miękkie, B
dużymi naddatkami na obróbkę".

A oto odpowiedź konkursowa z

jednego z zakładów resortu budow-
nictwa i przemysłu materiałów bu-
dowlanych na pytanie: czy rezerwy
materiałowe zawarte są przede
wszystkim w technologii produkcji,
strukturze asortymentowej, kon-
strukcji wyrobów, czy może decydu-
je brak nowoczesnych materiałów.

„20 proc. rezerw tkwi w technologii
produkcji, 30 proc. — w konstrukcji ele-
mentów obiektów inwestycyjnych — na-

tomiast S0 proc. — podaje się w odpo-
wiedzi — to brak nowoczesnych materia-
łów (chemizacja budownictwa, lekkie

konstrukcje, lekkie obudowy)".
Z kolei w jednej z odpowiedzi

reprezentującej przemysł gumowy
czytamy:

„producenci materiałów są w pozycji
uprzywilejowanej, bowiem umowa z od-

biorcą gwarantuje zbyt na wcześnie za-

mówione materiały, mimo, że odbiorca
(producent) wyrobów rynkowych, już
tych materiałów nie potrzebuje, bądź po-
trzebuje ich mniej. Taka uprzywilejowa-
na pozycja powoduje ponadto brak bodź-
ców do dostarczania surowców lepszych,
bardziej nowoczesnych, które to surowce

m. in. jako bardziej wytrzymałe tworzy-
wo spowodowałyby spadek masy zuży-
wanych materiałów od kilku do kilkuna-
stu procent",

W jednej z odpowiedzi konkurso-
wych z przemysłu ciężkiego w nastę-
pujący sposób relacjonuje się nie-
prawidłowości będące następstwem
sytuacji zaopatrzeniowej:

„bardzo wiele strat materiałowych po-
woduje w moim przedsiębiorstwie brak
koordynacji z sytuacją zaopatrzeniową
terminów zmian wielkości produkcji,
zmian konstrukcyjnych, takie technolo-

gicznych. Decyzje w tych siprawach za-

padają zwykle w jednostkach nadrzęd-
nych. W poważne] mierze od przedsię-
biorstwa zależne Jest wprowadzenie

różnego rodzaju zmian w organiza-
cji gospodarki magazynowej, zmie-

rzających do bardziej ekonomiczne-
go wykorzystania istniejących po-
wierzchni magazynowych, zmian
przeważnie polegających na koncen-
tracji gospodarki magazynowej róż-
nych działów zakładu pracy bądź
różnych zakładów pracy.

CENY. KOSZTY, WSKAŹNIKI
Szereg ocen i wniosków zawartych

w większości odpowiedzi konkurso-
wych — co odpowiadało sformuło-
waniu jednego z, pytań konkurso-
wych — dotyczyło problemów orga-
nizacji i metod planowania i zarzą-
dzania. W większości odpowiedzi
konkursowych potwierdza się, że
stosowane do obecnej chwili warto-
ściowe mierniki oceny przedsiębior-
stwa, tak jak wartość produkcji glo-.
bainej, wartość sprzedaży produkcji
według cen zbytu oraz limit fundu-
szu płac naliczany od produkcji glo--
balnej — powodują marnotrawstwo
materiałów. Podkreśla się, że w kie-
runku materiałochłonności popycha
tworzenie cen na podstawie kosztów
własnych.

Inny rodzaj uwag krytycznych
związanych z metodami planowania
i zarządzania koncentruje się na

podkreślaniu, że nie respektuje się
dostatecznie planu kosztów, że z ko-
sztami własnymi, zwłaszcza kosztami
materiałowymi — nie liczy się do-
statecznie.

Robotnik jednego z zakładów przemy-
słu materiałów budowlanych pisze np.,
że „z planu kosztów (chodzi nil głównie

o koszty materiałowe) nie wynikają żad-
ne zadania, mi dla robotników, ani dla
brygadzistów, ani dla mistrzów, ani dla
kierowników działów — dla nikogo!"
Nieco precyzyjniej formułują tę myśl
ekonomiści z jednego z zakładów prze-
mysłu elektrotechnicznego: „łatwiej wy-
datkować środki na zakup materiałów,,
niż zwiększyć koszty robocizny na po-*
prawę technologii wytwarzania nawet

wówczas, gdy stosunkowo mały wzrost
kosztów robocizny pozwoliłby na uzys-
kanie znacznej obniżki kosztów zużycia
materiałowego. Istnieją więc określone

bariery utrudniające proces doskonale-
nia konstrukcji i modernizacji wyro-
bów".

Druga strona medalu, to nieprawi-
dłowe preferencje wynikające z

aktualnych cen.

I tak np. zastępca dyrektora do spraw
ekonomicznych Goaszyńsklch Zakładów

Wyrobów Papierniczych — mgr STEFAN
MICHALIK — pisze, „że przy obecnych
relacjach cen papierń o różnej grama-
turze jego przedsiębiorstwo nie może być
zainteresowane podjęciem produkcji pa-

Sieru dwustronnie kredowanego o obnl-
onej gramaturze. Produkując z jednej

tony papieru 14 tys. arkuszy papieru o

nie obniżonej gramaturze przedsiębior-
stwo to uzyskuje akumulację w kwocie
M tyj. sł, oa£ produkując 1S tya. arku-

szy o obaitóoJifeJ grtriittlujże -r. Uzyskłi
loby akumulację 2,6 tya. d— (cena 1 ty»i
arkuszy paptert» dwuśOTjiłłl® Hre«('fly.M«i
go z podłoża o gramaturze 00 gr/ini —

1.530 zlj cena takiegoż pa,pieni z podłoża
o gramaturze CO gr/m2 — 1.200 7.1)... Amor
ten pisze m. in.i „ w przedsiębiorstwu»
moim już w 1963 r, wyprodukowano
próbną partię papieru 2-stronnle Kredo-
wanego na podloin o gramaturze 7ł
gr/m2. Jakość wyrobu gotowego został»
oceniona pozytywnie tak przez Instytut
Celulozowo-Papierniczy jak i głównych
odbiorców, z ubolewaniem należy Jednał*
stwierdzić, że nlo ęodjęto produkcji te®»
wyrobu na skalę przemysłową produku-
jąc w dalszym ciągu papiery kredowali»
na podłożu 90 gr/m*. W 1971 r. zakładano
w planach postępu technicznego wyko-
nanie próbnej partii ps.picru Urettowitne-
go na po-dtożu o gramaturze 60 ETrtlA
Próby też nie wykonano... przekładając
temat na rok następny".

Z relacji autora wynika, ie opóź-
nienie, poza cenami — miało swoje
przyczyny również w problemach
zaopatrzeniowych i technologicz-
nych. Paradoks, polega — jego zda-
niem — jednak; na tym, że kon-
strukcja cen na papier o rółwej
gramaturze nie tylko nie zachęcała*
ale wręcz zniechęcała do rozwiązy-
wania tych. problemów.

W Innej z kolei odpowiedzi kon-
kursowej, opartej na przykładzie,
przedsiębiorstwa remontowego ma-

szyn i urządzeń, autor wskazuje, Źe
najłatwiejszym sposobem wykonania
planu" jest podwyższanie wyniko-
wych kalkulacji kosztów remontu

maszyn lub urządzeń.
Pisze oni „...z narzuta obliczanego od

wysokiej wartości materiałów powstaje
najpewniejsze źródło zysku...", Pisze on,
że chociaż bije to po kieszeni zlecenio-
dawcę, ton ostatni nie zawsze wykazuje
dostateczne zainteresowanie wys»l;ością
faktury za remont własnego obiektu, no-

śnie w rezultacie złomowanie części wy-
miennych ... Co autor ten proponuje t a)
rozszerzyć stosowanie zryczałtowanych
cen za usługi remontowe..., b) za miernik
oceny przedsiębiorstwa remontowego
Przyjąć wskaźnik kosztów porównywal-
nych, Uczonych w stosunku do kosztów
ubiegłego okresu»., c) zmniejszyć narzut
do kosztów bezpośrednich.

Wnioski odnoszące się do zmian w

metodach planowania i zarządzania
oraz cen, finansów i bodźców zain-
teresowania materialnego zajmowały
znaczną część tekstu we wszystkich
niemal odpowiedziach konkurso-
wych. W przeciwieństwie do istnie-
jących preferencji wynikających z

produkcji globalnej proponowano
powszechnie rozszerzone zastosowa-
nie różnego rodzaju mierników netto
oraz związanych z nimi bodźców. -

Niemal we wszystkich zakładach
pracy zwraca się uwagę na potrze-
bę pełniejszego wykorzystania syste-
mii bodźców materialnych oraz mo-

ralnych dla stworzenia klimatu
większego zainteresowania w

oszczędności materiałów. Wiąże się
to również z aktualnym etapem
opraoowywania 1 rozwijania progra-
mów • oszczędności materiałowych.
Podkreśla się przeważnie potrzebę
właściwego ukierunkowania bądź"
ców syntetycznych. Tu koncentrują
się przede wszystkim wnioski zgła-
szane przez ekonomistów.

Inżynierowie, a także robotnicy
zwracają przy tym uwagę na po-
trzebę wykorzystania bodźców wy-
specjalizowanych. Wszyscy się
dzają, że bodźce wyspecjalizowane
w zakresie gospodarki materiałowej
powinny dotyczyć tylko takich
prziedsięwaięć oszczędzających mate-

riały, które są wymierne, i gdzie
wypłaty z tytułu oszczędności mate-

riałowych nie będą się przekształca-
ły w stałe dodatki do płac.

W niektórych wypowiedziach,
zwłaszcza tam, gdzie są zaawanso-

wane prace w dziedzinie przygoto-
wania wdrożeń inicjujących nowe

metody planowania i zarządzania —

zwraca się uwagę na korzyści, jakich
się z tego tytułu oczekuje również
w gospodarce materiałowej.

Akcent ten znajduje wyraz na przykład
w wypowiedzi konkursowej WŁADYSŁA-
WA MICHAŁKA, kierownika działa limi-
towania i rozliczania materiałów w Za-
kładach Mebli Giętych w Radomsku. Ma
on nadzieję, że cały szereg problęmów,
o których pisze w swojej odpowiedzi
konkursowej, będzie mogło być latiwiej
rozwiqzane z chwilą wejścia w życie noT
wych zasad zarządzania i planowani*,
które w Jego zakładzie tak ja>k w Młyn»
zjednoczeniu, będącym jednostką inicju-
jącą — są przygotowywane.

&
W JEDNYM z najbliższych nume-

rów „Życia Gospodarczego" podane
zostaną wyniki ostatecznej oceny
odpowiedzi konkursowych; zostanie
wytypowana odpowiedź konkursowa,
która zostanie uznana za najlepszą
oraz dalsze 4 wyróżnione i nagro-
dzone.

Powyższy przegląd nie daje je-
szcze pełnego obrazu plonu konkur-
su. Przewiduje się również możli-
wość i potrzebę wykorzystania sze-

regu elementów zawartych w odpo-
wiedziach konkursowych w pracach
Państwowej Rady Gospodarki Mate-
riałowej oraz innych instytucji cen-

tralnych.

ORGANIZACJI INICJUJĄCYCH

lik A. Jaioiiftłkt

W dniu 7 lutego hr. w Domu

Ekonomisty w Warszawie odbyło
się spotkanie, na którym ukonsty-
tuował się klub zarządów organiza-
cji inicjujących — zarówno tych.
które rozpoczęły już prace w no-

wym systemie, jak i tych, które
mają zamiar uczynić to w bieżącym
roku. Przewodniczącym klubu zo-

stał dyrektor ekonomiczny Zjed-
noczenia „Delta", mgr Ryszard
Ćwiertnla.

W trakcie spotkania wystąpił
przewodniczący PTE, prof. c!r Józef
Pajestka. Omówjł on przede wszyst-
kim główny nurt zmian w funkcjo-
nowaniu gospodarki, koncentrując
równocześnie uwagę na procesie
przejścia od zarządzania i plano-
wania w systemie dyrektywnym do .

systemu parametrycznego; Zapre-
zentowane zostały także główne za-

łożenia klubu, który ma się stać
platformą wymiany doświadczeń,
Instytucją propagującą t podnoszą-

cą na wyższy poziom przygotowanie
zawodowe ekonomistów.

W czasie wymiany poglądów na

temat przyszłego kształtu klubu po-
ruszono sprawę stworzenia właści-
wego klimatu dla innowatorów po-
stępu ekonomicznego. W tym miej-
scu sugerowano, aby do współpra-
cy przyciągnąć I inne organizacje
społeczne, np. NOT. Przedyskutowa-
no również konkretne sprawy zwią-
zane z formami i zadaniami klubu.
Duża część wypowiedzi obracała się
wokół wciągnięcia do tego typu
prac także i zakładów wchodzących
w skład organizacji inicjujących. W
związku z tym stwierdzono, że nie-
zbędne jest powołanie klubów wo-

jewódzkich. (ks)
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RZEPISY
DIENłAyy

ROCZNE ANALIZY

EKONOMICZNE

JEDNOSTEK GOSPODARKI

PAŃSTWOWEJ

Rada Ministrów uchwałą nr 5 z

dnia 11 stycznia 1973 r. w sprawie
rocznych analiz ekonomicznych oraz

kompleksowych ocen działalności

jednostek gospodarczych (Monitor
Polski nr 2, poz. 8) postanowiła, że

jednostki gospodarki państwowej,
działające według zasad rozrachun-

ku gospodarczego (przedsiębiorstwa,
kombinaty, zjednoczenia oraz jed-
nostki równorzędne), a także prezy-
dia wojewódzkich rad narodowych
oraz naczelne i centralne organy

administracji państwowej są obo-

wiązane do systematycznej corocz-

nej analizy swej działalności gospo-

darczej oraz do podejmowania środ-

ków zmierzającyh do jej stałego
usprawniania. Analizy te mają być
niezależne od bieżących analiz dzia-

łalności gospodarczej oraz od analiz

sporządzanych w ramach progno-

zowania, programowania i planowa-
nia działalności, jak też od analiz

problemowych, przeprowadzanych
bądź to z własnej inicjatywy bądź
też na zlecenie jednostek nadrzęd-
nych.

Uchwała normuje w kolejnych
rozdziałach sposób i zasady prze-

prowadzania analizy całokształtu

działalności za okresy roczne: przed-
siębiorstw, zjednoczeń i jednostek
równorzędnych, ministerstw i urzę-
dów centralnych oraz podległych
im organizacji gospodarczych, wre-

szcie prezydiów wojewódzkich rad

narodowych. W uchwale zostały też

ustalone zasady sporządzania analiz

rocznych z wykonania narodowego
planu gospodarczego i budżetu Pań-

stwa.

Uchwała dopuszcza możliwość zle-

cania, za zgodą dyrektora właściwe-

go zjednoczenia, opracowywanie
analiz problemowych i rocznycłi
przedsiębiorstw kompetentnym in-

stytucjom zewnętrznym, jak np. in-

stytutom naukowo - badawczym,
placówkom naukowym, zrzeszeniom

zawodowym oraz eksDertom.

Zasady przeprowadzania analiz

ustalone omawianą uchwałą obo-

wiązują począwszy od analiz za

1972 r.

Utraciły moc trzy dotychczaso-
we uchwały z lat 1963—1970 doty-
czące problematyki uregulowanej
uchwalą z dnia 11 stycznia 1973 r.

FUNDUSZ ZAKŁADOWY

NA ROK 1972

W PRZEDSIĘBIORSTWACH
HANDLOWYCH I PRZEMYSŁU

GASTRONOMICZNEGO

W myśl rozporządzenia Rady Mi-

nistrów z dnia 29 grudnia 1972 r.

w sprawie tworzenia funduszu za-

kładowego na rok 1972 w państwo-
wych przedsiębiorstwach handlo-

wych i przemysłu gastronomiczne-
go (Dz. U . nr 1, poz. 1) fundusz ten

tworzy się z części osiągniętego
przez • przedsiębiorstwo zysku w

1972 r.

Rozporządzenie ustala również
warunki przyznania funduszu zakła-

dowego w przedsiębiorstwach defi-

cytowych.

STATUT POLSKIEGO

TOWARZYSTWA

EKONOMICZNEGO

Minister Spraw Wewnętrznych
zarządzeniem z dnia 30 grudnia
1972 r. ustalił i ogłosił statut Pol-

skiego Towarzystwa Ekonomiczne-

go, jako stowarzyszenia wyższej u-

żyteczności (Monitor Polski z 1973

r.F nr 1, poz, 2).
Tekst statutu, zamieszczony jako

załącznik do zarządzenia, składa się
z 91 paragrafów ujętych w 10 roz-

działach.;

Opracowała:
STANISŁAWA ZIELIŃSKA

PIERWSZYCja częściactt niniejszego cyklu omó-

wiliśmy krótko główne, .determinanty stopniowej
socjalizacji naszego rolnictwa i elementy me-

chanizmu transformacji gospodarki indywidual-
nej w zespołową. Następne części wskazywały
ogólnie ma podstawy perspektyw stopniowej

socjalizacji rolnictwa. Umożliwia to skonstruowanie ogól-
nego modelu ewolucji naszego rolnictwa do w pełni zsocja-
lizowanej gospodarki, konstrukcję tę przedstawiałem już
niejednokrotnie na łamach prasy ekonomicznej. Dokonamy
więc ponownej jej rekapitulacjl.

Zarazem jednak niektóre części niniejszego cyklu, zwłaszcza do-
tyczące ewolucji gospodarki indywidualnej I Jej specjalizacji oraz

koncentracji sąsiedzkiej, dostarczają, wydaje ślę, podstaw do pró-
by sformułowania zarysu modelu socjalistycznego gospodarstwa
w pierwszych etapach przekraczania progów socjalizacji. Dotych-
czas literatura nasza nie zajmowała się tą kwestią. Wskazywano
tylko, że będą to dnie, wielkoobszarowe gospodarstwa zespołowe.
Wydaje się, że obecnie Istnieją Już podstawy, by zweryfikować
ten ogólny pogląd 1 spojrzeć po nowemu ną daną kwestię.

*

ROZWÓJ PRZEMYSŁU determinując rozwój sił wytwór-
czych rolnictwa będiziie ogólną podstawą stworzenia warun-

ków przejścia wsi na tory socjalistycznej gospodarki. Znaj-:
dą one wyraz przede wszystkich w tym, że wielka produk-
cja rolna będzie wykazywać zdecydowaną przewagę eko-

nomiczną nad indywidualną produkcją rolną; wtedy bę-
dzie ona przechodzić bardziej masowo na tory zespołowego
gospodarowania. Dojrzewanie tych warunków będzie włą-
czać określone elementy mechanizmu transformacji gospo-
darki indywidualnej w zespołową. Najważniejsze z nich
wiążą się z rozdrobnioną strukturą agrarną, brakiem sdły
roboczej oraz barierami reprodukcji i barierami socjalnymi
indywidualnej gospodarki.

Rozwój sil wytwórczych w rolnictwie przy zachowaniu Indywi-
dualnej własności rodzi nieuchronnie sprzeczności, gdyż wyprze-
dza stosunki produkcji prżestając być z nimi zgodny. Wykazaliś-
my, że sprzeczności te mogą być rozwiązywane przez zespołowe
stosowanie środków produkcji, co oznacza dostosowywanie stosun-
ków produkcji do poziomu sil wytwórczych. Ale stopień tego do-
stosowania nie może być w pełni zadowalający,- gdyż podstawowy
środek produkcji, ziemia, pozostaje nadal w Indywidualnym użyt-
kowaniu. W miarę dostarczania wsi coraz więcej nowoczesnych
środków produkcji będą się ujawniać coraz bardziej trudności "ich
stosowania na Indywidualnych parcelach, 1 to zarówno od strony
technicznej (kombajn bowiem nie wjedzie na drobną działkę), Jail
1 ekonomicznej (ze względu na niezbyt wysoką efektywność sto-
sowania tych środków na drobnych działkach).

Sprzeczności te byłoby bardzo trudno rozwiązać, gdyby
nie to, że kolidują wyraźnie z celem produkcji rolników,
którzy dążą do podniesienia swoich dochodów, swojej sto-

py życiowej. Wymienione trudności będą stawiały przeszko-
dy na drodze wzrostu wydajności pracy i produkcji rolnej,
który jest podstawowym źródłem podniesienia dochodu rol-
ników. Będzie to głównym bodźcem integracji poziomej da-

nej dziedziny produkcji. Na jego spotęgowanie wpłynie dą-
żenie do wyzwolenia rezerw pracy niezbędnych do zwięk-
szenia produkcji (i dochodu) w. innych dziedzinach pro-
dukcji, które w tym czasie nie dojrzały ' jeszcze do zinte-
growania poziomego.

Nie może ulegać wątpliwości, że integracja ta obejmie
najpierw tę dziedzinę produkcji, w której będą stosowane

2. Nowoczesne średnioobszarowe gospodarstwa rolne nie

cechują się bynajmniej niższymi wskaźnikami produkcyj-
nymi i ekonomicznymi niż gospodarstwa wielkoobszarowe.
Wr^cz przeciwnie, można powiedzieć, że na obecnym etapie
'rozwoju charakteryzują się one, na ogół, wyższymi wskaźni- <

Kami. niż gospodarstwa wielkoobszarowe. Dlatego też one

dominują we współczesnej strukturze agrarnej wysoko roz-

winiętych państw kapitalistycznych.
3, Dotychczasowa praktyka wykazuje, że na obecnym eta-

pie rozwoju wielkoobszarowe gospodarstwa rolne, zarówno

państwowe, jak d spółdzielcze,, oprócz cech dodatnich, wy-
kazują także wiele cech ujemnych, które nie pozwalają na

całkowite rozwiązanie kwestii produkcji rolnej. .

Można wysunąć generalną tezę, że wielkość obszaru so-

cjalistycznego przedsiębiorstwa rolnego nie może być de-
terminowana względami doktrynalnymi, lecz wyłącznie
względami ekonomicznymi i socjalnymi. Wielkoobszarowe
gospodarstwo socjalistyczne zatrudniające 100, 200 czy wię-
cej osób wcale nie jest bardziej socjalistyczne od zespoło-
wego, grupowego gospodarstwa zatrudniającego 5—10 osób.
Z tym wiiąże się druga generalna teza. W specyficznych
warunkach naszej gospodarki rolnej, uwzględniając obecny
i perspektywiczny ,;£pzwój sił wytwórczych, średni ©obszaro-
we gospodarstwa* grupowo-spółdzielcze zdają się mieć eko-
nomiczną i społeczną przewagę nad wielkoobszarowymi go-
spodarstwami spółdzielczymi i państwowymi. Za tą hipote-
zą przemawiają, oprócz wyżej wymienionych względów,
następujące argumenty.

Obszar użytków rolnych, którym dysponuje nasz kra], jest
w przeliczeniu na Jednego mieszkańca stosunkowo niewysoki;
obszar ten będzie się systematycznie zmniejszał wskutek postępów
urbanizacji I przyrostu ludności. Czynniki te nakazują prowadze-
nie wysoko Intensywnej produkcji rolnej z hektara. Modelowym
wzorcem powinno być dla nas pod tym względem rolnictwo duń-
skie, nie mówiąc Już o holenderskim.

Na prowadzenie produkcji rolnej poważny wpływ nadal wywiera
I jeszcze przez długie lata będzie wywierał jej organiczny charak-
ter, Dlatego też wpływ jakości pracy (jej kwalifikacji, staran-
ności, troskliwości, terminowości itd.) jest I będzie nadal bardzo
duży nawet przy w pełni zmechanizowanej i zautomatyzowanej
produkcji. Wskutek tćgo w rolnictwie najefektywniejsze związa-
nie działalności produkcyjnej z Jej ilościowymi i jakościowymi wy-
nikami, także ekonomicznymi, jęsł możliwe przy stosunkowo nie-
wielkich zespołach producentów. Powyższa teza zdaje się być bez-
sporna, o czym świadczy fakt, że także wielkoobszarowe gosno-
darstwa starają się dzielić produkcję między poszczególne ogniwa
(grupy) jej kolektywu i wiązać wyniki produkcyjne tych ogniw

z ich dochodami.

Podkreślamy, że mówimy o obecnej sytuacji i sytuacji
w dostępnym planistyczno horyzoncie czasowym (maksimum
30 lat). W dalszej przyszłości sprawa ta, oczywiście, może

przedstawiać się inaczej.
Produkcja rolna, jak już zaznaczaliśmy, ze względu na to,

że jej podstawowym środkiem produkcji jest ziemia, nie
może być wysoko skoncentrowana. Optimum przedsiębior-
stwa rolnego — zmienne w czasie i przestrzeni — będzie
zawsze niższe od przedsiębiorstwa przemysłowego w podsta-
wowych gałęziach produkcji. Optimum to jest zdetermino-
wane nie tylko przez czynniki natury technicznej, lecz tak-
że ekonomicznej i społecznej. Czynniki te w naszych obec-

nych i przyszłych warunkach (w dostępnym planistyczno
horyzoncie czasowym) wskazywałyby na to, że najefektyw-

Imię i nazwisko jednego z auto-

rów artykułu pt. „Hutnictwo a ma-

teriachlonność" (Ż.G . nr 6/73) brzmi
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na szerszą skalę - nowoczesne środki produkcji'. W naszych
warunkach dotyczy to produkcji roślinnej. Można więc są-
dzić, że wspólne gospodarowanie obejmuje w sikali maso-

wej najpierw produkcję roślinną, a dopiero następnie —

zwierzęcą. Jest to zgodne z historycznym biegiem rozwoju
sił wytwórczych rolnictwa; najpierw mechanizowano.
i w ogóle unowocześniano produkcję roślinną, a następnie
zwierzęcą.

Nie charakteryzując bliżej zarysowanego procesu chcieliśmy pod-
kreślić, że przekraczanie „itrogu socjalizacji" zarówno w produkcji
roślinnej, Jak i zwierzęcej będzie wlpńczyć cały poprzedni proces
(zmian ilościowych), w których najpierw będą występować pro-
ste, a następnie coraz wyższe formy integracji ziemi, integracji
produkcji roślinnej i zwierzęcej. Charakterystyki tego" procesu nie
należy też rozumieć tak, że najpierw będzie integrowana tylko pro-
dukcja roślinna, bez'procesów integracyjnych produkcji zwierzęcej,
a następnie tylko zwierzęca.

Integracja obu działów produkcji rolnej będzie występo-
wać równolegle z tym, że najpierw będzie dominowała in-

tegracja produkcji roślinnej, a następnie zwierzęcej. Można
też sądzić, że proces stopniowej socjalizacji rolnictwa przej-
dzie przez cztery główne etapy.

Etap pierwszy, nie mówiąc o latach wstępnych 1956—1959,
mamy faktycznie już za sobą; jest to okres lat 1960—1970.

Charakteryzowało go przede wszystkim tworzenie zalążków
bazy zespołowego działania, gromadzenie społecznego ma-

jątku produkcyjnego na wsi. Etap drugi obejmujący za-

pewne lata 1971—1980 będą charakteryzować przede wszy-
stkim proste rodzinne, sąsiedzkie i inne niższe na wpół so-

cjalistyczne formy integracji produkcji i ziemi, do których
będą przechodzili rolnicy w toku podnoszenia i specjalizacji
produkcji. W procesach integracji będzie dominowała pro-
dukcja roślinna. Etap trzeci — to lata 1980—1990; będą
wtedy dokonywały się W. bardziej masowej skali procesy
w pełni socjalistycznej integracji produkcji roślinnej. W zna-

cznie szerszym niż poprzednio zakresie wystąpią także pro-
cesy integracji produkcji zwierzęcej. Następne dziesięcio-
lecia będą charakteryzować w bardziej masowej skali pro-
cesy w pełni socjalistycznej integracji produkcji zwierzęcej.

A więc za 30 blisko lat, jak dobrze pójdzie, proces stop-
niowej socjalizacji naszego rolnictwa zostanie zakończony.
Pisizemy z tym zastrzeżeniem, gdyż zależy to od wielu

czynników, a przede wszystkim od możliwości ze strony
przemysłu zapewnienia środków do w pełni komplekso-
wej technicznej rekonstrukcji rolnictwa. Niemniej jednak
w perspektywicznych planach Polski 2000 należałoby przyj-
mować istnienie w pełni socjalistycznego rolnictwa.

XVIII. MODELE SOCJALISTYCZNEGO

PRZEDSIĘBIORSTWA ROLNEGO

Formami transformacji gospodarstw indywidualnych w ze-

społowe są kółka rolnicze, spółdzielnie produkcyjne i pań-
stwowe gospodarstwa rolne. W związku, z tym przyjmuje'
się, że mogą istnieć dwa podstawowe modele socjalistycz-
nego przedsiębiorstwa rolnego, jako wynik działania tych
form transformacji, to jest spółdzielcze i państwowe go-
spodarstwa rolne. Ale • w

1
toku dyskusji słusznie zaznacza-

no, że mogą istnieć inne nieznane dotąd w praktyce formy
transformacji gospodarstw indywidualnych w zespołowe.
W związku z tym mogą też ukształtować się inne niezna-
ne do tej pory modele socjalistycznego przedsiębiorstwa
rolnego.

Jest niewątpliwym faktem, że od czasu Marksa wszyscy mark-
siści przyjmowali, że socjalistyczne przedsiębiorstwo rolne, nieza-
leżnie od formy Jego własności (spółdzielcza lub państwowa) —

może być tylko wielkoobszarowym gospodarstwem rolnym. Re-
wizjonistyczne koncepcje Davida w kwestii rolne] ugruntowały to

przekonanie tak silnie, że nie myślano nawet o Innych wariantach
modelu socjalistycznego przedsiębiorstwa rolnego. Praktyka zresztą
zdawała się potwierdzać to powszechne przekonanie, prowadząc do
stereotypowego schematu myślenia przyjmującego, że kiedy mówi-
my o socjalistycznym przedsiębiorstwie rolnym — mamy na my-
śli wielkoobszarowe gospodarstwo.

Wydaje się jednak, że nie należałoby tego schematu przy-
jąć za niewzruszony dogmat. Schemat ten podważają na-

stępujące znane powszechnie z praktyki fakty:
1. Rozwój sił wytwórczych, postępy techniki pozwalają

już od dość dawna na istnienie wysoko produktywnych,
w pełni zmechanizowanych,, i zautomatyzowanych nowo-

czesnych gospodarstw rolnych, o średnim obszarze (30-50-100
hektarów). Dotyczy to •'•zarówno produkcji roślinnej, jak
i zwierzęcej, nie mówiąc już o wyspecjalizowanych przed-
siębiorstwach rolnych, . których obszar' może -być • znacznie

mniejszy' (tucz trzody chlewnej, brojlery,. warzywnictwo).

nlejszym byłby model^gredntoóbszarowego gospodarstwa so-

cjalistycznego.
Z licznych należałoby

w tej kwestii wyodrębnić czynnik organizacyjno-administra-
cyjny. W rolnictwie może on być. ukształtowany w specyfi-
czny sposób, który łączy cechy produkcji na wielką skalę
(stacje zespołowych, wyspecjalizowanych maszyn, doradztwo
fachowe itd.) z korzyściami cech produkcji na średnią skalę;
Mianowicie, w średnich gospodarstwach zespołowych prak-
tycznie odpada cały koszt administracji i zarządzania.,;jNiężEł-
leżnie od tego upraszcza to i czyni efektywniejszym samo

zarządzanie w tego rodzaju gospodarstwach.

Z czynników natury społecznej przemawiających za' £tfednioobśż i*
roWym zespołowym gospodarstwem ~

J
należy Wskaząć przede, wszyst-

kim na to, że tego rodzaju forma socjalistycznej własności I socja*
listycznego gospóJarowania byłaby stosunkowo najbardziej łatwa
do przyjęcia przez indywidualnych producentów. Nie oznaczałaby
ona przeskoku od indywidualnego gospodarowania ną. niewielkiej

parceli do wielkoobszarowego gospodarstwa, czyli przeskoku od ro-

botnika, właściciela 1 kierownika drobnego przedsiębiorstwa rolne-
go. Oznaczałoby natofmiast przejście do socjalistycznego gospodaro-
wania przy zachowaniu dotychczasowych funkcji I cech gospodaro-
wania z jednoczesną zmianą ich treści. Dotychczasowy Indywidual-
ny rolnik byłby nadal nie tylko robotnikiem, lecz także i współ-
właścicielem oraz współkierownikiem (wspólzarządzającym) grupo-
wo-zcspolowego przedsiębiorstwa socjalistycznego o średnim
obszarze.

Należałoby przyjąć, że formy tego rodzaju socjalistycznych
przedsiębiorstw rolnych mogłyby być różnorodne, przy czym
zapewne kształtowałyby się one początkowo w stosunkowo

najmniej złożonych postaciach przechodząc z czasem do co-

raz bardziej złożonych, obejmujących kompleksowo produk-
cję rolną, współpartnerów tych przedsiębiorstw. Należałoby
przeto przyjąć, że mogłyby to być przedsiębiorstwa:

a) partnerskie, czyli obejmujące tylko część produkcji da-
nych indywidualnych gospodarstw, a więc na przykład tylko
produkcję roślinną, bądź jej wyspecjalizowaną część (warzy-
wa itd.) , bądź tylko określoną dziedzinę produkcji zwierzę-
cej (np. wyspecjalizowaną formę hodowli trzody chlewnej
lub krów itd.);

b> integralne przedsiębiorstwa, czyli obejmuiące całość

produkcji danych indywidualnych gospodarstw, które połą-
czone na • określonych zasadach specjalizowałyby się w wy-
branych kierunkach produkcji rolnej;

cl zespołown-kńłkowe. czvli prowadzone wsofilnie z przed-
siębiorstwem kółkowym, które byłoby współwłaścicielem ka-
pitału bądf talcże ziemi (formę tę omawialiśmy przy mode-
lu gospodarowania kółek na przejętych gruntach).

Przedsiębiorstwa wymienione w punktach b I c byłyby faktycznie
nowymi formami spółdzielni produkcyjnych. Oczywiście, należałoby
przewidzieć, że praktyka może ukształtować także Inne formy, bądź
zmodyfikować wymienione powyżej, nadając Im bardziej zróżnico-
wany charakter socjalistycznego przedsiębiorstwa rolnego.

Omawiane przedsiębiorstwa grupowo-zespołowe, mimo ca-

łej swei różnorodności, miałyby także wspólne zasadnicze
cechy decydujące o ich socjalistycznym charakterze. Byłyby
to następujące najważniejsze cechy.
' 1. Podstawą gospodarowania byłoby zespołowe władanie
Środkami produkcji: byłaby to wspólna własność o wszyst-
kich głównych cechach; socjalistycznej własności spółdziel-
czej. ......

2. Podział wynikjb-jprodabcji dokonywałby sie według so-

cjalistycznej zasady, podziała zgodnie z ilością i jakością
wydatkowanej p!racy:.tylko określona mniejsza cześć mogła-
by być dzielona w stosunku do wniesionych środków pro-
dukcji (m. in. ziemi).

3. Przedsiębiorstwa, te z zasady byłyby organizacyjnie i go-
spodarczo powiązane z przedsiębiorstwami kółek rolniczych,
które dostarczałyby usług specjalistycznymi maszynami,
usług z zakresu fachowego doradztwa, które mogłyby pro-
wadzić. uproszczoną księgowość itd.

4. Byłyby to przedsiębiorstwa wyspecjalizowane, włączone
w ramy gminnego planu produkcji i połączone wertykalnie
z określonymi gałęziami przemysłu rolno-spożywczego.

5. Przedsiębiorstwa te byłyby członkami związku spół-
dzielczego, który miałby w stosunku do nich prawa luętra-
cyjno-rewizyjne. Ponadto przedsiębiorstwa te musiałyby
ściśle przestrzegać zasady nieńajmowania siły roboczej
(ż wyjątkiem fachowej pomocy). Mogłyby one natomiast po-
większać swój skład osobowy przyjmując nowych czlonków-
Udziałowców i zarazem pracowników przedsiębiorstwa. Na-

leżałoby też przewidzieć, że przedsiębiorstwa te mogłyby
gospodarować częściowo za pomocą państwowych bądź kół-
kówó-spółdzielczyćh środków produkcji.

Zdaję sobie w pełni sprawę, że jak każda nowa rzecz, tak
I ta nie-jest-bynajmniej-'łatwa do realizowania. Jest wiele

warunków jej powodzenia. Niewątpliwie należy myśląc
0 jej wcielaniu w życie, stawiać na młodzież, zwłaszcza

wykształconą rolniczo jej część, która coraz bardz ej nifr
chce gospodarować po

1
staremu. Niezbędne byłoby takz6 P»

bliższym skonkretyzowaniu, szerokie rozpropagówanie teg»
typu socjalistycznego gospodarowania i wraz z, tym zapew*
nienie niezbędnych warunków rzeczowych, organizacyjrtycj»,
1 finansowych do jego realizacji. Wiadomo jednak, że były*
by to tylko niezbędne ramy powodzenia realizacji tej kon*
ceocji Ażeby przybierała oni r<»ęilnv 1 stopniowo coraz szegr
szy' zakres I kształt, niezbędne 1est wystąpienie określonyęjf'
bodźców zachęcających, bądź zmuszających — o charakterze

ekonomicznym i socjalnym. O bodźcach tych mówiliśmy Jt»

poprzednio. Tutal wskażemy tvlko. na niektóre z nich, prze-
ważnie o charakterze zachęcającym, które mogłyby odegrać
istotną rolę w pierwszym etapie , powstawania 1 rozwoju
omawianych przedsiębiorstw.

Wiadomo, że bodźcami do zmiany sposobu gospodarowania
jest wyczerpanie się możliwości powiększania produkcji,
w tempie umożliwiającym przeciętny wzrost dochodu (prze-
ciętny w danvm cz=sie i mieiscuV W indywidualnych gospo-
darstwach rolnych wyczerpywanie się tych możliwości jeg
zwiazane orzede wszvstlcim 7. brakiem kapitału (środków
pracy) oraz ziemi. Wiele naszych indywidualnych gospo-
darstw zbliża się już do wymienionych barier rozszerzonej
reprodukcji. Przewidując ich pokonywanie w ramach oma»

wianej koncepcji należałoby jak najściślej związać ją z plam-
iłem państwowych i spółdzielczych (kółkowych) inwestycji
w rolnictwie.

Zarówno ze środków państwowych, a po czyści i Fundu^
szu Rozwoju Rolnictwa, należałoby na określonych zasadach

przekazywać tym przedsiębiorstwom niezbędne sumy do ich

prowadzenia. Sumy te zresztą i teraz, choć w mniejszym wy'
rniarze, płyną do rolnictwa; należałoby więc tylko zmienM
ich odbiorcę. Zamiast udzielać indywidualnym producentom
pożyczek na budowę szklarni w sumie do 300 tys. zł, należał
loby je udzielać zespołowym przedsiębiorstwom, oczy?
wiście w wyższych lcwotach. I od tego prakf
tycznie należałoby zacząć. W grę mogłyby 'zreszitsj

wchodzić także innego typu specjalistyczne jednostki (nowo-
czesne, zespołowe sady: zespoły hodowli zwierząt gospodar-
skich itd.) . Można by

ł
eż próbować oddawać grunty PFZ

tego rodzaju zespołom. Na pewno znalazłyby się grupy mło?

dych rolników chętnych do tego typu gospodarowania. I wte^

dy grunty PFZ moełyby być intensywnie zagospodarowali^

Podkreślamy jeszcze raz, że omawiana koncepcja nie stsfc

itowiłaby nowej, wyłącznej treści modelu stopniowej socjali-
zacji polskiego rolnictwa, lecz tylko wzbogacenie, uzupełnia-
nie tej treści. Jej przyjęcie wymagałoby odejścia od schemfe?

tyzmu oraz pokonania tendencji do instytucjonalizacji. Do

tej pory operuje się przeważnie schematem socjalistycznego
rolnictwa złożonym z dwu członów: spółdzielni produkcyjr
nych i państwowych gospodarstw rolnych. Należałoby ko-
niecznie wzbogacić ten schemat przyjmując model zawiera-

jący różnorodne typy zespołowego gospodarowania, przyj-
mując, że mogą powstawać i istnieć zespołowe przedsiębiorą
stwa o różnej wielkości, w różnych formach zawierających
socjalistyczne treści.

Przy czym form tych nie należałoby z góry określać czy ograni-
czać, praktyka może przecież ukształtować wiele odbiegających od
możliwych dotychczas do przewidzenia. W pierwszym etapie wszj^
stkie można traktować eksperymentalnie, a po sprawdzeniu w prak-
tyce, najbardziej udane można szerzej upowszechniać. Należałoby
też przewidzieć, aby różnego rodzaju zespołowe gospodarstwa mo-

gły powstawać Wśród gospodarstw handlowych, lub by mogły one

być członkami zespołowych przedsiębiorstw rolnych. Umożliwiłoby
to wykorzystanie wszystkich możliwości I rezerw wzrostu produk-
cji rolnej stwarzając razem realnie drogi gospodarstwom handlo-
wym przechodzenia na tory socjalistycznego gospodarowania.

Ze wzbogaceniem modelu socjalizacji polskiego rolnictwa
Jak najściślej wiąże się konieczność pokonania tendencji dó
instytucjonalizacji. Wiąże się ona z nieodłącznymi atrybuta-
mi administracji rolnej: schematyzmem i iluzjami sprawne*
gó (i łatwego) zarządzania. Wyraża się to w dążeniu do WX-
raźnie określonych i nie zróżnicowanych, a zafazem wysoce
zinstytucjonalizowanych form gospodarowania (właśnie PGR
lub spółdzielnie produkcyjne z 7arzsdem (dvrekcisl, biurerti
itd.) . Wyraża 'się to w dążeniu do formowania możliwie jak
największych Jjednośtek (gigantomania jako złudna forma

sprawnego zarządzania).

Przecież wiele razy' I od lat słyszy się ciągle nąrżękanlą ze strof
ny administracji rolnej, że gdyby w rolnictwie mleć dó czynienia
nie ż 3 milionami gdśjtódarstW, lecz z 3 tysiącami wlełklch przed-
siębiorstw — td. dopiero wtedy wszystko byłoby dobrze I nie mle-.
libyśmy trudności z rolnictwem. Przy czym poglądy te są uporczy-
wie szerzone wbrew ewidentnym faktom, że sprawniej planujemy
pośrednio produkcję tych 3 milionów pospodarstw niż ^produkcję
PGR za pomocą Instrumentów bezpośredniego planowania.

Można też sądzić, że tendencja do instytucjonalizacji ma

jeszcze dodatkowe, bardziej głębsze podłoże. Jest to niedor
cenianie indywidualnego rolnika jako aktywnego uczestnika

socjalizacji rolnictwa, a wiec nietraktowanie go jako pod-
miotu socjalizacji, a więc dążenie do budowania socjalizmu
na wsi za chłopów, bez nich. ponad nimi. badź ohok nich.

Przejmowanie ziemi przez państwo i zakładanie PGR jest
klasycznym tego -wyrazem. (Co nie zmienia faktu, że w wie-
lu przypadkach' jest tó konieczne). Ale faktycznie ooerową.-
nie dodatkowo tylko schematem spółdzielni produkcyjnej
i onznstawiariie chłopu tvlko teł nersnektvwy — jest także,
choć mniej drastycznym, tego wyrazem. Oznacza to w prafe?
tyce, że mówi się chłopu: gospodaruj iak chcesz na swej
Indywidualnej parceli, a w końcu i tak wstąpisz do spóft
dzielni (a tam już zarząd wraz z administracją rolną będzie
za ciebie gospodarzył). Tymrzas^m rolnikowi. przynajmniej
obecnie, to nie odpowiada. Chciałby on być nie tylko robot-
nikiem w spółdzielni, lecz także iei współgospodarzem-
A wyraźnie powiedzmy, że obecnie miedzy np. oborowymi
w PGR i w spółdzielni praktycznie nie ma różnicy. I to

najbardziej odstręcza rolników. A innej perspektywy do tej
pory im się nie przedstawia.

Chodzi więc o to, by sformułować i wyraźnie przedstawić
rolnikom odpowiadającą im persoektywe. która traktowały
by ich lako aktywnych uczestników socjalizacji, która odda^

wałaby dzieło budowy socjalizmu na wsi w ich ręee."-cp
oznaczałoby, że ich indywidualne gospodarstwa ulegałybjr
stopniowemu przekształcaniu, które oni by sami, zespolottfjj
i za pomocą organizacji (kółek i spółdzielni produkcyjnych)
przekształcali stopniowo w nowoczesne, socjalistyczne przed-
siębiorstwa. Taka, perspektywą wydaje sie .konieczną; oy so-

cjalistyczna przebudowa polskiego rolnictwa dokonała się
jak naiefektvwniej, przv zaspoknistniu potrzeb rynku. przy.
pełnej aktywizacji i aprobacie milionowych rzesz producent
tów.

REALIZACJA omawianej koncepcji nie oznaczałaby zam?

knięcia socjalistycznych przeobrażeń naszego rolnictwa. By»
łaby tylko zakończeniem procesu stopniowej transformacji
gospodarki indywidualnej w zesoołowo-socjalistyczną. W na-

stępnych etapach praktvka kształtowałaby docelowy model
socjalizmu polskiego rolnictwa. Obecnie można przewidzieć
tylko ogólne jego zarysy.

Móżna sądzić, że po zakończeniu procesu transformacji gó-
snodarki indywidualnej w zespołową w rolnictwie będą do--
minowały dwa rodzaje przedsiębiorstw: państwowy i soólf
dzielczy. Ten drugi składałby się z różnorodnych typów, kt<$?
re omawialiśmy powyżej, a także z różnorodnych typó-ff
przedsiębiorstw kółkowych badź samodzielnych, bądź koóper
rujących z grupowo-zespołowymi przedsiębiorstwami. Do

tego rodzaju przedsiębiorstw należałyby też dzisiaj znane

tyoy spółdzielni produkcyjnych, choć zapewne Ich model jtjjf*
dzie się poważnie różnił od ukształtowanego obecnie. Wyda-
je się też nie ulegać wątpliwości, że w miarę postępów rófc
woju sił wytwórczych będą występowały tendencje dó iritej
gracji mniejszych zespołowo-grupowych przedsiębiorstw
oraz unifikacji tvprtw przedsiębiorstw rolnych.

Z czasem zapewne ukształtuje się mniej więcej jednolity typ
spółdzielczego przedsiębiorstwa rolnego o optymalnych «rozmiarach
produkcji. (Przy czym różnice między przedsiębiorstwami. Które

, startowały od znanej dzisiaj formy spółdzielni produkcyjnej oraz

pozostałymi, omawianymi powyżej typami przedsiębiorstw grupowtf-
zespołowych- I kółkowych, będą wtedy niewielkie I a czasem ZO"
t, .? ,!?.J !Upe,2!S_,

z ?tarłe) -"T les^ze dalszej perspektywie przedsl*
, sPMdzJelcze praekształca się z zespołowych w ogólnospo*

slęMorstwa roUiego Rtówny rodzaj socjalistycznego przeefc

Powyższe uwagi mają hipotetyczny charakter. Być może

rzeczywistość, jak zwykle, będzie bardziej bogata kształtując
kilka mniej lub bardziej złożonych schematów socjalizacji,
zwłaszcza jeśli chodzi :

o ich warianty w poszczególnych
głównych rejonach rolniczych. Na ten temat trudno byłoby
dzisiaj cokolwiek więcej powiedzieć. Zresztą stopień trafft
nosci przytoczonych rofcważań też może mieć niejeden zńa£

zapytania. Albowiem .jak mówi stare łacińskie przysłowM
in patna natus non est propheta vocatus.



PŁYNNE - CZYSTE I
LUDWIK BEDNARZ

J-*I&ia br. Biuro Polityeme
" żrR rozpatrzyło wstępny bi-

lans paliwowo-energetyczny kra-
ju na okres do 1990 roku i za-

akceptowało przedłożone przez
rzqd propozycje zwiększenia sto-
sowania paliw płynnych w go-
spodarce narodowe!. Decyzja ta
stwarza niezwykle dogodne wa-

runki dla rozwoju nowoczesnych
brani przemysłu, rolnictwa i go-
spodarki komunalno-mieszkanio-
wej. Jest konsekwentnq pochod-
ną uchwał VI Zjazdu PZPR -

konkretyzacją strategicznych za-

aań społeczno - gospodarczego
rozwoju kraju.

POPRZEDNIE
decyzje o roz-

woju motoryzacji czy mecha-
nizacji rolnictwa niejako na-

rzucały równocześnie tempo
rozwoju produkcji płynnych
paliw silnikowych — benzy-

ny i oleju napędowego. W odnie-
sieniu do paliw były4 to jednak de-
cyzje cząstkowe. Natomiast decyzja
z 3 stycznia br. kompleksowa, wyz-
naczająca rolę paliw płynnych na

tle bilansu' paliwowo-eiiergetyczne-
go kraju, stwarza zarówno podsta-
wy racjonalnego rozwoju przemysłu
rafineryjnego, a zatem produkcji pa-
liw, płynnych. jak i podstawy poli-
tyki ich ekonomicznego użytkowa-
nia.

Decyzja ta stwarza również do-
godne warunki dla realizacji pro-
gramu chemizacji gospodarki naro-

dowej, dając podstawy dla taniej
produkcji surowców petrochemicz-
nych opartej na wielkim przerobie
rofcy naftowej.

Na tle tej wielkiej wagi decy-
zji strategicznej, trzeba odpowie-
dzieć jak najlepiej ją realizować to

znaczy:

• JAK I ILE PRODUKOWAĆ GAZU
PŁYNNEGO I OLEJÓW OPAŁOWYCH?

0 JAK I GDZIE UŻYTKOWAĆ TE PA-
LIWA?

Opracowania wymaga więc cały
kompleks nowych problemów tech-
nologicznych i ekonomicznych, któ-
re narzucają > zadania w zakresie
ochrony środowiska oraz nakazy
zwiększenia efektywności gospoda-
rowania.

Jeżeli założyć szybki wzrost prze-
róbki ropy naftowej w Polsce, to
można przyjąć uzyskanie następują-
cych ilości płynnych paliw energe-
tycznych (w min. ton):

1975 r. 1980 r. 1988 r. 1990 r.

Przeróbka ropy

naftowej 14 28 40 85
Produkcja

— gaz płynny 0,14 0,5 1,0 1,3
— oleje

opałowe 810 13 16

Na tle tak sformułowanych zadań
najważniejszymi sprawami są: za-

pewnienie importu ropy naftowej
oraz prawidłowe zaprojektowanie
nowych rafinerii i ich właściwa lo-
kalizacja.

W najbliższych latach ropa naf-
towa znajdzie się na pierwszym
miejscu zadań importowych nasze-

go handlu zagranicznego. Wpłynie
to w zasadniczy sposób na struktu-
rę towarową wymiany handlowej z

zagranicą i na geografię naszych za-

interesowań. Musi nastąpić reorien-
tacja handlu zagranicznego na no-

we zadanie, i to dostatecznie wcześ-
nie, praktycznie od zaraz. W inte-
resach naftowych, podobnie jak w

całej polityce surowcowej, obowią-
zuje myślenie i działanie w kate-
goriach perspektywy 10—20 lat.

Rynek naftowy staje się coraz bardziej
ciasny a nasze potrzeby rosną. Jeżeli w

roku 1970 import ropy naftowej stnpowii
około 3 proc. naszego Importu ogółem,
to szacuję, że w roku 1990 utoże wynicsO
nawet 15 proc. naszego globalnego im-
portu. Wpłynie na to tak bezwzględny
wzrost ilości, jak i wysokie ceny, które
zapewne ukształtują się w tym czasie
pod wpływem ogólnoświatowym głodu
energii.

Do realizacji wielkiego programu
rozwoju przemysł rafineryjny iest
przygotowany. Złożyło się na to za-

równo dostatecznie wczesne przygo-
towanie nowej struktury zarządza-
nia przez powołanie Zjednoczenia
Przemyślu Rafineryjnego i Petro-
chemicznego „PETROCHEMIA", jak
i Opracowanie programu chemizacji
gospodarki narodowej oraz związa-
nego z tym programu rozwoju prze-
mysłu rafineryjnego do roku 1990.

Wychodząc z założenia skrócenia
drogi z rafinerii do odbiorcy zało-
żono w perspektywie zlokalizowa-
nie nowych rafinerii zgodnie z prze-
widywaną rejonizacją zużycia ma-

sowych przetworów naftowych a

więc gazów płynnych i olejów opa-
łowych. Oznacza to, że począwszy
od 1974 roku nowe zdolności prze-
róbki ropy naftowej powinny być
kolejrto oddawane do eksploatacji
w następujących rejonach: Płock,
Gdańsk, Blachownia Śląska, Poznań.
Czechowice, Sandomierz, Kraków,
Szczecin, Białystok.

W ten sposób rozproszone rafine-
rie po całym kraju, staną się głów-
nym i bliskim źródłem zaopatrzenia
rejonu w gazy płynne i oleje opa-
łowe.

Nie ma absolutnej pewności, czy
potrafimy z importu uzyskać tak

wielkie ilości ropy naftowej, jęk
również brak pewności, czy wymie-
nione ilości gazu płynnego i olejów
opałowych zaspokoją nasze potrze-
by.

Pewne jest natomiast, że kraj
nasz posiada ogromne zasoby węgla
kamiennego — 80 mld ton, to jest
tyle, ile wynoszą rozpoznane prze-
mysłowe zasoby ropy naftowej w

całym świecie.
Wielki wpływ na gospodarkę su-

rowcami energetycznymi świata
mieć będzie niewątpliwie rozwój sy-
tuacji w Stanach Zjednoczonych
Ameryki.

Narodowa Rada Naftowa opublikowała
niedawno raport dotyczący kryzyiu ener-

getycznego Stanów Zjednoczonych Ame-
ryki. W raporcie tym podano również
prognozę wzrostu średniej ceny ropy
naftowej w USA. Oceniono, że cena I

tony ropy wzrosnąć może z około 33 doi.
w 1970 roku do 38—49 doi. w 1933 r.

Cena ropy naftowej około 40 dol/t

jest granicą, od której może się opła-
cać produkcja paliw płynnych z wę-
gla, jeśli koszt jego wydobycia nic

przekroczy 400 zł/t.
Tak więc potrzeby kraju, których

wyrazem była na wstępie wymie-
niona decyzja Biura Politycznego
KC PZPR, oraz zarysowująca się
w perspektywie sytuacja cenowa

na światowym rynku ropy nafto-
wej — w dalszym ciągu potwierdza-
ją konieczność przyspieszenia prac
związanych z upłynnianiem węgla.

Jedną z zalet paliw płynnych jest
to, że spośród paliw masowych po-
siada ono największą energię w jed-
nostce masy i mimo że np. z wę-
gla łatwiej jest wyprodukować gaz
sztuczny, aniżeli paliwo płynne, po-
dejmowane są wysiłki upłynniania
węgla.

Drugą zaletą jest faktyczna czys-
tość tych paliw lub stosunkowo duża
łatwość techniczna osiągnięcia wy-
sokiego stopnia czystości. Paliwa
płynne są paliwami bezdymnymi.
Gaz płynny i paliwa płynne z węgla
są przy tym bezsiarkowe. Oleje opa-
łowe z ropy naftowej stosunkowo
łatwo mosą być odsiarczone. Jest
to jednak poważny problem eko-
nomiczny i powinien być na czas

podjęty i rozwiązany.
W skali światowej około 55 proc.

wydobywanej ropy naftowej stano-

wią ropy siarkowe. Pozostałe 45 proc.
wydobywa się głównie w Stanach
Zjednoczonych Ameryki i ZSRR (i
tam się zużytkowuje). Niskosiarko-
we ropy afrykańskie, które stano-

wią około 10 proc. światowego wy-
dobycia ropy (Algieria, Libia, Nige-
ria) są droższe od rop siarkowych o

ok. 5 dolarów/l tonę i w całości za-

kupywane są prr.ez kraje Zachodniej
Europy. W okresie perspektywicz-

nym liczyć się należy, że w Polsce

przeważać będą ropy siarkowe, zaś
średnia zawartość siarki w olejach
opałowych ciężkich nieodsiarczonych
wynosić będzie około 3 proc., zaś
w lekkich olejach opałowych oko-
ło 1' proc.

Biorąc za podstawę wyżej wymie-
nione ilości olejów opałowych ilość
3iarki emitowanej do atmosfery ze

spalania olejów opałowych w Pol-
sce może wynieść:

1975 r. 1980 r. 1985 r. 1990 r.

tys. ton siarki 174 280 335 410

Ilości te, szczególnie w końcu roz-

patrywanego okresu są znaczne. Dla-

tego też zwiększanie produkcji od-
siarczonego oleju opalowego aż do
zaprzestania po roku 1985 produk-
cji siarkowego oleju opalowego, po-
winno stać się jednym z głównych
zadań przemysłu rafineryjnego w

zakresie ochrony środowiska.

Moim zdaniem moSliwe jest do-
prowadzenie stopnia odsiarczania
olejów opałowych w Polsce do za-

wartości siarki średnio 0,4 proc. w

1990 roku; oznaczałoby to emisję do
atmosfery ni terenie całego kraju
w skali roc;--' i około 64 tys. ton
siarki (w wvn l;u snalania olejów
opałowych), Ilość ta bvlaby napraw-
dę znikoma, jeśli się weźmie pod
uwagę, że w 1968 roku do atmosfe-
ry emitowano siarki we Francji 0 9
min ton, w Anglii 3,1 min ton, w

USA 19 min ton, zaś na całym
świecie 50 min ton

Nakłady inwestycyjne na odsiar-
czanie w latach 1976—1990 wynio-
słyby w zależności od rodzaju prze-
rabianych rop naftowych od 10—20
mld zl, to jest 0,7—1,4 mld zł rocz-

nie. Nakłady te powinny stać się
częścią składową kosztów nowo bu-
dowanych i rekonstruowanych rafi-
nerii.

Gaz płynny i olej opałowy może
stać się ratunkiem dla naszych za-

pylonych i zadymionych miejscowoś-
ci wypoczynkowych i kuracyjnych,
dla Zakopanego, Krynicy, Karpacza,
Szklarskiej Poręby, Sopotu i dzie-
siątków innych. Również w du-
żych aglomeracjach miejskich i

przemysłowych czyste powietrze
można będzie zachować stosując od-
siarczone paliwa płynne. Dobrym
początkiem i dobrym przykładem
może być nowo budowana huta Ka-
towice. która dzięki temu paliwu
nie pogorszy warunków środowiska,
drugim takim przykładem jest no-

wa elektrociepłownia w Warsza-
wie.

Gaz płynny i oleie opałowe są
paliwami drogimi i na świecie, i u

nas w kraju.

Dlatego też powinny (syć pne.stn-
sp\vąnę' tam, gdzie oąiąga ifjs naj-
wyższe kopzyści społeczne i ekono-
miczne.

Polską jalfo kraj p ogromnych za-

sobach węgla powinna rozwijać pro-
dukcję energii elektrycznej w wiel-
kich nowoczesnych elektrowniach.
Spalanie węgla w takich zakładach
można realizować bez szkody dla
środowiska i osiągać wysoką spraw-
ność urządzeń energetycznych,

Trudniej jest to osiągnąć spala-
jąc węgiel w milionach'palenisk ni-

skosprawnych i prymitywnych, w

które wyposażone są znaczne ilości
gospodarstw domowych w miastach
i osiedlach oraz gospodarstwa wiej-
skie.

Obliczono, że w naszych warun-

kach 1 tona gazu płynnego, zastoso-
wana w gospodarstwie domowym
może zastąpić 8—10 toń węgla gru-
bego. Gaz płynny może więc być
w Polsce poważną dźwignią postę-
pu ekonomicznego i cywilizacyjne-
go—takwmieściejakinawsi.

Polski Komitet Gospodarki Ener-
getycznej NOT podaje, że:

„Budowa w małych 1 średnich mlastnch
kotłowni lokalnych opalanych nlskoslar-
kowymi olejami opałowymi byłaby W
wiciu przypadkach znacznie korzystniej-
sza zarówno ekonomicznie. Jak i pod
względem ochrony środowiska^ od bu-
dowy kapitałochłonnych elektrociepłowni
pracujących ha węglu 1 odpowiednich
magistralnych sieci" cieplnych. Np . dla
zaopatrzenia w ciepło 100 tys. ludności
miejskiej należy w centralnym źródle
ciepła przewidzieć moc rzędu 300 Gcal/h
(uwzględniając w tym także ogrzewanie
budynków administracyjnych, usług ko-
munalnych i przemysłu). NnMady inwes-
tycyjne na taką elektrociepłownię węgło-
wą 1 sieci magistralne (po obliczeniu
nakładów na równoważną moc elektrycz-
ną) wynoszą ok; 650 min zl podczas gdy
nakłady na kotłownie lokalne opalane
lekkim olejem kształtowałyby się na po-
ziomie tylko ok. 350 min zl, przy nym
zapotrzebowanie na taki olej wyniosłoby
ok. .70 tys, t rocznie."

Dane radzieckie pokazują, że ob-
niżenie jednostkowego zużycia pa-
liwa przy przejściu z węgla na olej
opałowy wynosi w elektrowniach
2—4 proc., w ciepłowniach przemy-
słowych i. komunalnych 5-r-6 proc.,
w cementowniach 5—8 proc., w

przemyśle spożywczym 10—12 proc. ,

w ogrżewnictwie komunalnym oko-
ło 18 proc.

Efekt ekonomiczny stosowania ole-
ju opałowego nie ogranicza się jed-
nak tylko do zmniejszenia jednost-
kowego zużycia. Ogromne efekty
tkwią w obniżce nakładów inwesty-
cyjnych i zmniejszeniu zatrudnienia
przy stospwaniu oleju opałowego, a

więc w zwiększeniu wydajności pra-
cy-

Przykłady powyższe wskazują, ze

polityka stosowania oleju opalowe-
go powinna być elastyczna, powin-
na dobrze ważyć elementy społecz-
ne i nie przeceniać czynnika ekono-
micznego. Tylko wtedy paliwa płyn-
ne mogą stać się instrumentem re-

alizacji tak polityki spblecztiej jak
i gospodarczej polityki państwa.

Pozostaje tylko jeszcze odpowiedź
na trzy pytania:

® Czy nasza gospodarka przygo-
towana jest do wchłonięcia w tak

gzyjjkin? tcippię |typh znanych ||9|-
i-i li-ilsw piynnyclj?

0 Czy za zmfcqgipi
nyini w prodqkcji paliw nadążą
zmiany *Y strukturze uyządzpń uiyf-
ku,;ących?

O Czy zaplecze naukowo-badaw-
cze jest przygotowane do rozwiąza-
nia nowych zadań w zakresie pro-
dukcji I użytkowania płynnych pa-
liw energetycznych?

Realia w tych sprawach są na-

stępujące. Duże nowoczesne branże
przemysłowe, takie, jak cementow-

nie', hutnictwo żelaza czy energety-
ka zawodowa są w stanie wchłonąć
znacznie większe ilości paliw płyn-
nych, aniżeli mogą im być dostar-
czone. Są to jednak użytkownicy,
gdzie efektywność zastąpienia węgla
paliwem płynnym jest średnia. Nas

Interesują jednak dziedziny, gdzie
ta efektywność jest bardzo duża a

więc gospodarka komunalna, rolnic-
two, przemysł spożywczy. Te dzie-
dziny użytkowania paliw płynnych
nie są przygotowane — tak od siro-
hy dystrybucji, jak i urządzeń.

Sieć dystrybucji gazu płynnego i
olc.tów opałowych dla użytkowników
rozproszonych powinna być od pod-
staw stworzona.

Dystrybucją płynnych paliw ener-

getycznych mogłaby się zająć Cen-
trala Produktów Naftowych, funk-
cjonująca dotychczas w zakresie
dystrybucji paliw silnikowych. Wy-
magałoby to jednak szybkich decy-
zji i zarezerwowania w latach 1975—
1980 odpowiednich środków inwesty-
cyjnych. W tym to bowiem okre-
sie trzeba stworzyć cały system dys-
trybucyjny, z pewnym wyprzedze-
niem w stosunku do zadań.

Przemysł maszynowy I metalowy
powinien rozpocząć masową pro-
dukcję małych urządzeń na gaz
płynny i oleje opałowe, uwzględnia-
jąc specyfikę użytkownika tak w

mieście jak i na wsi, a zwłaszcza
potrzeby nowoczesnego gospodarstwa
wiejskiego.

Wychodząc z zasady swej specjar
lizacji, to jest badań aplikacyjnych,
Warszawski Oddznl Instytutu Tech-

nologii Nafty powinien znacznie roz-

szefczyć zakres badań w zakresie
użytkowania olejów opałowych. In-

stytut Gazownictwa powinien roz-

szerzyć warsztat dla badań w zakre-
sie użytkowania gazów płynnych.

Wyniki pracy tych instytutów po-
winny być podstawą dla maksymali-
zacji efektów ekonomicznych stoso-
wania płynnych paliw energetycz-
nych w gospodarce narodowej.

Wdrożenie płynnych paliw ener-

getycznych do gospodarki norodo-
wej powinno przebiegać zgodnie z

kompleksowym programem badań,
produkcji paliw i urządzeń, dystry-
bucji, i użytkowania.

Triidno :iibie bowiem wyobrazić,
by cząstkowe działania zaintereso-
wanych resortów, zjednoczeń, insty-
tutów, i przedsiębiorstw bez takiego
programu były zgotine i adekwatne
do. potrzeb w czasie do roku 1990.

robe+rom
technika
przetwarzania danych
— cały program
z Jednego źródła

BUromasohinen-Export GmbH
Berlin NRD — 10B Berlin
Friedrichstrasse 61 Niemiecka
Republika Demokratyczna
Przedstawicielstwo w Polsce
BME, Biuro Techniczno-Han-
dlowfe przy Ambasadzie NRD

'

Warszawa, ul Filtrowa"62 m. 63
Sprzedaż i informacje:
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iiuro Generalnych Dostaw
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Wrocław, ul. Ostrowskiego 32

Wymogiem postępu naukowo-technicznego są rozwią;..
nia zmierzające do wzrostu efektywności w przemyśle,
nauce i gospodarce.
W związku z tym oferujemy Państwu kompletny pro-
gram EPD: ••

wydajne urządzenia do elektronicznego przetwarzania
danych oraz urządzenia do sterowania produkcją,
maszyny oraz systemy dostosowane do rozwiązywania
konkretnych problemów,
poradnictwo techniczno-ekonomiczne,
szkolenie dostosowane do potrzeb użytkownika,
sprawną obsługę konserwacyjną,
publikacje naukowo-techniczne,
środki organizacyjne oraz urządzenia pomocnicze do
EPD.

„Prosimy odwiedzić nas na Wiosennych Targach Lipskich w dniach
11—18 marca 1973, teren targowy hala 15 (ekspozycja), hala 17

(Biuro Eksportowo-Importowe)".

Systemy elektronicznego
przetwarzania danych
ROBOTRON 21 i R40

Systemy sterowania pro-
dukcją PRS 4000 i KRS 4200

Urządzenia peryferyjne

Nie przeciążać

ale uczyć życia
Najważniejszym problemem, wydaje ml

się przeciążenie dzieci nauką. Uważam,
żo należy ogłosić hasło „ośmiogodzin-
nego" dnia pracy dla dziecka. Oczywi-
ście, dzień pracy dzieci młodszych wi-
nien być jeszcze krótszy. Jest po prostu
przestępstwem, że dwunasto- czy .czter-
nastoletnie dziecko musi się liczyć w

szkole sześć czy siedem godzin, a na-

stępnie w domu odrabiać lekcje cztery
lub pięć godzin.

Naukę dzieci w wieku llo czternastu
lat należy ograniczyć do siedmiu cay
ostatecznie ośmiu 45-minutowych lekcji
szkolnych, ale zlikwidować całkowicie
obowiązek odrabiania pisemnych czy
ustnych zadań domowych, obecnie szko-
ła zabiera dziecku cały urok młodości
1 wypacza Jego rozwój. Wątpię czy Wy-
kształcimy intelektualistów^ ale w każ-
dym razie nie dbamy o rozwój fizyczny
naszych dzieci.

Drugim zagadnieniem, Ittóre zresztą
wiąże się z pierwszym Jest nieprzysto-
sowanie dzlccka do pracy fizycznej. Zre-
sztą całe nasze społeczeństwo Jest wy-
chowywane w kulcie dla pracy - umysło-
wej i pogardzie dla pracy fizycznej. To
należałoby zmienić tym bardziej, że pra-
ca zwana fizyczną wymaga dziś" także
wykształcenia, dużych kwalifikacji.

Chcąc młodzież przygotować do pracy
należałoby przez dwa lub trzy' dni w

tygodniu w warsztatach szkolnych uczyć
ją prac stolarskich, ślusarskich, szklar-
skich, murarskich, krawieckich, mecha-
niki samochodowej itp. Dzieci mieszka-
Jąće na wsi powinny przejść w szkole
pełny kurs przysposobienia rolniczego
wraz z praktyką. W ten sposób rozwiń-
zać można by również problem pod-
stawowego kształcenia . kadr . dla r.ol-
nictwa, która to sprrfwa bardzo kuleje.

Dziewczęta winny w szkole uczyć się
gotowania I przygotowywania żywpoSci.
Młodzież powinna wynieść że szkoły po-
trzebne wiadomości z dziedziny żywie-
nia, pielęgnacji niemowląt Itp. Trzeba

zacząć uczyć życia, a ńle tylko serwo-

wać pewną sumę encyklopedycznych
wiadomości.

A. ŻUREK
Lisewo

woj. bydgoskie

Skomplikowane

obliczenia
W „2ywociku Gospodarczym" • (2. G .

nr 1 ze stycznia 1973) pisaliśmy o tym,
że cena zestawu kosmetyków t,Uroda"'
jest wyższa od ceny Jego składników o

16,50 zł. Zapytywaliśmy, czy klient pła-
ci tyle ża kartonik czy za „zestawie-
nie"?

Okazuje się, że cena kasety powinna
być jeszcze wyższa od ceny jej skład-
ników. Oto wyjaśnienia Zjednoczenia
Przemysłu Chemii Gospodarczej „Polle-
na" :

„Cena detaliczna kasety męskiej symb.
fabryczny 1/903 ustalona została przez
Państwową Komisję Cen decyzją z dnia
30.11.69, r., w wysokości zł lOO.— Zjedno-
czenie potwierdza, że po zmianie cen

(wprowadzonej przez Państwową Ko-

misję Cen w grudniu 1970 r.) suma cen

detalicznych składników kasety wynosi
ai 11,50,— Różnica pomlędzji ctaą de-

taliczną kasety (zl 100.—), a sumą cen

detalicznych składników kasety wynosi
16,50.— Różnica ta pokrywa koszt kase-
ty tiraz koszty kompletowania składni-
ków 1 marże handlowe. Wyroby ko-
smetyczne obciążone są podatkiem ob-

rotowym. Przyjmując za podstawę koszt
produkcji powiększony o naliczoną
6 proc. stawkę zysku oraz (średnią dla

tej.:' grupy) stawkę podatku obrotowego
1 obowiązujące marże handlowe — ce -

nn detaliczna kasety wyniosłaby zl
11B — a więc byłaby wyższa od cen

don licznych składników o z! 31,50.
Wynika z tego. że przy obowiązującej

cenie detalicznej kasety w wysokości
zl 100 — budżst państwa realizuje niż-

szą stawkp procentową podatku obro-

towego aniżeli przy sprzedaży poszcze-
gólnych składników".

Inż. KONSTANTY KOWALCZUK
Z-ca Naczelnego Dyrektora '

d's Technicznych Zjednoczenia
Przemysłu Chemii Gospodarczej

Warszawa

Tcnia woda

i cieknące krany
Regulując wiele nabrzmiałych proble-

mów yr naszej gospodarce będziemy mu-

sieli '

uregulować kompleksowo w całej
ęrospodarce problem wody. Zasoby nasze

są śfosunkowo szczupłe 1 muszą być ra-

cjonalnie 1 prawidłowo wykorzystywane.
Niestety, z racjonalną gospodarką zaso-

biml wodnymi nie jest u nas dobrze.

Mając w perspektywie dalszą rozbu-

dowę przemysłu i budownictwa miesz-

kaniowego, konieczne Jest podjęcie
kroków w celu zmuszenia wszystkich
obecnych 1 przyszłych użytkowników
wody do bardziej racjonalnego jej zuży-
wania. Apelowanie do świadomości .wy-
dawanie mniej lub więcej skutecznych
zakazów I nakazów moim zdaniem sy-

tuacji nie rozwiązuje, tu powinien za-

działać silny bodziec ekonomiczny 1 to

bardzo konkretny w odniesieniu do ko-

sztów wody. Taniość wody demoralizuje
Jej wszystkich odbiorców i zniechęca
do oszczędzania. Niezależnie od tego «a*

nlość wody powoduje, że wiele zakła-

dów przemysłowych dysponujących i

możliwościami i środkami nie buduje
własnyoh ujęć wody, a korzysta z usług
ujęć komunalnych, nie budując jedno-
cześnie żadnych urządzeń przeciwdziała-
jących marnotrawieniu wody, jak np.

zamkniętego obiegu, tam naturalnie,
gdzie to Jest możliwe. Podniesienie ceny
za , wodę spowodowałoby z pevmością
wiele korzystnych zmian w Jej użyt-
kowaniu, co po kilku latach dałoby o'
sobie znać w ogólym bilansie wodnym. .

Jest to trudna 1 z ekonomicznego punk-
tu widzenia dość bolesna operacja, ale

chyba jedynie słuszna i konieczna.

WALDEMAR SZALEWICZ
Dąbrowa Tarnowska
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IEZNYCH

22.r, 23.1 . 29.1. 31.1 . 2.1t. 5.11.

3,70 3,70 3,69 3,65 3,58 3,63

OKRES
względnego spokoju, jaki panował, na ryin-

kach pieniężnych od czasu „upłynnienia" kursu
r funta sżterlinga w październiku 1972 r., nie trwał

długo. W III dekadzie stycznia system walutowy świa-
ta kapitalistycznego wszedł w nowe załamanie, które-
go/centrum stał się'tym rażeni znów doiar amerykań-
ski-, Załamanie to* doprowadziło do nowej dewaluacji
dolara o 10'proc. W tej sytuacji wzmocnienie ak-
tywności rynku złota nie było już. w odróżnieniu. od
grudnia' 1972 roku, zjawiskiem samodzielnym, lecz
funkcją rozwoju sytuacji na rankach walutowych.

Cena złota

^. . . 17.1. ,22.1 . 23.1. 29.1. 31.1. 2,11. 5 .II.

Zurych <W doi. '" 64,'70 63,70 1)4,90 65,00 65,15 65,80 66,70 67,25
za uncję) «•*.' '

. PSryŻ' (wp fr. •-., .'• 15870- -10635 10710 10775 10838 10870 10990 11200
zakg);- • ••'

. .

JjOndyn,:(W doi.-'ji-65.,p4 • 04,62 64,60 65,20 65,30 66,30 67,10 66,90
"za uncję)

.
-••/Cena złota wykazywała w styczniu dość znaczne wa-

fianią.; Generąlnie rzecz biorąc,
1

o ile w grudniu oscy-
lowała ona w granicach 63—65 doi. za uncję, na prze-
łomie. stycznia—lutego przedział wahań wynosił już
66—67 doi. za uncję, a w końcu pierwszej dekady lu-
tego cena ta -doszła, do poziomu 69 doi. za uncję. Ak -

tualny poziom ceny złota na wolnych rynkach wart

jest odnotowania,, gdyż stanowi element oceny ostat-

niej dewaluacji dolara. Jego nowy parytet w stosunku
do złota oznacza bowiem, że oficjalna cena złota wy-
nosić będżie nie jak' dotychczas 38 doi., lecz 42,22 doi.
za uncję. Zwyżka ceny Złota w trzeciej dekadzie sty-
cznia związana \>yła jednak — jak wspomniano. —

z. rozwojem sytuacji na rynkach walutowych.

liiirsy walut

4.1. 17.1.
Zurych (3,84 Ir. 3,77 3,76
doi.)
Paryż'(5,1157 5,1295 5,0881 5,0837 5,0590 5,0510 5,0255 5,0090 5,0242
łr. doi.)
Londyn (2,6052 2,3508 2,3526 2,3529 2,3558 2,343" 2,3787 2,3850 2,3778
Junta za doi.

• Ocena trwałości wzmocnienia kursu dolara zawarta
w poprzednim .przeglądzie .rozwoju sytuacji na .ryn-
kach pieniężnych okazała się trafna. Pisaliśmy wów-
czas:

„Pozycja dolara w stosunku do innych walut utrzymała Się
w grudniu, a nawet uległa dalszemu wzmocnieniu. Podobnie
jak. poprzednio nie ma to pokrycia w wynikach amerykań-
skiego bilansu płatniczego, lecz związane jest z ponownym
podjęciem rokowań, w sprawie zakończeniu wojny wietnam-
skiej. Środki podejmowane w krajach Europy zachodniej w

celu. przeciwdziałania nasilającej się inflacji będą — jak się
wydaje — pogłębiać trudności amerykańskiego bilansu płatni-
czego. Nie zachęcają one bowiem do powrotu kapitałów krót-
koterminowych do USA, lecz przeciwnie, zwiększają zainte-
resowanie w ich odpływie ze Stanów Zjednoczonych".

1
)

Przejdźmy jednak do bliższej charakterystyki roz-

woju wydarzeń w trzeciej dekadzie stycznia.
• Większość komentatorów przewidywała, że zawarcie

porozumienia w sprawie zakończenia wojny w Wietna-
mie przyniesie dalsze wzmocnienie pozycji dolara.
Okazało się jednak, że skutki zawarcia tego porozu-
mienia zostały-zdyskontowane wcześniej, a po jego
zawarciu ujawniły się słabości dolara wyrażające się
w znacznym obniżeniu jego notowań w stosunku do
inrtyc.h walut. 'f

Początkiem trudności, jakie przeżywa obecnie do-
lar, stało się wprowadzenie podwójnego kursu lira
włoskiego. W związku z trwającą od dłuższego już cza-

su słabością notowań tej Waluty — o czym pisaliśmy
w poprzednich przeglądach — 21.1., rząd włoski ogło-
sił, że z dniem 22.1.br. wprowadza podwójny kurs lira.
podobnie-jak to uczyniły już znacznie wcześniej Frart-

ója*i. Belgia;
prŹyptóriijmy: .zasada ta polega ha tym,' że w trkiiSakcjach

łftfńiilow^ch dotyczących towafów, Usług i
1

turystyki 'obowią-
zuje kurs 'dficcfałiry; który jest broniony przez Bank Central-
ny; podczas gdy przy' transakcjach,, finansowych- (przekazach
kapitałowych) -kurs jest • swobodnie"'" kształtowany, w żależ-
nbści od popytu i podaży.' Po' wprowadzeniu podwójnego kur-
su lir -w transakcjach handlowych notowany był w" granicach

584 za 1 doi. (przy kursie oficjalnyih 581,5 lira za dolar), a w

transakcjach finansowych w granicach 615—625 lirów za 1 do-
lara.

Równocześnie z wprowadzeniem podwójnego kursu

lirą rząd włoski podjął środki ograniczające swobodę
dysponowania walutami zagranicznymi. Czas wnosze-

nia opłaty za dostawy importowe zóstał skrócony z

trzech do jednego miesiąca, windykacja należności za

eksport skrócona z okresu rocznego do trzech miesię-
cy, a czasokres wkładów bankowych w walutach za-

granicznych z sześciu miesięcy do jednego miesiąca.
. Decyzje te spowodowały dość znaczne przerzuty ka-

pitałów z Włoch, głównie do Szwajcarii. Podwyższenie
stopy .dyskontowej w'tym krajuż 3;75 do 4,5 proc. dó -

kónane w dniu 22J. było jeszcze konsekwencją posii-
nięć antyinflacyjnych wprowadzonych w grudniu ub.
roku. Ogłoszenie następnie; że Bank Szwajcarski nie
będzie interweniował na rynku w celu-podtrzymania
kursu dolara, a więc praktycznie rzecz biorąc; 'że
„upłynnia się" kurs franka szwajcarskiego, było już
jednak bezpośrednim skutkiem napływu kapitałów z

Włoch. Doprowadziło to do znacznego wzmbcmenia
notowań franka szwajcarskiego w stosunku do dolara.
W ślad za tym kurs dolara zaczął spadać również ria
innych rynkach. Rozpoczęła się nowa fala ucieczki -ód
dolara.

Właściwą przyczyną obecnego załamania kursu dolara
jest .jednak stan amerykańskiego bilansu handlowego.
Informacja w tej dziedzinie ukazała się równolegle:-ze
Wspomnianymi wyżej wydarzeniami. Z informacji-tej
wynika, że w roku 1972 bilans handlowy USA zamknął
śię saldem ujemnym w wysokości 6,4 mld doi.' Aby
uzmysłowić sobie co to oznacza, warto podać, że W
roku 1971 saldo to wyniosło — i2,0 mld doi., i że był
to pierwszy od stu lat deficyt amerykańskiego bilari-.
bu handlowego.
. Trzykrotny wzrost deficytu bilansu handlowego USA wy-
nika stąd, że w roktj 1972 import amerykański Wzrósł o 22

iproc. w stosunku do roku 1971, podczas gdy . eksport
awiększył się tylko o' 13 proc. Wynika stąd, że dew.alliacja
dolara przeprowadzona w grudniu 1971 roku okazała Się nie-
Uostateczna dla zwiększenia konkurencyjności amerykańskie-
go eksportu, podczas gdy rewaloryzacja innych walut w sto-
sunku do dolara podrożyła koszty amerykańskiego impOrtu.
Wyjaśnia to, dlaczego poprawa koniunktury gospodarczej w

tJSA w roku 1972 wyraziła się w blisko dwukrotnie szybszym
„wzroście importu niż eksportu.
1 Podstawowa część deficytu amerykańskiego biląnśu
handlowego dotyczy obrotów z Japonią. Ujemne, saldo
Wymiany handlowej USA z tym krajem wyniosło, rw

3972 róku 4 ińld doi;, podczas gdy w 1971 roku;3,2' mld

doi. Warto również wskazać, że w roku 1972 bilans
handlowy USA z Europą zachodnią zamknął się sal-
dem 'ujemńym w wysokości 750 min doi., co jeśt zja-
wiskiem nie notowanym od lat trzydziestu. : Jeszcze
•w roku '1971 obroty.TJSA z tą grupą krajów zamknęły
się saldem dodatnim, mniej więcej takich samych
rozmiarów. Sytuację ta wyjaśnia trwające ód dłuż-

.szegó już. czasu,naciski USA na rewaluację jena ja-
pońskiego"! marki zachodnioniemieckiej.

' Drugą bezpośrednią przyczyną obecnego załamania
kursu dolara wydaje się aktualny układ stóp pro-
centowych w Stanach Zjednoczonych i w innych kra-
jach. W stosunku do sytuacji przedstawionej w po-
przednim przeglądzie

1
) oraz wspomnianego już wcze-

śniej podwyższenia stopy dyskontowej w Szwajcarii
odnotować wypada jeszcze trzy zmiany:

13,1. Bank Anglii obniżył stopę dyskontową do 8 3,4 proc.,
12 stycznia podwyższona została stopa dyskontowa w NRF
Z.,4,5 do 5 proc., a 15.1 . Stany Zjednoczone podwyższyły stopę
dyskbntową dla wszystkich 12 banków wchodzących w skład
Systemu Rezerwy Federalnej również do 5 proc. Ta ostatnia
podwyżka motywowana jest potrzebą zbliżenia oprocentowa-
nia kredytów krótkoterminowych ze stopą dyskonta. Różnice
istniejące w tej dziedzinie zachęcały bowiem banki handlowe
do zaciągania dużych pożyczek w bankach Systemu Rezer-
wy Federalnej. Aktualny poziom stopy dyskontowej w głó-
wnych krśjach kapitalistycznych przedstawia się następująco:

5 proc. Austria 5,5 proc.
5 proc. Dania 7,0 proc.
5 proc. Francja 7,5 proc.
5 proc. W . Bryt. 8,75 proc..

Wzrost stopy dyskontowej w krajach Europy za-

chodniej zwiększał atrakcyjność lokat dolarowych w

tych krajach. W styczniu znalazło to również wyraz
w zwyżce oprocentowania kredytów na rynku euro-

d,olarowym.
Na koniec miesiąca w proc.

ENAT
HORST PESCKEL

Holandia 4 proc. USA
Włochy 4 proc. NRF

' Japonia 4,25 proc. Belgia
Szwajc. <1,5 proc. Szwecja

kredyty dwuletnie
kredyty trzyletnie
kredyty czteroletnie
kredyty pięcioletnie

, Nie sprzyja to oczywiście powrotowi .kapitałów krót-
koterminowych do USA, lecz oddziałuje na to, że
kierują się one do Europy zachodniej. Dodatkowym
czynnikiem ułatwiającym przepływ kapitałów krótko-
terminowych i omijanie barier, jakie wprowadzają w

tejj dziedzinie poszczególne kraje jest istnienie i roz-

wój -międzynarodowych korporacji. Charakter zała-
mania kursu dolara, które rozpoczęło się w trzeciej
dekadzie stycznia -wskazuje, że część lotnych kapita-
łów zaangażowała się już w -grę na zniżkę kursu do-
lara.

, W początkowej fazie spadku notowań kursu dolara,
lętóre objęły nawet giełdę nowojorską, System Rezer-
wy Federalnej podjął interwencję sprzedając 100 min
marek -zachodnioniemieckich. Interwencja ta zapewni-
ła jeplnak tylko chwilowe zahamowanie spadku kur-
su, który już w końcu dnia zaczął ponownie spadać.

W ostatnim tygodniu stycznia Bank Japonii skupił na wol-
nym rynku ponad 500 min dolarów, przy czym podaż dolarów
ńa rynku, tokijskim jniała nadal tendencję wzrostową. Inter-
wencję zmuszony był nawet podjąć Bank Anglii. 1 lutego za

funta płacono już bowiem 2,3840 dolarów. Najsilniejszy na-

pływ dolarów (skierował się jednak tym razem do NRF.
O skali tego napływu świadczy fakt, że w sobotę 2 lutego
Bundesbank skupił fłOO. min dolarów. W tej sytuacji zawie-
sinie działalności giełdy wykorzystane zostało dla konsul-
tacji. w sprawie środków przeciwdziałających dalszemu na-

pływowi lotnych kapitałów do NRF. Wprowadzono zakaz
żakiipu akcji .przedsiębiorstw zachodnioniemieckich dla cudzo-
ziemców, a Bundesbank uzyskał pełnomocnictwo do zwięk-
s^inia ńieoprocentowanyćh depozytów od zagranicznych lokat
kapitałowych oraz do ich zamrożenia.

, Środki te nie przyniosły jednak rezultatów, a w ty-
godniu kończącym, się 10 bm. nie tylko trwała, lecz
narastała nadal ucieczka od dolara. 6 lutego Bundes-
bank zrmiszony już był do zakupu 1,2 mld doi., a w

końcowych dniach' tygodnia zakupy te wynosiły lj5mld-.
doi.
-, 'Wśród głównych krajów zachodnioeuropejskich Frąne.ja
najmniej odczula naplyW dolarów, choć i w tym przepadku
kurs': dolara wykazał bardzo po.ważny spadek. Wynika to z

obaw. dotyczących wyników marcowych /wyborów, które W/.
gtudnfu— o czym pisaliśmy w poprzednim przeglądzie — od-
działywały na spadek:kursu franka.

Obecne załamanie systemu walutowego krajów ka-
pitalistycznych postawiło ponownie na porządku
dziennym sprawę dewaluacji dolara, oraz rewaluacji
jena japońskiego i marki zachodnioniemieckiej. Wszy-
stkie trzy zainteresowane kraje odżegnywały się jed-

. rtajc od podjęcia takiej decyzji.
. Zgodnie z oświadczeniem zachodnioniemieckiego ministra

tinahsów, -Helmuta Schmidta, rząd NRF nie zamierza doko-
nać. rewaluacji marki, gdyż już poprzednia jej rewaluacja
odbiła się negatywnie na eksporcie szeregu gałęzi przemysłu
NfiF. Stanowisko to znalazło następnie potwierdzenie w o-

swiadczeniu złożonym, przez kanclerza Brandta, który stwier-
dził,,że NRF podejmie wszelkie dostępne środki w celu utrzy-
mania dotychczasowego kursu marki. Podobne oświadczenie
złożył premier Japonii Tanaka na forum komisji budżetowej
parlamentu.

•„'Stany Zjednoczone nie przejawiały także
Chęci do ponownej dewaluacji dolara. Starały się one

natomiast'wykorzystać obecne załamanie dla wzmo-

żenia nacieku na Japonię i NRF oraz wymuszenie na

oSu tych krajach rewaluacji ich walut. Wyrazem tej
tendencji było oświadczenie doradcy ekonomicznego
prezydenta Nixona Herberta Steina, który stwierdził,
że" jeśli nie nastąpi rewaluacja obu tych walut,-Stany
Zjednpczope Jjędą. zmuszone do podjęcia jednostron-
nych decyzji zmierzających do poprawy sytuacji w

swym .bilansie handlowym. Za stwierdzeniem tym kry-
ła'się óczywiście gróźba nałożenia restryk-cji na im-

port z NRF i Japonii, czego oba te kraje chciałyby
un'knąć.

" 'i,.. . .

• Ostatnia próba sił między Stanami Zjednoczonymi,
icii. głównymi partnerami w świecie kapitalistycz-

nym'-zakończyła się jednak dewaluacją dolara, a nie
rewaluąćją jena japońskiego i marki zachodnionie-
Mięckiej. Jest to niewątpliwa porażka USA.
"Porażka ta nie likwiduje oczywiście sprzeczności

• istniejących między Stanami Zjednoczonymi, a ich
głównymi ' partnerami w świecie kapitalistycznym.
Sprzefcżnbści te ujawnią się ponownie w rokowaniach
Handlowych, które pod nazwą rundy Nixona prowadzo-
ne będą w ramach. GĄTT. Ujawnią się one również
W pracaęh nad reformą systemu walutowego krajów
kapitalistycznych, które w ramach Międzynarodowego
Funduśzu Walutowego prowadzone będą w roku 1973.
O ile bowiem ostatnia dewaluacja dolara jest wyra-
zem-, .kryzysu Systemu walutowego krajów kapitali-
stycznych, nie stanowi ona jeszcze rozwiązania tego
kryzysu. -

WIR
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T
ARGI ,' LIPSKIE gą od dawien
dawną uznanym miejsce handlu.
światowego.' W ostatnich latach

przekształciły się' one również w

międzynarodowo liznahy punkt spot-
kań dla -Wymiany doświadczeń na-

ukowo-technicznych'*). . Albowiem
w działalności handlowej 'ugrunto-
wuje się coraz bardziej zwyczaj
opierania się na opinii specjalistów
o poziomie technicznym danego pro-
duktu. A więc Lipsk nie 'jest tylko
m-iejscełn działalności handlowej, ale
,także' Ośrodkiem wymiany nbwych
idei 1 ^impulsów, jak też" punktem
pośredri.;'ct'tva w dziedzinie tenden-
cji w gospodarce, nauce i technice.

Imprezy naukowe, organizacji
inżynierów NRD — Iżby Technicz-
nej (KDT) i organizowane przez
Urząd Targów Lipskich- prelekcje są
ściśle powiązane z braihżowym profi-

' lem Targów. Ich tematyka ma na

celu przekazanie naukowcoTp, inży-
nierom i ekonomistom najnowszych
wyników badań i zademonstrowanie
ich stosowania w praktyce na pocł-

-stawie wystawionych' eksponatów.
Fachowe - konferencje Izby Technicz-
nej w czasie Wiosennych Targów
Lipskich 1973 r. są tak przygotowa-
ne, aby omawiana problematyka do-
starczyła wiele pożytecznych zale-
ceń w zakresie podniesienia., efek-
tywności gospodarki narodowej.' A

więc wszyscy uczestnicy oteymują
możność uzyskania na miejscu uży-
tecznych . informacji naukowych i

ekonomicznych, nawiązania kontak-
tów handlowych i przygotowania
przyszłych transakcji.

Jako ośrodek handlu Wschód —

Zachód Targi Lipskie swym całym
programem służą także licznym fir-
mom uprzemysłowionych krajów
kapitalistycznych w nawiązywaniu
kontaktów z przedsiębiorstwami
handlowymi i placówkami panstriv
socjalistycznych. Cel ten uwzględ-
nia się przy organizowaniu

1 konfe-
rencji KDT i związanych z ekspona-
tami szeregu prelekcji Urzędu Tar-

gów Lipski-ch.
We wspomnianym kompleksie,

zgodnie z doświadczeniem, szczegól-
ne zainteresowanie budzą prelekcje

naukowców 1 praktyków radziec-
kich. Albowiem ich udział w dysku-

. sji stale-obrazuje-ogromny potencjał
i osiągnięcia ZSRR w. wielu dyscy-
plinach -naukowych.

Jakie .imprezy, naukowo-techniczne
znajdą się w centrum uwagi pod-
czas Wiosennych Targów Lipskich?

Jest to przede wszystkim kolok-
wium —

„Elektronika użytkową",
które przeprowadzone zostanie w

dniach od 13 do 14 marca. Jego tre-

ścią będzie głównie zastosowanie
użytkowej elektroniki do racjonali-
zacji i automatyzacji procesów pro-
dukcyjnych, jak też przedstawienie
wysokiego poziomu wyników państw
RWPG w tej dziedzinie. Na porząd-
ku dziennym znajdują,się m. in. na-

stępujące" zespoły problemów. —

„Użytkowa, elektronika dla racjona-
lizacji i automatyzacji", „Niezawod-
ność . eksploatacji urządzeń" i . „Pod-
stawowe elementy elektroniki Użyt-
kowej i sterowniczej'".

Konferencja na temat „Obróbka
plastyczna" od 15 do-16 marca 1973
r.. dotyczy m. in. metod i technolo-
gii, zapewniających oszczędność ma-

teriałów oraz przeglądu maś-zyn o

najwyższej wydajności. Punkt .cięż-
kości konferencji spoczywa- na na-

stępujących tematach: • '

„Tendencje
rozwojowe obróbki' plastyjbżńe]",
„Maszyny i nawiązania problemów
obróbki' blacłl" oraz „Metody i/ma-
szyny masywnej obróbki, względnie
dokładności skrawania masywnego".

Kolokwium na temat —' „System
mikrofilmów PENTAKTA" od 16 do
17 marca 1973 r., umożliwia zapo-
znanie się z racjonalizacją pracy ńa-
ukowo-technicznej i, dokumentacją
w dziedzinie stosowania zespołu; ma-

szyn, lub pojedynczych' -maszyn..
Równocześnie zwraca" się też uwagę
na dostosowanie istniejącej już tech-
niki mikrofilmów-i kopiowych ^urzą-
dzeń powiększających' do '• systertiu
mikrofilmów PENTAKTA. '

.

Cały pfogram • otwiera -ponadto,
zwłaszcza przez ścisłe powiązanie z

poszczególnymi gałęziami- przemy-
słu, wszechstronne możliwości Sze-
rokiej wymiany'doświadczeń. Okazją
do tego jest także m. in. - objęte pro-

;') pfcr. Na rynkach pieniężnych, 2.G. nr 2 z 14.1.197

gramem specjalne zwiedzanie stoisk
poszczególnych wystawców. Ta for-
ma wymiany doświadczeń nauko-
wych nabiera coraz większego zna-

czenia, zwłaszcza dla. zwiedzających
grup', zagranicznych Zorganizowana
wspólnie przez Izoę Techniczną 1
Urząd Targów Lipskich placówka —

„Technika-Informacja" będzie, w

wypadku zgłoszenia, załatwiać ta-
kim grupom odpowiednio do ich fa-
chowej dziedziny i zainteresowań
spotkania i zwiedzanie Targów.

W ten sposób • osoby zwiedzające
Targi' mogą lepiej wyrobić sobie po-
gląd' o ofertach poszczególnych
branż i rozwiązać swe zadania w

zakresie studiów. Dlatego też organi-
zowane przez placówkę „Technika-
Informacja" kontakty stanowią waż-
ną podstawę do racjonalnego zdoby-
wania wiedzy { wy-miany doświad-
czeń między producentami i użyt-
kownikami wyrobów.

Tylko w czasie Targów ub; roku
z oferowanych w Lipsku możliwości
skorzystało 1.ÓÓ0 fachowców radziec-
kich, którzy przybyli- w grupach za

- pośrednictwem „Inturistu". Również
osoby zwiedzające Targi-indywidual-
nie, np. fachowi dziennikarze mogą
oczywiście skorzystać z -oferowa-
nych porad •

. placówki „Technika-
Informacja" oraz z informacji udzie-
lanych . w- wieiu językach. .

Współpraca . w;, ciągu wielu lat
między „Inturistem",' Biurem Podró-
ży NRD i Izbą Techniczną W dzie-
dzinie specjalnie organizowanego
zwiedzania Targów /dała - w pełni
egzamin. Należałoby jedynie w przy-
szłości- zwrócić jeszcze większą uwa-

gę na. dobór członków grup, aby
składały się one w miarę możliwości
z fachowców tej -samej, dziedziny.

Zgłoszenia udziału w konferen-
cjach naukowo-technicznych należy
kierować przed Targami . do Prezy-
dium Izby Technicznej,. 108 Berlin,
Clara-Zetkin Str. 115/117.

Placówka . ;,Technika-Informacja"
znajduje się stale na terenie Tar-

gów w. Pawilonie 11.1,1.,

*) Autor artykułu jest przewodniczą-
cym Izby Technicznej NRD. i

*

WIOSENNE Targi Lipskie 1973; które
odbędą -się w dniach od- 11 do. 18
marca br., obejmą swym zasięgiem

maszyny i urządzenia ciężkie, obrabiarki f

narzędzia, automatykę, elektrotechnikę 1

elektronikę, kompleks • rolno-spożywczy
(maszyny i urządzenia dla rolnictwa, prze-
mysłu spożywczego i produkty -finalne),
tekstylia i konfekcję;' • lekką chemię,
książki, artykuły, gospodarstwa domo-
wego' órąż szkło i porcelanę, w porów-
naniu z latami • ubiegłymi' oznacza to za-

wężenie ekspozycji Wystawowej (chemię
i ębróbkę -chemiczną, obróbkę - drewna
i. maszyny drogowe przesunięto" na gpot^

" kanie jesienne). •!

Marcowe Targi zgromadzą ponad dzie-
więć tysięcy producentów dóbr kon-
sumpcyjnych i inwestycyjnych z Około
60 krajów. Do Lipska zamierzają przy-
być przedstawiciele kół gospodarczych,
naukowych 1 technicznych z ponad 90
krajów, oferta towarowa wyeksponowa-
na będzie na powierzchni 350 tyś;, m2.
Co drugi z wystawców będzie wystawcą
zagranicznym,' a" jedną trzecią po-
wierzchni zajmą firmy spoza NRD. W
bieżącym-roku duża część wystawców
reprezentuje kraje rozwijające się. Z

przemysłowych krajów kapitalistycznych
uczestniczyć będzie około 2,3 tyS. wy-
stawców z 26 państw.

Z czternastu krajów socjalistycznych,
łącznie z NRD, uczestniczyć będzie sześć
tysięcy wystawców z 300 największych
przedsiębiorstw handlu Zagranicznego.
Zajmą oni przeszło 80 proc. powierzch-
ni wystawowej. Część z tych krajów wy-
stąpi m. in. ze wspólną > ofertą. Np. kra-
je RWPG zaprezentują 17 obrabiarek
sterowanych przy pomocy polskich ma-

szyn cyfrowych ODRA-1204.

Polska — prezentująca swoją ofertę
handlową na powierzchni ponad 6,5 tys.
m2 (ponad 75 proc.' przypada na bran-
że techniczne) — należeć będżie do
największych Wystawców. Ponad Czter-
dzieści przedsiębiorstw polskiego hand-
lu zagranicznego koncentruje się. prze-
de wszystkim na takieb branżach, jak'
budowa ciężkich maszyn, budowa kom-
pletnych obiektów, elektrotechnika 1
elektronika, maszyny budowlane, obra-
biarki, aparatura naukowo-techniczna i
maszyny rolnicze.

Polskie przedsiębiorstwo BUMAR jest'
największym zagranicznym wystawcą
maszyn budowlanych. Na otwartej prze-
strzeni o powierzchni 1 200 ' m2 prezento-
wane będą m. in. przyczepy. z obniżo-
nym pomostem, żurawie samojezdne:
oraz inne maszyny budowlane i drogo-
we. i:

Swe ekspozycje zaprezentują również:!

Agromet-Motoimport, Centrozap, Elek-

trim, Impexmetal, Metalexport-Ponar,
Rafamet, Metronex, Kopex, Polimex-Ce-

kop, Stalexport, Pol-Mot, Elwro, Kolmex,
Unitra, Promex, Zemak, Varimex, PLO,
PZM, H. Cegielski, Centromor, Dal, Pol-"

service, Navlmor, Agpol, Polexpo, Budi-

mex, Ars Polona-Ruch, Ciech, Coo-

pexim-Cepelia, Hortex, Minex, Paged,:
Polcoóp, skórimpex, Textilimpex, Tori-

mex, Universal i inne.

K.S

WSPÓŁPRACA
ZSRR - WŁOCHY

Państwowe przedsiębiorstwo naftowa
ENI jest jędnym z największych partne-
rów radzieckich organizacji hąndlu za-

granicznego w ich stosunkach liandlo-
jvych z firmami włoskimi. Z tą właśnie
firmą przed, dwoma ia(y podpisano po-
rozumienie o dostawach do Włoch ra-

dzieckiego gazu ziemnego w ciągu naj-
bliższych .20 lat, a w zamian ENI do-
starcza ,xury i inne urządzenia dla bu-
dowy ogromnego gazociągu, przez który
już w niedługim czasie zacznie dopływać
do Włoch radziecki gaz ziemny z Sy-
berii. Wymiana handlowa między ZSRR
i Włochami wzrasta z roku na rok i osia-
ga już rozmiary rzędu 350 mld lirów. (S)
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SZTABY, CZOŁGI I BRYGADY

W PRZEMYŚLE USA

W przemyśle - Stanóvę ' Zjednoczonych
upowszechnia się pod - wpływem metod
stosowanych w: armii system zarządzania
koncernami przy pomocy tż\y. „sztabów
generalnych", których fuhkcją jest opra-
cowywanie i -wcielanie życie strate-

gicznych koncepcji rozwojowych całego
koncernu ' i reprezentowanych przezeń
branż. Pojawił się też w* amerykańskim
systemie zarządzania „myślący czołg" —

nazwą tą określa się Wąski- sztab . spec-
jalistów piizyRotowujący szczegółowe za-

łożenia programów rozwojowych koncer-
nu na 5, 10 czy 15 lat, jttóre pąśtępnie
wędrują do-sztabów wyższego stopnia —

specjalnych oddziałów prognozowania, a

stąd — dó najwyższego organu,' jakim
jest sztab'generalny. Są' jeferpźe" tf amć-
rykańskim, przemyśle • „brygady" grupu-
jące spećjdlistów jednakowej/profesji (np.
ekonomistów, socjologów, psychologów)
biorących udział w przygotowywaniu
sztabowych decyzji kierownictwa kon-
cernu. (S)

1

HANDEL ŚWIATOWY
Ostatni raport GATT ńa temat sytuacji

w hańdiu światowym stwierdza, że w

roku l9łl nastąpił wyraźny spadek tem-

pa wzrostu obrotów handlowych. Bowiem
podczas, gdy.. np. W roku 1970 wzrost

ten wyniósł 8,6 proc. w cenach stałych,
to w roku 1971 już tylko 6 proc.

Polepszenie ogólnej koniunktury gospo-
darczej w krajach kapitalistycznych po
trwającej przez cały 1971 rok recesji
spowodowało,- że w ubiegłym roku kraje
le w szybkim tempie zwiększyły znacz-

nie swe obroty. Jedńak wpływ proce-
sów inflacyjnych oraz przedłużający się
kryzys walutowy świata kapitalistyczne-
go wg GATT nie rokują dla handlu
światowego zbyt pomyślnych horoskopów
na najbliższą przyszłość. Wprawdzie w

ubićgłym roku nastąpił już ok. 17-pro-
centowy wzrost wartości obrotów handlu
światowego, ale był to wzrost liczony
w cenach bieżących, nieustannie rosną-
cych. W cenach stałych zeszłoroczny
wzrost obrotów handlu światowego za-

mknął się — wg wstępnych szaćuhków
— w granicach ok. 8 procent. Był to

więc — mimo ożywienia w, światowej
produkcji przemysłowej — zaledwie po-
wrót do tempa wzrostu sprzed' dwócli
lat. (S) .

WĘGIERSKI PRZEMYSŁ
FARMACEUTYCZNY

Jedną z najważniejszych dziedzin wi-
gierskiej wytwórczości jest — Oiesząćy
się 140-letnią tradycją — przemysł far-
maceutyczny. Zatrudnia on 20 tys. osób.
tj. 18"/< ogółu zatrudnionych, w prżemySie
chemicznym WRL, a jego produkty- eks-
portowane przez WRL stanowią 6>/i war-

tości globalnego ekspor(u tego kraju.

Blisko 75»/« węgierskiego eksportu leków
kierowane jest, do krajów;. socjalistycz-
nych, przy czym największym odbiorcą
jest ZSRR. Węgierska produkcja prze-
mysłu Jąnmąceutycznego stanowi 1,5"/.
całości

1
-Jśfó&fbwej - produkcji-, lekarstw.

Stawia ło Ha* 10—12 miejscu Wśród

światowych producentów. Obok ekspor-
tu Icków, Wijgry eksportują. leż, głównie
do krajów rozwijających się,' kompletne
urządzenia dla przemysłu farmaceutycz-
nego. W tych przypadkach WRL oferu-
je technologię i nadzór nad montażem
i rozruchem produkcji a także szkolenie
załóg. W bieżącej 5-ltłtce zakłada się
intensywny rozwój • przemysłu farmace-
utycznego; wielkość produkcji powinna
Wzrosnąć prawie dwukrotnie. (L)

ROPA NAFTOWA W 1972

W roku ubiegłym światowe wydobycie
ropy naftowej zwiększyło się o 5,1 proc.
w porównańiu z rokiem 1971 i wyniosło
prawie 2;6 miliarda ton, Ponad 1/3 ro-

py pochodzi z krajów Bilskiego i Środ-
kowego Wschodu. Spadek wydobycia za-

notowano przede wszystkim w Libii i Ira-
ku (z powodów natury politycznej) i w

Wenezueli — (w wyniku zbyt wysokiego
poziomu kosztów produkcji). Światową

-fezółówkę producentótw ropy naftowej w

1972 roku stanowiły następujące pań-
stwa: USA — 532 min t, ZSRR — 394
min t, Arabia Saudyjska — 285 min t,

Iran 254 min t, -Wenezuela — 167,4
mint,Kuwejt—152mintiLibia—
105 min t. (L.)

GOSPODARKA BUŁGARII w 1972 r.
ROZWÓJ gospodarki- bułgarskiej "

w

ubiegłym roku charakteryzują następują-
ce najważniejsze wskaźniki

Dochód" narodowy 107
Globalna produkcja przemysłowa 108,3
Globalna produkcja rolnicza
Średnia płaca roboczą- -

1

Dochód realny na głowę-
mieszkańca ;.

Obroty handlu zagranicznego

101,8
* 102,5

104,0
110,5

Najwyższy wzrost produkcji zanoto-
wano w przemyśle maszynowym (li ,8
proc.), metalurgicznym (13,5 proc.), naf-
towym (12,6 proc.), chemicznym (lo proc.)
i przemyśle materiałów budowlanych
(9 proc.).

' '

Najwyższą dynamikę wzrostu Wykazała
produkcja środków techniki' obliczenio-
wej i maszyn transportowo-podnośniko-
wych. O 36,7 próc. zwiększyła się pro-
dukcja elektronicznych kalkulatorów, o

22,2 proc. produkcja wózków akumulato-
rowych. •".'"•

Wysokim, tempem wzrostu-charaktery-
zowało Się w roku ubiegłym -rolnictwo,
choć na wiosnę i wczesnym larem wy-
stąpiła dotkliwa susza, natomiast Jesie-
nią długotrwale deszcze. Zanotowano
rekordowo w historii bułgarskiego , rol-

nictwa plony pszenicy (3t,i q % ha).'
Znacznie zwiększyła się produkcja ty-
toniu, pomidorów gruntowych, kukury-
dzy i słoneczników.

W porównaniu z rokiem 1971 nastąpił
także wzrost globalnej produkcji zwierzę-
cej. Pogłowie bydła- wzrosło o 4,4 proc.,
produkcja mleka krowiego o l,s proc.,
wełny o 5,5 proc. Spadło- natomiast pogło-
wie trzody chlewnej.

W rozwoju gospodarki bułgarskiej w

ubiegłym roku - pierwszoplanową zole
odegrały intensywne czynniki wzrostu.
95 proc; przyrostu rdochodu- narodowego:
osiągnięto w wyniku wzrostu wydajno-
ści pracy (o 6,5 'proci). W przemyśle
wydajność pracy zwiększyła się o 5,»
proc., natomiast w, rolnictwie cały przy-
rost produkcji wynikał ze wzrostu wy-
dajności ... ;

"Wszystko- to stworzyło' podstawy dla
dalszego wzrostu stopy' życiowej społe-'
czeństwa. Globalny fUndusz spożycia'
zwiększył się • o 5 proc. realny -dochód
na głowę mieszkańca .0 i proc. Obroty
handlu państwowego i spółdzielczego
wzrosły o 6,7 proc. Sprzedaż mięsa
zwiększyła się o 5,7 proc., odzieży o 10
proc,, mebli o 10,6 proc., samochodów-
osobowych - o 9-proc.- 'Wartość usług
wzrosła a 10 proc. •



• PltOBLEMES ECONOMIQUES
pisymoszą przedruk artykułu ma te-

mat: FINLANDIA A EWG z czaso-

pisma REVUE DE LA SOCIETE

D ETUDES EX DEXPANSION. Au-

tor Penti Talvitie, ambasador Fin-

landii w Belgii ukazuje w artykuje
związki zaieznoścti gospodarczej Fin-

landii z rozszerzonym Wspólnym
Rynkiem:

^.Rozwój integracji europejskiej posiada
dla Finlandii wielkie znaczenie, jeśli
rważyc stan jej gospodarki. W rzeczy
samej , dwa ostatnie dziesięciolecia bvlv
okresem szybkiego wzrostu i urozmaica-
nia się gospodarki fińskiej, która wsku-
1.3⁄4Jeg0 stała si<5 bardziej zależna od

^ agranicznego. Produkt narodo-
wy brutto wzrasta! według przeciętnej
stopy roczne] wynoszącej 5 proc. i obe-
cnie na jednego mieszkańca przypada
zeń 2 000 doi. Do takiego rozwoju przy-
czyniły się głównie żywa działalność in-
westycyjna i szybka ekspansja ekspor-
tu, ktorego przeciętny roczny wzrost

wynosił w latach sześćdziesiątych 13 proc.

Jednocześnie Finlandia przeszła przez
proces przebudowy struktury swojej go-
spodarki, a udział rolnictwa w PNB
skurczył się do niecałych 8 proc. Równo-
ległe eksport Finlandii uległ znacznemu

urozmaiceniu, wobec coraz znaczniejszej
roli odgrywanej przez produkty z innych
materiałów niz drzewo. W chwili obec-
nej eksport pochłania około 1/4 PNB.
« Co się tyczy repartycji handlu zagra-
nicznego, to rynek Europy zachodniej
zajmuje w obrotach Finlandii pierwsze
miejsce: udział obecnej EFTA wynosi
« proc., a obecnej EWG 26 proc., co

oznacza, że 67 proc. obrotów Finlandii
przypada na Europę zachodnią. Jeśli
cztery kraje, które podpisały układ o

przystąpieniu znajdą się ostatecznie, po
ratyfikacjach, w ramach EWG, to mniej
Więcej połowa fińskiego handlu zagrani-
cznego dokonywać się będzie z rozsze-

rzoną Wspólnotą. Spośród partnerów za-

chodnich, nie należących do niej, pier-
wsze miejsce w fińskim handlu zajmuje
Szwecja.

Najważniejszymi etapami rozwoju po-
lityki handlowej Finlandii w stosunku
do krajów zachodnich było jej przystą-
pienie do GATT (1950), zniesienie ogra-
niczeń ilościowych znacznej części im-

portu fińskiesro (1957). stowarzyszeni»? si<?
Finlandii z EFTA • (1961) i przystąpienie
do OECD (1968). W ciągu dziesięcioleci-»
1967—1971, w czasie współpracy z EFTA,
Finlandia zgromadziła doświadczenia w

dziedzinie nraktycznego zastosowania
Wolnej wymiany.

Wpływ wolnej wymiany wprowadzo-
nej przez EFTA Jest szczególnie widocz-
ny w stosunkach gospodarczych Finlan-
dii z Innymi krajami nordyckimi. Obro-
ty z tymi krajami wzrosły niemal 4-krot-
nłe I stanowią obecnie przeszło 20 proc.
globalnych obrotów zagranicznych Fin-
landii. Co prawda, współpraca gospodar-
cza między krajami nordyckimi w róż-
nych dziedzinach ro-»nnczpłi -'o i-"52<--e

przed powstaniem EFTA. Wystarczy tu-

taj stwierdzić, że osiągnięto swobodnv
ruch siły roboczej, wzajemne korzyści
socjalne 1 szeroką współpracę przemy-
słową.

Wypada podkreślić, że głównym celem
Finlandii w obliczu przeobrażania się
rynku europejskiego w związku z roz-

szerzeniem Wspólnoty jest zachowanie
swej pozycji konkurencyjnej i, zarazem,

utrzymanie wolnej wymiany w stosun-
kach z jej partnerami z EFTA. Sytuacja
Jest więc podobna do tej, jaka istniała
W czasie rokowań dotyczących EFTA.
Podobnie jak w owym czasie, Finlandia
uważ« za rzecz nieodzowną osiągnięćie
tąk samo korzystnego dostępu do rynku
lak dostęp, z któregp fcędą mogił..-korzy-
stać jej główni konkurenci.
I. Tego rodzaju ocena wyjaśnia, że po-
stawa Finlandii ma~ charakter raczej de-
fensywny. Rozszerzenie Wspólnoty Jest
dla. Finlandii zjawiskiem w pewnym sen-

sie „zewnętrznym", ą .więc niezależnym
od jej woli, ale które milsi wpływać na

fińskie Interesy gospodarcze. W tym sta-
nie rzeczy Finlandia nie może pozosta-
wać bierną i musi zabezpieczyć swoje
interesy przez znalezienie stosownego
rozwiązania na drodze rokowań.

Wskazałem już, że wszelkie porozumie-
nie umowne mające na celu ochronę na-

szych, fińskich, interesów gospodarczych
musi stanowczo uwzględniać naszą poli-
tykę neutralności i że nie może podwa-
żać w niczym jej wiarygodności. Poli-
tyka ta została uznana zarówno przez
Zachód, jak i przez Wschód i uważamy,
lż stanowi ona czynnik równowagi zwła-
szcza w Europie północnej i że jest za-

tem zgodna z interesami wszystkich kra-
jów europejskich.

W związku z tym pragnąłbym przypo-
mnieć znaczenie, jakie posiada nasz han-
del ze Związkiem Radzieckim: przypad.i
nań 13 proc. naszych globalnych obro-
tów zagranicznych. Układy 5-letnie sta-

nowią czynnik stabilizujący, który na-

radza Wahaniom koniunktury 1 wzmac-

nia bilans płatniczy. Utrzymywanie tych
obrotów na wysokim poziomie zabezpie-
czył układ celny, który przewiduje znie-
sienie ceł w obrotach produktami prze-

mysłowymi, s to wyjaśnia konieczność
autonomicznej polityki celnej,

W sumie, trudno byłoby nam zrozu-

mieć, że za neutralność trzeba byłoby
płacie znoszeniem „sankcji" gospodar-
czych. Wydaje nam się rzeczą rozsądną,
by kraje neutralne, które ż powodu swej
neutralności nie mogą stać si« członka-
mi Wspólnoty, mogły zabezpieczyć swo-

je słuszne interesy gospodarcze bez ko-
nieczności rezygnowania i neutralności
dla osiągnięcia tego celu przez przystą-
pienie do EWG.
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zamieszcza artykuł Samuela Britta-

na pt.: GRA POLITYCZNA W

MIĘDZYNARODOWYCH SPRA-

WACH WALUTOWYCH omawiają-
cy obecny stan rozgrywek politycz-
nych toczących się wokół zasadni-

czej reformy międzynarodowego sy-
stemu walutowego. Oto skrót tekstu

tego artykułu:

Oficjalnym celem obecnych rokowań

Jest przywrócenie wymienialności dolara,
zastąpienie walut rezerwowych Specjal-
nymi Prawami Ciągnlęnla (SDR) i utrzy-
manie międzynarodowej sytuacji płatni-
czej w drodze przeprowadzania we właś-

ciwym momencie zmian kursów walut.

Ale nieosiągnięcia tych celów wcale nie

należy traktować jako tragedię.
Z przedstawionego wyżej punktu wi-

dzenia dość nleporządnie wyglądający
system opierający się na dolarze, czy na-

wet system bloków walut możo działać
zupełnie dobrze, podczas gdy ambitniej-
sza reforma opierająca się na zasadach
1 procedurach, których nikt nie będzie
przestrzegał, może przynieść więcej szkp-
dy niż pożytku. Tak więc fiasko czy tez
sukces tych rokowań mogło się przed-
stawiać zupełnie inaczej w oczach prze-
ciętnych obywateli, czy też nawet ich
rządów, niż w oczach samych uczestni-
ków rozmów.

Z punktu widzenia Stanów Zjednoczo-
nych kluczem do tych rokowań jest
fakt, że system dolarowego standardu
działa względnie dobrze i że nie wywiera
się żadnego wielkiego nacisku na admi-
nistrację amerykańską, by przywróciła
wymienialność czy to istniejących już
oficjalnych sald dolarowych, czy tez sald
nowo gromadzonych. Dopóki dolar jest
niewymienialny, dopóty USA nie roosą
mieć żadnych problemów z bilansem płat-
niczym, a kraje nadwyżkowe mają do
wyboru albo gromadzić dolary, albo tez
do'convwać rewaluacji swego włas-icgo
pieniadza. Tak więc przedstawiciele USA
z-odza się w tych rokowaniach na prze-
wrócenie wymienialności dolara tylko w

zamian za jakieś rzeczywiście opłacalne
dla nich ustępstwa Innych krajów.

W zamian za wymienialność dolara

chcą oni uzyskać dwie rzeczy. Pierwszą
jast zagwarantowanie dostatecznej ela-

styczności kursów walut, zwłaszcza ela-
styczności w' górę. Innymi słowy, cho-
dzi o to, by pozostałe kraje zgodziły się
na zmniejszanie sle wartości dolara w

stosunku do wartości walut w takim
zakresie, w jakim Jest to niezbędne dla
utrzymania równowagi na rynkach wa-

lutowych. Elastyczność taka Jest konie-
r-ia He tyI'.io z *M-nkt" w!<"zenla USA,
ais także z punktu widzenia potrzeby
zapewnienia sprawności działania nowe-

go systemu. Ponieważ bez . dostateczne)
elastyczności kursów walut. USA w wy-
padku słabości swego bilansu płatnicze-
go wyczerpią po prostu cały swój zapas
SDR i znowu — tak Jak w sierpniu 1971
— będą musiały zawiesić wymienialność
dolara.

Drufi-ą rzeczą. Jałcie! chcą -Amerykanie, •

Jest rozsądna swoboda dokonywania in-

westycji zagranicznych przez spółki ak-

cyjne USA. Jedną z przyczyn występo-
wania nlerozwiązalnych 'sprzeczności w

sprawach płatniczych Jest to, że kraje
kontynentu europejskiego nie clvą się
zgodzić na rekompensowanie amerykań-
skiej nadwyżki bilansu pozycji bieżą-
cych przez odpływ netto amerykańskich
kapitałów, lecz są zdania, że w. stosun-

kach między głównymi krajami rozwi-
niętymi zarówno bilans pozycji bieżą-
cych, jak i bilans przepływu Kapitałów
powinny utrzymywać równowagę.

Ekonomiści amerykańscy używając ar-

gumentów bardzo przypominających dy-
skusje toczące się na ten temąt w la-
tach sześćdziesiątych w Wielkiej Bryta-
nii zaczynają wskazywać, że część do-
chodów z amerykańskich inwestycji za-

granicznych zabierana Jest w postaci
podatków przez obce rządy i w rezul-
tacie korzystają a niej nie Amerykanie.
Jest też prawdą, że przerzucanie przez
spółki amerykańskie nakładów inwesty-
cyjnych do ich zagranicznych filii spra-
wia, że w -samych Stanach Zjednoczo-
nych zaczyna być trudniej o kapitał niż
o silę roboczą. To z kolei prowadzi do
niższego, -niż występowałby w Innych
warunkach, poziomu plac lub wyższego,
niż w innych warunkach, poziomu bez-
robocia.
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WYSOKIE OBR
W roku ubiegłym zwiększyliśmy obroty na»'

szego handlu zagranicznego w tempie do-
tychczas (pomijając nietypowe lata 1946-*
1949, gdy punkt wyjścia był bardzo niski))
niespotykanym. A mianowicie, wartość eks-
portu w cenach bieiqcycli wzrosła o •• 17%,
zaś importu o 21%. Jak duży był to skok —•

mówi porównanie z rokiem poprzednim
(1971), kiedy to analogiczny wzrost wyniósł'
9 i 123⁄4 czy teź z pięcioleciem 1966-70,
gdy średnie roczne tempo wzrostu naszego
eksportu wynosiło 10%, a importu 9%.

T
AKIE przyspieszenie wzrostu obrotów
z zagranicą oznaczałoby — gdyby miało;
charakter bardziej długotrwały — zwięk-
szenie udziału Polski w międzynarodowymi
podziale pracy. Poprzednio bowiem przez

1

szereg lat nasze tempo wzrostu obrotów
nie dorównywało ogólnoświatowemu (które, np.,
w pięcioleciu 1966—70 wynosiło ok. 11 proc.,
a w tym np. w krajach EWG ok. 13 proc.) . Co-

jednak najistotniejsze — taka intensyfikacja
obrotów z zagranicą możS mieć duże znaczenie
dla zwiększenia roli handlu zagranicznego jakoi
czynnika dynamizującego rozwój gospodarczy
kraju.

Warto więc przynajmniej pokrótce przyjrzeć się Jtfit
teraz — w oparciu o wstępne dane — niektórym waż-
niejszym elementom wzrostu obrotów naszego handlu
zagranicznego w roku ubiegłym. I na tym tle zasygna-
lizować niektóre zadania roku bieżącego.

JAKA DYNAMIKA

Za jedno z węzłowych zadań naszego handlu

zagranicznego uważamy intensyfikację wyspecja-
lizowanego eksportu i importu maszyn i urzą-
dzeń. A właśnie pod tym względem rok ubie-
gły przyniósł wyraźny postęp.

Mianowicie eksport wyrobów przemysłu
elektromaszynowego wzrósł w tym roku o 1S

proc., w tym do krajów socjalistycznych (do
których kierujemy przeszło cztery piąte tego ,

eksportu) o 15 proc. i do krajów kapitalistycz-
nych o 19 proc. Tym samym planowe zadania

eksportu ćo krajów socja!:'stycznych zostały
przekroczona, głównie dzięki ponadumo-wnyrrr
dostawom do ZSRR wynikającym z akcj: „20
miliardów". Natomiast nie udało się w pełni wy-
konać napiętych zadań tego eksportu do krajów
kapitalistycznych, co było spowodowane niedo-

statecznym jesz-cze wzrostem produkcji odpo-
wiedniej jakości obrabiarek, narzędzi, łożysk,
mrs-vn drc-rowvch i ciągników.

Jeśli zaś chodzi o import wyrobów przemy-
słu elektromaszynowego, mający służyć przede
wszystkim modernizacji naszego przemysłu —

wzrósł on w ubiegłym roku aż o 36 proc. W tym
Import z krajów socjalistycznych zwiększyliśmy-
0 20 proc., a z krajów kapitalistycznych o 02

proc. W rezultacie udział importu z krajów k?- .

pitałistyc~TM .ych zwiększył się tu z blisko jednej
czwartej do blisko jednej trzeciej.

Jednak zadania NPG przekroczono tylko w zakresie
importu maszyn i urządzeń z krajów sócjalistycznych,
gdyż bardzo napięte zadanie podwojenia tego Importu
z krajów kapitalistycznych nie zostało w pełni wyko-
nane. I to mimo faktu, iż w pełni zrealizowano wszy-
stkie postulowane przez naszych inwestorów zakupy.
A więc gospodarka, ńasza nie była Jeszcze należycie
przygotowana do sż tak dużego, jaki planowano, ..za-

strzyku" maszyn i urządzeń z krajów kapitalistycz-
nych;-

W obrotach pozostałymi ważniejszymi grapa-
mi towarowymi notowano wzrost eksportu:
obiektów budowlanych — o 21 próc., paliw
1 energii — o 13 proę., wyrobów metalurgicz-
nych o 4 proc., wyrobów przemysłu chemiczne-
go o 18 proc., przemysłu drzewnego i papierni-
czego o 10 proc., przemysłu lekkiego o 15 proc.,
przemysłu spożywczego o 18 proc,, a produktów
rolnictwa o 83 proc. (udział tych ostatnich w ca-

łym eksporcie pozostaje jednak — patrz niżej —

stosunkowo niewielki). " Oznaczało to przekro-
czenie planowych zadań wywozu surowców, to-
warów rolno-spożywczych i artykułów konsum-
pcyjnych pochodzenia przemysłowego — zarów-
no do krajów socjalistycznych, jak i kapitalisty-
cznych (przy czym w eksporcie do tych ostat-

nich pokryło to z nadwyżką niedobór w wywo-
zie maszyn i urządzeń),

Równocześnie notowano wzrost importu;
obiektów budowlanych — 9 razy (ale rola tego
importu pozostaje minimalna), paliw i energii
— o 14 proc., wyrobów metalurgicznych o 12

proc., wyrobów przemysłu chemicznego o 15 pro-
cent, przemysłu drzewnego i papierniczego
o 1 proc., przemysłu lekkiego o 18 proc., prze-

mysłu spożywczego — o utamak procenta, pro-
duktów rolnictwa o 8 proc. Dzięki temu w peł-
ni wykonano planowe zadania zaopatrzenia go-
spodarki w materiały z importu, natomiast nie
całkowicie zrealizowano zadania importu towa-
rów rynkowych (zwłaszcza gdy chodzi o meble,
akcesoria samochodowe 1 winogrona z krajów
socjalistycznych oraz produkty przemysłu lek-

kiego z Egiptu i In^il).

STRUKTURA TOWAROWA

W rezultacie tej wysokiej, ale nierównomier-
nej dynamiki eksportu i importu poszczególnych
grup towarowych zmieniła się również struktu-
ra towarowa obrotów. Oczywiście, w skali jed-
nego roku nie mogły to być zmiany duże, war-

to jędnąk odnotować, lż w eksporcie zma-

lały nieco udziały wyrobów przemysłu elektro-

maszynowego, paliw i energii, wyrobów meta-

lurgicznych, Wyrobów przemysłu drzewnego
i papierniczego oraz przemysłu lekkiego, a wzro-

sły udziały produktów rolnictwa i przemysłu
spożywczego. Natomiast w naszym imporcie
wzrósł udział wyrobów przemysłu elektromaszy-
nowego i obiektów budowlanych, zaś udziały po-
zostałych grup towarowych zmalały lub utrzy-
mały się na niezmienionym poziomie.

I w roku 1972 struktura ta w odsetkach przed-
stawiała się następująco:

EKSPORT IIMPORT

Wyr. przem. elektromaszynowego 40, S 4M
Obiekty budowlane 1,4 ' 0,4
Paliwa I energia 13,6 6,0
Wyr. metalurgiczne 7.2 15,2
Wyr. przem. chemicznego 9,2 10,7
Wyr. przem. mineralnego 0,8 1,9
Wyr. przem. drzewnego 1 papierń. 2,7 ?,5
Wyr. przem. lekkiego 3,9 5.8
Wyr. Drzem-, spożywczego 9.3 5.8
Produkty rolnictwa 5,4 7.!1
Pr-iflukty leśnictwa 0,4 0.2
In-19 0,6 2.1

Je-5łi weźmiemy tu pod uwagę również fakt, iż
w roku 1372 wartość naszego eksportu (18 139
min zł dew.) była niższa ód wartości Importu
(20 159 min zł dew.) — okaże się, że wartość

eksportu wyrobów przemysłu elektromaszynowe-
go. nawet łącznie z wartością obiektów budo-
wlanych, nie wystarcza na pokrycie importu
w tym zakresie. Zestawienie powyższe pokazuie
też, na ile jesteśmy bardziej eksporterami niż

importerami paliw, czy wyrobów przemysłu lek-

kiego, a na ile bardziej importerami niż ekspor-
terami wyrobów metalurgii czy chemii. Widać
tu również, że łączny eksport wyrobów przemy-
słu spożywczego i produktów rolnictwa ier-t
zbliżony do łącznego udziału tych grup towaro-

vr;h w imporcie.

POLITYKA GEOGRAFICZNA

W roku ubiegłym nasz eksport do krajów
soeiaUstycznych wzrósł o 18 proc., zaś do kra-
jów kapitalistycznych o 16 proc. Natomiast
import z krajów socjalistycznych uległ zwięk-
szeniu o 10 proc. zaś z krajów kapitalistycznych
0 43 proc. (o czym zadecydował wspomniany
oraw'e iuż dwukrotny wzrost importu maszyn
1 urządzeń).

Struktura obrotów według tych dwóch
głównych grup przedstawiała, się w odsetkach
następująco:

K-Me '

sóe.iaHstyc-ne
Kraje kapitalistyczne

EKSPORT IMPORT
6-T.5 60,2
36,3 39,8

Tak więc blisko dwie trzecie obrotów przypa-
da na kraje socjalistyczne. Przy czym naszym
najważniejszym partnerem jest Związek Ra-

dziecki, na który przypada około połowy na-

szych obrotów z krajami socjalistycznymi czyli
około jednej trzeciej wszystkich obrotów.

W rolT 1972 nasze saldo obrotów -e Związkiem
Radzieckim było dodatnie łiadwyp-ka pkunortir nad
importem) a z' pozostałymi kra'.ami sorfalistycznyml
— ujemne (zwłaszcza w obrotach z NRD, Czei;bosło-
wn-h I Węgrami).

Charakterystyczną cęchą stosunków gospodar-
czych z krajami RWPG był jśrzy tym szvbko ro-

snący udział obrotów opartych o wielostronne
i dwustronne umowy dotyczące specjalizacji
i kooperacji produkcji. Podczas ubiegłego roku.

zawarliśmy stosunkowo więle, bo kilkadziesiąt
tego typu wieloletnich umów. zwiększając ieh

ogólną ilość do przeszło stu. W globalnych obro-
tach Polski ż krajami RWPG udział obrotów
opartych o te umowy jest jeszcze stosunkowo

niewielki, jednak w bieżącym pięcioleciu obroty
to mają rosnąć stosunkowo szybko: od 0,5 mld

złdew.wr.1971doponad3mldzłdew.wr.

1975 (ok, 70 proc. tej kwoty przypadnie na nas^s

eksport), i

W obrotach z krajami kapitalistycznymi- rotói
ubiegły przyniósł niespotykane dotychczas tempqs,
wzrostu zarówno po stronie importu jak i eks-p
portu. Charakterystyczną cechą tego wzrostu by-r-

ło stosunkowo bardzo szybkie zwiększenie niięij
tylko importu maszyn 1 urządzeń z krajów wy-v.

soko rozwiniętych (wzrost blisko dwukrotny)}»,
ale również ich eksportu w tych kierunkach;
(wzrost o 33 proc., dzięki czemu udział maszyift
1 urządzeń w naszym eksporcie do wysoko rozw

winlętych krajów kapitalistycznych zwiększył si^g
w ub. roku z 11 do 13 proc.).

Ola rozwoju stosunków gospodarczych « 'wysoko-
rozwiniętymi krajami kapitalistycznymi duże znaczer

nie miały wzmożone w ubiegłym roku kontakty- n«t

najwyższym szczeblu, a zwłaszcza wizyta tow. Ę*
Gierka we Francji (w czasie której podpisano 10-lct»-
ni układ ó współpracy gospodarczej, technicznej l na»

ukowej między Polską I Francją) oraz wizyta towife
P. Jaroszewicza w Szwecji. Z kolei wizyta prezydent».
Nixona w Warszawie miała duży wpływ na rozmowjj
gospodarcze, które przyczyniły się do ożywienia stop
sunków polsko-amerykańskich (uzyskaliśmy dogotB-
nlejsze kredyty na zakun dóbr Inwestycyjnych).

Natomiast za niezadowalający uważa się ze?

szłoroczny wzrost obrotów z krajami kapltali*
stycznymi rozwijającymi się. Ich udział w ebror
tach naszego handlu zagranicznego wynosi obecp
nie ok. 7 proc., ale zakłada się, że powinien ois,
wzrosnąć do co np

5
mnip' 10 proc., gdyż kraje tą,

(zwłaszcza zaś Indie 1 Egipt) mogą być dla naft
w większym niż dotychczas stopniu "źródłem za»

opatrzenia nie tylko surowcowego, ale też ryn?
kowegó, a równocześnie są one chłonnym ryńs-
kiem zbytu dla naszych produktów przemysło.--

wych.

NAJPILNIEJSZE ZADANIA

Plan na rok bieżący przewiduje zwiększeni®
eksportu o 11 proc. i importu o 19 proc. Tafe

więc w imporcie zakłada się utrzymanie wysoi
kiej dynamiki, natomiast gdy chodzi o eksport
— dotychczasowe założenia oznaczają dość wyjt
raźny spadek w stosunku do tempa roku po-
przedniego (17 proc.). Poważne zmniejszenie dy-*
namiki eksportu (z 19 proc. do 11 proc.) zakład?,
bowiem przemysł maszynowy.

Wydaje się, że podobnie jak i w łatach por-
przednich plan eksportowej produkcji tego
przemysłu nie odzwierciedla jego faktycznych,
możliwości. Pilnym zadaniem staje się zatem

przeprowadzenie — podobnie jak.i w ubiegłym
roku — odpowiedniej korekty planowych zadaift

eksportowych tego przemysłu.
Z kolei szybko rosnący import maszyn,

i urządzeń (w bieżącym roku wzrost ma wynieść
21 proc., w tym z kraiów kapitalistycznych 3fl

proc.). służącv przede wszystkim rozbudowits
i modernlzacii naszego aparatu • wytwórczego,
musi być efektywniej wykorzystywany. Potrzeb-
ne jest w tym celu m. in. kumulowanie, ząkupó^f
•w, większe, zamówienia. uraożUwłająae racjonal-
niejsze wykorzystanie , kredytów i wydatniejszą,
zwieks7R,nie krajowvch możliwości nrodukcyjr.
nvch. Chędzi tu zwłaszcza o możliwości eksport
towe. dotychczas bowiem "nie udaie s|ę zadową-t
laiąco realizować zasady ..samo§płaty" kredytów-
inwestycyjnych przez opłacanie importowanych
urządzeń eksportem wytwarzanych przy ich pen
mocy produktów. •

1

W świetle szybko rosnących po.trzeh rynku wew

nętrznego niedostateczny może się' też' okazać i piano-*
wany oboęnie wz-ost importu artykuJ6w ko51
sam nT-c)» j.ń .y .ę n' ó 13⁄4 orne, (iiv (,ym tbwajóy
M-«T7ych o. 13 pTÓn. orn-r wvrohów- nrzemysłrt • leHklfśo
0 10 proc.)'. Najprawdopodobniej więę i te zadania b^s
dzle trżehs stjodwyższyć, - co jednak jest uzależnioną
ad odpowiedniego podwyższenia zadań eksportpwyc^,

Równocześnie jednak Z na ogół docenianą kq?
nieęznpśęją stawiania sobie wyższych zadań ilo§s
ciowych, istnieje też pilna potrzeba zwracania

większej. - u w agi na ekonomiczną efektywno^
obrotów ? zagranicą — potrzeba ostatnio chybją
za mało dostrzegana. Wydaje się bowiem, m

w roku-pbiegłym kładziono niedostateczny ną?
na ipykorzystanie c'sgie jeszcze korzystnych

dla nas ^tęrms of. trade" w celu poprawy finan|ś
spwych wyników handlu zagranicznego.

Poprawie tęj powlnną też służyć większa niż dł?
tyehczas}t'opeontracja obrotów zarówno
najbardziej korzystnych dlą nas rynkach, jak 1 w nśj
efektywniejszych dla nas asortymentach. Ubiegły r««

wykazał Ąp".''te po zwiększeniu organizacyjnej samq^
dzielności paszvch przedsiębiorstw handlu zagranicznej
pro zbyt ężęsto mamv dn i>zyplenla 7 nadmiernym
r<wwi"iząnier|i Ich dzl»łąlno4nł na mnó«two małych
r-nków ^ drobnvch asó-tymentów, co prownajj

«to dużego noopenli wy^ziMw granicy
nvch, alei' nie przynosi odpowiednich korzyści' gosp^
darczych. :

Pilnym zadaniem roku bieżącego jest więe.
aby obol} tego ile czego mamy eksportować
1 importować — bardziej dbać również o tą,
za ile-

UBIEGŁYM tygodniu Komitet Wykonawczy RWPG udzielił po-
zytywnej odpowiedzi na fińską propozycję rozpoczęcia roz-

mów w sprawie określenia form i metod współpracy między
Finlandią i RWPG.

Niewiele jest dziś krajów, które prowadzą równie jak Finlandia!
konsekwentną politykę pokojowej współpracy państw o odmiennych
ustrojach społeczno-ekonomicznych. Początki tej polityki zagranicz-
nej datują się od pierwszych lat po II wojnie światowej, a jej de-
wiza brzmi: . neutralność i bezpieczeństwo kraju '

przez unikanie
udziału w grze interesów wielkich mocarstw lub w konfliktach mię-
dzy blokami.

Długoletni prezydent. i twórca fińskiej koncepcji koegzystencji
JUHO PAASIKIVI głosił pogląd, że Finlandia nie'może budować
swej niezależności na wrogości wobec Związku Radzieckiego. Tak ro-

zumiane stosunki' sąsiedzkie znalazły wyraz w podpisanym w 1048
roku radziecko-fińskim układzie o przyjaźni, współprący i pomocy
wzajemneji Bezkompromisowym kontynuatorem. idei J. Paasikivi
okazał się jego następca na fotelu prezydenckim — Urho Kekkonen.

Realizm i szeroko pojmowane interesy państwa nakazywały Finlandii
współpracę z wielkim sąsiadem. Dla gospodarki tego kraju ZSRR posiada
olbrzymie znaczenie zarówno Jako dostawca, jak i odbiorca towar ów. Tła
Związek Radziecki przypada około 15 proc. globalnych obrotów zagranicz-
nych Finlandii. Na liście handlowej ZSRR zajmuje czwarte miejsce — za

Szwecją, NRF i W. Brytanią — po stronie importu 1 trzecie — za W. Bry-
tanią i Szwecją — po stronie eksportu. Udział pozostałych krajów socjalis-
tycznych jest, jak dotąd dość skromny, a struktura handlu mało zróżnico-
wana (np. Polska partycypuje w Z proc. w imporcie i w 1 proc. w eks-
porcie fińskim; w 1971 roku 10 proc. naszych dostaw stanowił węgiel, 43
proc. naszych zakupów — celuloza). W sumie na kraje RWPG przypada
ok. 17 proc. obrotów fińskiego handlu zagranicznego.

Ubiegłe 2 lata cechowały się w Finlandii brakiem stabilizacji Wę-
wnętrzno-politycznej. Nadzwyczajne wybory, kilkakrotne zmiaiiy ga-
binetów rządowych, miały swe podłoże przede wszystkim w we-

wnętrznej sytuacji ekonomicznej. Przyrost produkcji globalnej wy-
niósł w 1971 roku zaledwie 1,5 proc., wobec 7 proc. w 1970 roku.

Spowodowane to było m. in. spadkiem światowego popytu na pro-
dukty przemysłu drzewnego, a także licznymi strajkami. Zadłużenie
wobec zagranicy wzrosło do rekordowej sumy 1,9 mld doi.

W centrum zainteresowania opinii publicznej i sfer gospodarczych
w roku 1972 znalazł sie problem przyszłych stosunków z rozgzerao|ią
Europejską Wspólnotą; Gospodarczą Sprawa to rzeczywiście niebaga-
telna jeśli zważyć, że po przystąpieniu W. Brytanii i Danii do Wspól-
nego'Rynku na ugrupowanie to przypada niemal 45 proc. całości
obrotów handlu zagranicznego Finlandii. Jeszcze przed rozszerzeniem

szóstki" Finlandia wszczęła ze Wspólnotą rokowania, które zabez-

pieczyłyby jej interesy w nowych warunkach, przy ścisłym poszano-

^^wl^zltla^nleTednlrotnle podkreślali, pocztowo Jako aczestnlk
noczetego lecz nienarodzonego" NORDEK-u (ugrupowanie Integracyjne kra-

iów skandynawskich), a później Jako członek stowarzyszony EFTA, lż Ich
neutralność ^e wyklucza Sktywnego uczestnictwa w proc^ach tategracji go-
spodarczej, o ile tylko nie pozostają one w sprzeczności z lfotą neutral-
noścL W negocjacjach ze „Wspólnym Rynkiem" zastrzegali ste stanowczo,
że nie mo->;e być mowy o jakimkolwiek naruszaniu autonomii FinlandU
w stosunkach z poszerzoną EWG. .. . .

Zbyt ścisłe powiązania ze Wspólnotą pociągnęłyby za «^J «j"
16

^*",:
nlcczność harmonizacji zewnętrznej taryfy celnej. Taki zaś zabieg oznacza

automatycznie zmniejszenie swobody w kształtowaniu polityki handlowej
wobec krajów trzecich. W przypadku Finlandii takimi „krajami trzecimi"
stałyby się Związek Radziecki i pozostał) członkowie RWPG, partnerzy, na

których Finom bardzo zależy. Wieloletnie układy handlowe z krajaini
socjalistycznymi, przede wszystkim ze Związkiem Radzieckim stanowią dla
gospodarki fińskiej czynnik, którego znaczenie trudno przecenić; czynnik
stabilizujący, łagodzący wahania koniunktury, wzmacniający bilans płatni-
czy. Toteż w przeciwieństwie do pozostałych neutralnych członków EFTA
— tj. Austrii, Szwecji 1 Szwajcarii — Finowie we wstępnych rokowaniach
z Komisją EWG wyraźnie dążyli jedynie do zawarcia układu o charakterze
czysto handlowym-

22 lipca 1972 roku rozszerzona Europejska Wspólnota Gospodarcza
podpisała z Austrią, Portugalią, Szwajcarią i Islandią — członkami
EFTA nie kandydującymi do przystąpienia — dwustronne układy
wolnego handlu w zakresie artykułów przemysłowych. Finlandia
natomiast jedynie parafowała tego rodzeju układ, który do dzisiaj
nie został podpisany.

Układ i jego losy wywołały przypływ namiętności; rozgorzały po-
ważne spory, w grudniu doszło do kolejnego, najpoważniejszego kry-
zysu politycznego. Koła wielkiego kapitału, zwłaszcza związane z na-

rodowym przemysłem celulozowo-papierniczym, domagają się rych-
łego podpisania parafowanego układu. Siły lewicy natomiast wystę-
pują przeciwko układowi, zwracając uwagę na niekorzystne poli-
tyczne i gospodarcze implikacje dla Finlandii.

FINLANDIA
Kraj znalazł {ta w tak IrudngJ .sytuacji, g* mfX#(m % ffci^w w

wlel|cl autorytet taoralny i swego rodzaju „spolwo narodowe" — zgodził się
pozostać na swym stanowisku po upływie' kadencji do marca 1978 roku:
Wszyscy obserwatorzy 1 komentatorzy są zgodni c'o do tego, Iż decyzja Kek-
konęna przyczyni się do wyklarowania stańówłska fińskiego wobeo stosun-
ków zarówno ze Wspólnym Rynkiem, jak I RWPG.

W końcu ub. roku prezydent stanowczo podkreślił, że żadne han-
dlowe porozumienia z krajami zachodnimi nie mogą na przekór włas-

nym interesom zepchnąć Finlandię na drogę oznaczającą osłabienie

współpracy ekonomicznej z państwami socjalistycznymi. Kekkonen

oświadczył ponadto: „jeśli porozumienie celne z EWG zostanie za-

warte, a później okaże się 2e przeszkadza oho. rozwojowi fińsko-ra-
dzieckiegro handlu w tej skali, w jakiej powinien się on stale roz-

szerzać — to Finlandia na podstawie zawartej w układzie z EWG
klauzuli skorzysta z prawa wypowiedzenia układu w terminie 8

miesięcy". -

Jak na razie, handel fińsko-radziecki rozwija się pomyślnie.. Pod-

pisana niedawno w Helsinkach umowa przewiduje wzrost wymiany
W 1973 roku o 10 proc. do sumy ponad 730 milionów doi. Umowa
Wieloletnia na lata 1971—1975 zakładała niższy, bo 6-procentówy
przeciętny przyrost obrotów. Dotychczas w radzieckich dostawach

dominują surowce, przede wszystkim ropa naftowa, węgiel i koks,
natomiast w fińskim eksporcie papier i tektura. Na najbliższe lata

przewiduje się poważne zróżnicowanie struktury towarowej wzajem-
nych obrotów. Strona radziecka clpstarczać będzię więcej maszyn
i urządzeń przemysłowych. Finowie więcej statków i kompletnych
obiektów przemysłowych, w tym Uposażenie dja przemysłu prze-
twórstwa drzewnego. Przewiduje §ię udział Finów przy budowie
•wielu obiektów na terenie ZSRR, głównie w rejonach przygranicz-
nych, m. in. przy założonej na l|ta 1973—1981 budowie wielkiej
huty w radzieckiej Karelii.

Pij» usprawnienia finansowania współpracy przemysłowej I handlowej mię-
dzy obu krajami w Moskwie powstanie filia największego banku handlo-
wego Finlandii, Kansallis Qsake _ pankkl, Iśędzle to .pierwszy skandynawski
bank posiadający siedzibę w Moskwie." Dobrą bazę dla dynamicznego roz-

woju wzajemnych stosunków gospodarczych stanowi odnowiony na 2Q lat
w jtrakde wizyty prezydenta Sekkoneiia w 1970 roku Układ o Przyjaźni,
Współpracy i Pomocy Wzajemnej między Finlandią i ZSRR.

Fińskie zainteresowania i zamiary nawiązania ściślejszej współ-
pracy z RWPG zdeterminowane są w przeważającej mierze związ-
kami z najbliższym sąsiadem. Nie oznacza to jednak, że Finowie
nie przywiązują wagi do współpracy z resztą RWPG, Perspektywy
rozwoju tego współdziałania sśj tiąrdzo duże i dostrzegane przez
wszystkich zainteresowanych.

Finlandia posiada wieloletnie umqyry handlowe z Polską, Rumunią,
. Bułgarią i NRD oraz rocznę porozumienia z Czechosłowacją i Wę- '

grami, a możliwości współpracy nl|' sprowadzają się wyłącznie do
handlu. Finów np. bardzo interesuje praca szeregu grup. roboczych
RWPG, zajmujących się sprawami kooperacji, zwłaszcza zaś w dzie-
dzinie hutnictwa, lekkiej chemii J1 przemysłu maszynowego.

.Rozmowy między Finlandią, a Badą Wzajemnej Pomocy Gospo-
darczej rozpoczną się-przypuszczalnie' już w marcu. Fiński minister
handlu zagranicznego, fctórjr doręczył w Moskwie projekt umowy,
określi) samo podjęcie rokowań akt o historycznym znaczeniu.
Finlandia może się bowien| stać pierwszym krajem kapitalistycznym,
który nawiąże" fómairie iwrozumićnie gospodarcze z, RWPG.

Jest to kolejny.dowód, iż ten miały kraj skandynawski konsekwent-
nie i w sposób praktyczny realizuje ideę pokojowej koegzystencji
państw o różnych ustrojach. Status'nęutraInoścl nie przeszkadza Fi-
nom w dynamicznym działaniu ńa rzecz odprężenia,' w łamaniu

sztucznych barier stworzonych w Europie. Powojenna polityka za-

graniczna Finlandii, polityka neutralności i przyjaznych stosunków
z krajami socjalistycznymi znalazłą zrozumienie na całym świecie
I zjednała temu krajowi szacunek sił postępowych.

^ A. LVBOWSKI
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oproblemach gospodarczych
Wśród metod planowania i zarządzania bar-

dzo istotną rolę odgrywa system finansowy
przedsiębiorstw. System ten obejmuje szereg
Instrumentów finansowych, za pomocą których
państwo kieruje działalnością przedsiębiorstw,
zgodnie, z centralnym planem gospodarczym.
Najogólniej mówiąc system finansowy składa się
z dwóch podstawowych elementów: parametrów
rachunku ekonomicznego o charakterze pienięż-
nym (ceny, stawki oprocentowania, stopa podat-
kowa itp) oraz finansowego układu zasilania
(podatki, opłaty, dotacje, pożyczki itp.) .

W ciągu ubiegłego roku dokonano w systemie
finansowym przedsiębiorsitw wiele zmian. Doty-
czyły one takdch dziedzin, jak finansowanie
inwestycji branżowych, uzależnienie funduszu

• zakładowego od; poprawy wyników gospodarowa-
nia (a nie ód Wskaźników dyrektywnych), wy-
korzystanie oszczędności funduszu płac na pre-
mie ilfcp. Były to jednak zmiany odcinkowe —

obecnie zachodzi potrzeba dalszych, bardziej
kompleksowych udoskonaleń. Ma to szczególne
znaczenie ze względu na dokonywane zmiany
organizacyjne w przemyśle. Tym problemom po-
święcony jest artykuł Zdzisława Fedorowicza pt.
„Kierunki doskonalenia systemu finansowo-
ekonomicznego przedsiębiorstw", opublikowany
w ostatnim numerze „Nowych Dróg".

Autor rozpoczyna swoje rozważania od proble-
mu cen, gdyż ceny są najistotniejszym czynni-
kiem kształtującym wielkość akumulacji finan-

sowej. W naszym systemie istnieje podwójny
system cen — cena fabryczna, naizywana przez
autora ceną wyjściową oraz cena dla odbiorców,
nazywana przez autora ceną operatywną. Róż-

nice między tymi cenami stanowi podatek obro-

towy,, bądź, w wypadku, gdy cena operatywna
jest niższa od- ceny wyjściowej, dotacja przed-
miotowa. Zasadnicza zmiana postulowana przez
autora w tej dziedzinie polega na zamienieniu

dotychczas istniejących stawek kwotowych po-
datku lub- dotacji na stawki procentowe. Spowo-
duje to, że relacje cen dla producentów i can

dla nabywców będą takie same, dzięki czemu-

stosunki rynkowe silniej będą mogły oddziały-
wać na strukturę produkcji. Prócz tego autor po-

stuluje zmniejszenie roli podatku obrotowego
w gromadzeniu dochodów budżetowych. Zamiast

tego powinno- zostać zwiększone oprocentowanie
funduszów własnych oraz bankowych kredytów
inwestycyjnych. Oprocentowanie to proponuje
się podwoić. Autor wypowiada sdę również za

prezentowaną już na naszych' łamach koncepcją
oprocentowania • fimditszu płac i składek na
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ubezpieczenia społeczne, co powinno wpłynąć na

eliminowanie; zbędnego -zatrudnienia 1 pópraiwtj
organizacji pracy. •

Dalsze propozycje autora dotyczą zasad po-
działu zyskru.' Zysk' netto według tych propozycji
powinien dzielić się na fundusz premiowy i fun-
dusz przedsi ębiorstwa według wieloletniej rela-
cji procentowej. Dla óbu tych funduszy powi-
nien ' być ustalony • pewien, pułap — wpłaty
z zysfcu ponad ten pułap byłyby progresywnie
opodatkowane. .Opodatkowania tego nie byłoby
w wypadku przekazania dodatkowych kwot rui
fundusz rezerwowy. Odpowiedniej wielkości fun-
dusz rezerwowy pozwalałby wydłużyć horyzont
czasowy planowania . w przedsiębiorstwie.

Zmiany w dziedzinie, finansowania remontów
i inwestycji polegają na wprowadzeniu koszto-

wej metody - finansowania wszystkich remontów.

Jeżeli idzie o prace remontowe wykonywane nie

periodycznie — to potrzebne na te cele środki

finansowe' mogłyby być rozłożone na dłuższy
okres czasu, przy wykorzystaniu kredytu ban-

kowego. ,'
Dalszy postulat, tó zwiększenie rocznych sta-

wek odpisów amortyzacyjnych. Powinno to pro-
wadzić do skrócenia okresu eksploatacji masizyn
i urządzeń, "a więc zwiększenia tempa postępu
technicznego. Jak wiadomo' wprowadzono już
zasadę samospłaty kredytów inwestycyjnych.
Drobne nakłady inwestycyjne o charakterze mo-

dernizacyjnym powinny być decydowane samo-

dzielnie przez przedsiębiorstwa w ramach po-
siadanych na ten cel funduszy własnych. Ostatai
wreszcie problem, to finansowanie zapasów.
Oparte jest ono o bankowy kredyt obrotowy,
który jest metodą prawidłową, pod warunkiem
wprowadzenia wyższej stopy procentowej.

Zasygnalizowaliśmy tu tylko niektóre z propo-

nowanych obecnie- zmiam. Generalny ich kieru-
nek sprowadza się do zwiększenia samodzielno-
ści przedsiębiorstw przy równocześnie znacznie

ostrzejszych niż dotychczas sankcjach ekono-

micznych w wypadku niedostatecznej gospodar-
ności. Propozycje te nie rozwiąizują wszystkich
problemów. Szczególnie istotne jest, aby większa
samodzielność finansowa (przy równoczesnej
większej odpowiedzialności) nie okazała się ilu-

zoryczna — na przykład w wypadiku funduszy
inwestycyjnych wobec braku mocy przerobowej
przedsiębiorstw budowlanych, a w przypadku
funduszy obrotowych — wobec trudności zaopa-

trzeniowych uniemożliwiających sprawną gospo-

darkę zaipasami.
S. C.
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_i „Filety ze śledzia w sosie po-
' midoa',->wym, protlultowane ^ pf«ez
PPDiUIl -w Swiniou-jśęiu , .3Cżnak-
EW-G7-3027-03, cen.a 14. zi).,. zakute są
w zbroje o,d,pame ną, .wszelkie ude-
rzenia i naciski najostrzejszych na-

wet narzędzi" — skas-ży się felietoni-
sta „Głosu Pracy", który próbował
przedziurawić grubą blachę, ukrywa-
jącą kupione przez niego konserwy.
Nie mógł otworzyć pancernego pudeł-
ka zwykłym kluczem do konserw,
ani kluczem specjalnym, nie . mógł,
przedziurawić' kuloodpornej blachy
potężnym gwoździem i młotem. 'Bez-
skuteczne wysiłki skończyły się ura-

zem palca. Słusznie czytelnik „Wie-
czoru Wybrzeża" p. Antoni Zgrajski,
który miał te same przeżycia, pro-
ponuje, aby PZU wprowadził nowy
rodzaj ubezpieczeń od nieszczęśli-
wych wypadków przy otwieraniu
konserw krajowej produkcji.

0 Specjalny korespondent donosi
z Katowic, że od pewnego czasu

oplata za korzystanie z toalet w

lokalach gastronomicznych, znajdują-
cych się w gestii Spółdzielni Inwalidów
została podwyższona o sto procent. Z
50 groszy podskoczyła od razu na 1

zloty. Tam, gdzie obywatelki aseni-
zatorkl (fachowa nazwa babki klo-
zetowe) są na etacie zakładu gastro-
nomicznego, opłaty pozostały nie-
zmienione. Ta nierówność honora-
riów za bądź eo bądź codzienne usłu-
gi jest niczym nie uzasadniona, tym
bardziej, że koszty własne placówki
(np. papier higiemiczny) pozostały bez
zmian. Gdzie jest komisja cen?!

0 Spółdzielnia Inwalidów „Tęcza"
w Szczecinie miała podjąć produkcję
podkładów piankowych jako części
dywaników podłogowych do samo-

chodu osobowego „Fiat 125p". Dy-
waniki te miały być wytwarzane w

kooperacji z bydgoskim „Stomilem".
Zamówiona nowa produkcja wyma-
gała od spółdzielni „Tęcza" opraco-
wania nowej technologii, dokumentn-
ej! na adaptację budynku i wielu
innych kosztownych przygotowań.
Łącznie w przedsięwzięciu tym zaan-

gażowano się na sumę około miliona
złotych. Jednakże eksperci Min.
Przemysłu Chemicznego po pobycie
u „Fiata" we Włoszech orzekli, że
udział „Tęczy" w produkcji jest zbęd-
ny, gdyż rezygnuje się z pianko-
wych wodoszczelnych podkładów dy-
wanika. Spółdzielnia „Tęcza" nie tyl-
ka straciła możność zarobienia na

nowej produkcji, ale wyrzuciła w

błoto około miUona zł. Cała historia
jest o tyle dziwniejsza, że Zjedno-
czenie Przemysłu Gumowego w Byd-
goszczy monitowało jeszcze niedawno

spółdzielnię „Tęcza", dlaczego nie
nadsyła piankowych podkładek do
dywaników, których produkcję w

Bydgoszczy już uruchomiono. ,Tuż
Więc nie potrzebujemy się wstydzić —

mamy też naszą sprawę .,,Co,ncocde".
U n&s szło o dywaniki — tam o sa-

mólot produkowany w kooperacji
francusko-brytyjskiei',' z którego zti-

kupu Am eryka wycofała się. Toutes
proportlons gardfees.

O Ob. C . Z. nabył nowy telewizor,
a swój wysłużony „Atut-2" zwrócił,
aby uzyskać bonifikatę. Przy tej
okazji w gdańskiej dyrekcji ZURT —

Dziale Techniki Handlu zadał niedy-
skretne pytanie: co się dnieje ze sta-

rymi telewizoramn które oddn!i|
klienci? Odpowiedziano, że sprzeda-
wać ich nie wolno, można tylko ofia-
rować. ale wyłącznie do domów star-,
ców i Komitetom Pomocy RpoW/.
nej. Kalominst' zabronione jest odda-
wanie ich bezpłatnie do wiejskich
s-/.kół i klubów i innych instytucji
oraz organizacji: których często nie
stać na kupno telewizora. A ponie-
waż aparatów tych jest wiele tysię-
cy, nio . wiadomo co z nimi robie'-.
Wiec tfobre cr.ęści demontuje się, a

po70Rtałp wraz ze skrzynkami ule-
gają spaleniu. Płomienie palących sit;
teiewtaorńw -może sorawią, że stan>e

się jaśniej w niektórych głowach.
Przecież rzucane na stos nfio.j-y mo-

gą jeszcze żyć i służyć ludziom.

Komputer w biurze projektów
Co najmniej lciika miliardów zl osz-

czędności rocznie -uzyskać można dzię-
ki zmniejszeniu zużycia materiałów

budowlanych przez wykorzystanie ele-
ktronicznych maszyn cyfrowych w pro-
jektowaniu inwestycji. Maszyny cyfro-
we umożliwiają bowiem. projektantowi
przeprowadzenie _ 'optymalizacji rozwią-
zań konstrukcyjnych -ila 'tażćtym cfipie
projektowania. W Cenlralilym" Ośrodku

Wykorzystując "«lektrOniMną maszynę
cyfrową oraz metodę projektowania mo-

delowego „Estrograpli", wykonano peł-
ny techniczno-roboczy projekt dwóch
hal produkcyjnych dla Zakładów „Sto-
mil" w Bydgoszczy W trzy dni. W do-

tychczasowym systemie pracy wykona-
nie tego projektu zajęłoby ok, trzech
miesięcy. Uzyskiwane jednocześnie dzię-
ki optymalizacji rozwiązań oszczędno-
ści materiałowe ;

wynoszą od 5 do 30
procent. (PAP)

Polska atomistyka
Prezydium Rządu rozpatrywało - projekt

utworzenia w naszym kraju Urzędu
Energii Atomowej. Fakt ten jest od-
zwierciedleniem wzrastającego znaczenia
atomistyki w naszym kraju. W okresie

następnego dziesięciolecia, czyli w. la-
tach 1980—1890, przewiduje się zbudowa-
nie u nas elektrowni jądrowych o łącz-
nej mocy około 8 tysięcy megawatów, a

więc o takiej mocy, jaką przed niespeł-
na 10 laty dysponował cały krajowy sy-
stem energetyczny. W dalszym zaś dzie?
sięcioledu, czyli w latach 1990—2000, łą-
czna moc zainstalowana w polskich e-

lektrowniach jądrowych przekroczy po-
nad dwukrotnie aktualną moc całego na-

szego systemu energetycznego. (Inter-
press)

Coraz bardziej krzywa
W ciągu ostatnich dwóch lat szybkość

przechylania się słynnej Krzywej Wieży
w Pizie zwiększyła się czterokrotnie —

oświadczył po przeprowadzeniu pomia-
rów włoski naukowiec, prof. Li vio Tre-
visan, członek specjalnej-komisji rządowej.
Według pomiarów z lar-1911—68 przechy-
lała się ona rocznie o S minut, kątowych
(minr*; kątowa to 1'60 stopnia), a obec-
nie — o 1/3 stopnia. (PAP)

Sukces techniki górniczej
Największym osiągnięciem technicz-

nym 1972 r. w górnictwie Jest opracowa-
nie 1 zastosowanie w praktyce przemy-
słowej „automatycznego systemu wenty-
lacyjnego kopalń". Jeśli np. W jaltlmS
wyrobisku czujnik zasygnalizuje spadek
ciśnienia powietrza, maszyna cyfrowa
natychmiast wydaje polecanie szerszego
otwarcia odpowiedniej tamy. Jeśli w in-

nym wyrobisku wzrośnie stężenie meta-

nu, maszyna zwiększa automatycznie
prędkość przepływu powietrza itp. Sy-
stem ten, opracowany przez fachowców
z konałni doświadczalnej „JAN", Ośrod-
ka Maszyn Cybernetycznych GIG w Ka-
towicach i Zakładu Mechaniki Górotwo-
ru krakowskiego oddziału" PAN upow-
szechniony zostanie w kopalniach wę-
Cla. (PAP)

Powietrze zamiast łopatek
Dziełem zespoln pracowników Przed-

• slębiorstwa Budownictwh Przemysłowego
„Petrobudowa" w Płocku . jest konstru-
kcja urządzenia zwanego mieszaczem. ma-

sy gipsowej. Urządzenie to służy do

przygotowywania masy gipsowej za po-
mocą sprężonego powietrza. Dzięki zasto-
sowaniu do mieszania sprężonego powie-
trza — eliminuje wady urządzeń mecha-
nicznych, a ponadto czyni pracę łatwiej-
szą i bardziej niezawodną. (Interpress)

Autobusy nci gaz

, Alarmy w. sprąwle zanii;czyszczenia poi ,

Wietrzą przez spaliny " skłoniły konstru-
ktorów do' podownego * uwzględnienia
k/mcfepcji ' silników autobusowych na

gaz. W ząkłądach Mercetles Benz zbudo-
wano prototypowy autobus, napędzany
gazem ziemnym. Paliwo zawierają 72 bu-
tle- umieszczone pod podłogą -autobusu,
w których znajduje się 580 litrów gazu
sprężonego do ZOO atm. Odpowiada to- w

sumie 105 litrom ropy naftowej. Próby
dały bardzo zachęcające wyniki. Jeszcze
lepsze rezultaty przyniosło zastosowanie
gazu płynnego, którego 225 litrów jest
odpowiednikiem IGO litrów ropy nafto-
wej. Spaliny z takiego silnika są o wiele
mniej szkodliwe, nie zawierają groźnych
składników trujących. Tańsza jest też
eksploatacja. (PAP)

Aby leczqc — nie szkodziły
W Warszawskim Instytucie Leków dzia-

ła Ośrodek Badań Ubocznych Działań
Leków. Służy informacjami w zakresie

ubocznych objawów powstających przy
zażywaniu różnych leków — opierając
się przy tym na materiałach zebranych
w kraju oraz otrzymywanych ze Świa-
towej Organizacji Zdrowia. Do nauko-

wego komitetu doradczego w tym O-
środku wchodzą specjaUści z dziedziny
interny, pediatrii, anestezjologii, psychia-
trii, ginekologii, dermatologii itd. Jako
13 z kolei kraj, przystąpiliśmy do współ-
pracy ze Światową Organizacją Zdrowia
w zakresie międzynarodowego monitoro-
wania leków. Instytut Leków zamierza
dostarczać wszystkim lekarzom informa-
cje o ubocznym działaniu leków — kra-
jowych i zagranicznych. (InterpTess)

Nowoczesna wykładzina
Trudne zadania produkcyjne 1972 r. za-

łoga Zakładów Elektrod Węglowych im.
1 Mają w Raciborzu ną Opoiszczyźnie
zrealizowała z pełnym powodzeniem.
Dużym sukcesem jest zwłaszcza opraco-
wanie nowej technologii produkcji wy-
kładzin wielkopiecowych składających
się z bloków grafitowanych i pólgrafl-
towanych. Ten nowy typ wykładziny
przeznaczony jest dla nowoczesnych pie-
ców hutniczych z chłodzonym dnem, a

z jego produkcją zakłady wiążą duże na-

dzieje na dalszy rozwój eksportu. (PAP)

Prototyp największego kotła

Wydział Kotlarsko-Spawalnlczy -Stocz-
ni Gdańskiej im. Lenina buduje dla ca-

łego polskiego przemysłu okrętowego, a

także na eksport, kotły okrętowe o co-

raz większych wydaj noś ciach. Obecnie
w budowie znajduje się prototyp kotła
KW-16400 o wydajności 40 ton pary na

godzinę, przeznaczony dla Jednego ze

statków budowanych przez Stooznlę
Gdyńską Im. Komuny Paryskiej. Będzie
to kocioł okrętowy największy z dotych-
czas budowanych w Polsce. Jego ciężar
wynosić ma około 80 ton. Kocioł ten ma

być odtransportowany na miejsce prze-
- znaczenia specjalną barką. (Interpress)

O czyste niebo nad Puławami

Tysiąc ha lasu już uległo pod' napo-
rem stężonego działania „pyłów" pro-
dukcyjnych Zakładów Azotowych w Pu-
ławach. Zagrożone są dalsze połacie la-

su okalającego Zakłady. Od kilku lat
toczy się uporczywa walka, celem któ-
rej jest ograniczenie tego działania z

jednej strony, z drugiej przywrócenie
życia biologicznego w strefie zniszczo-
nej. Zanotowano pierwsze sukcesy. Drogą
szeregu zmian w procesie produkcyjnym
oraz przez uzupelnidhie odpowiednią apa-
raturą Instalacji mocznika — w ostat-
nich 3 latach ograniczono o 'połowę, tj.
O .!l0 ;tyg. .ton emisję i.«lo.spowietrza amo-

niaku,; używąnego jyłaśnle rfl°. produkcji
mocznika. yv br." wybudowano też insta-

•Jacje' 'dói absorpcji imońfaku V gafców
Wylotowych. -i Pełne- jej „zagospodarowa-
nie" nastąpi w przyszłym roku, co z pew-
nością pozwoli na dalsze poważne po-
stępy. Wytwórnia mocznika staje się co-

raz mniej groźna dla puławskiej atmo-

sfery. (PAP)

Bariery z pianką .

Luksemburska firma Arbed produkuje
elastyczne bariery drogowe z blachy wy-
pełnionej pianką. Bariera ma konstrukcję
skrzynkową z blachy stalowej o grubo-
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ści 3 mm, a we wnętrzu jej znajduje
się półtwarda pianka poliuretanowa.
Podczas doświadczeń drogowych bariera
talia wyhamowała skośne uderzenia sa-

mochodu przy szybkości 100 km/godz,
stwarzając pasażerom szansę wyjścia cało.
z takiego wypadku (Interpress)

Ndjstarsza fabryka pomp
Jeden z najstarszych w kraju zakła-

dów przemysłowychStaszicowska Fa-
bryka Pomp w Białogonie pod Kielcami
jest rozbudowywaną i modernizowana.
Obok pamiętających czasy Staszica o-

biektów wzniesiono nową halę produk-
cyjną dla wydziału mechanicznego, któ-
rą wyposażono w nowoczesne maszyny
1 urządzenia. Rozbudowana i zmoderni-
zowana zostanie odlewnia, co przyczyni
się do znacznego zwiększenia produkcji
różnych typów pomp dla przemysłu i rol-
nictwa oraz do poprawy warunków pra-
cy załogi. (PAP)

Mozaika szklana

Pracownicy Instytutu Szkła w Warsza-
wie są autorami metody wytwarzania
płytek mozaiki szklanej. Szklane płytki
mozaikowe produkuje się z bardzo ta-

niego surowca: podstawą tych wyrobów
Jest stłuczka szklana, w tym również
stłuczka odpadowa ze Zbiornic Surow-
ców Wtórnych. Płytki te mogą być wy-
korzystane jako okładziny ścian ł po-
dłóg, jak również elewacje 1 podłogi
tarasów. Natomiast w budownictwie u-

przemysłowionym z '.powodzeniem mogą
stanowić faktury elewacyjne. (WIT)

Klub Naukowy
. --S4- •• "•'••

Z cenną inicjatywą .wystąpiła lubelska
rada związków zawodowych, która po-
wołała 'klub psychologów, socjologów i

pedagogów pracy. Zrzesza on wszystkie .

zainteresowane osoby z lubelskich za-

kładów pracy, instytucji 1 placówek na-

ukowych. Celem nowó powstałego klubu
jest koordynacja prac istniejących, przy

zakładach komórek badawczych, podej-
mowanie wspólnie z nimi oraz z organi-
zacjami związkowymi inicjatyw badaw-

• czo-sondażowych oraz- pomoc przedsię-
biorstwom, nie posiadającym własnych so-

cjologów. (PAP)

Japończycy w Etiopii
. M ipingjfco prp-

:,„ eze' w
,: Etrdpii,'2

jednoczesn^^raweiib-.-dó^ćkSproJfacji
surąweów mineralnych^!!', r.ęjflnię. Asma-
ra ^trafiono na znaczitó' żłOżS rud mie-
dzi, które przewyższają -pdd^ względem
jakośći złoża zambijskie. • Eksperci- firmy
twierdzą, .że w Etiopii-będzie się wkrótce

produkować 100 tys. ton miedz! rocznie.
(WIT)

Laboratorium Inżynierii
Materiałowej

Niedawno rozpoczęło działalność'w. Ka-
towicach środowiskowe' Laboratorium. In-

żynierii Materiałowej pdwoła&e przy'In-
stytucie Inżynierii Materiałowej katowic-

kiej filii Politechniki Śląskiej. Powstało o-

no w wyniku porozumienia r^óifówi che-
mii,oraz nauki, szkolnictwa" wyższego'f te-
chniki. Głównym jego zadaniem w naj-
bliższym czasie będzie opracowanie no-

wych technologii wytwarzania I" teclini-
ki badania materiałów oraz dobór odpo-
wiednich tworzyw Ho produkcji -apara-
tury chemicznej. (PAP)

Lżejsze i wydajniejsze .

Kadra inżynieryjsko-techniczna odlew-
ni . „Niekłań" w Stąporkowie dokonała

modernizacji produkcji - grzejników cen-

tralnego ogrzewania. Wagę Jednego
grzejnika zmniejszono o pół kilograma,
co pozwoli zaoszczędzić w ciągu roku
2600 ton żeliwa wartości bk. 8 min zł.
Mimo zmniejszenia Wagi grzejniki mają
wyższą wydajność ciepła, niż te, które

produkowano dawniej. (NIT)

Zakupy Hiszpanii
Hiszpania zawarła z Algierią lS-Ietnią

umowę na dostawy z Sahary skroplonego
gazu ziemnego. W zwią-zku z rozwojem
turystyki i przemysłu Hiszpania przepro-
wadza gazyfikację kraju na dużą skalę,
aby zachować czystość atmosfery. War-
tość dostaw będzie wynosić około 20
min dolarów rocznie. (Interpress)

Laser ostrzejszy od skalpela
Światłem lasera, kierowanym przez mi-

kroskop, można operować lepiej, niż skal-

pelem chirurgicznym — stwierdził dy-
rektor amerykańskiego laboratorium la-

serowego na - wydziale medycznym uni-

wersytetu -Clncinnati, dr James Fidler.
Doświadczalne operacje przeprowadzono
*ńa zwierzętach oraz ludziach — czte-
rech ofiarach ciężkich poparzeń.. Wiązka
promieniowania podczerwonego, wytwa-
rzana przez laser, skupiając sie na tkan-
ce wydziela • tyle ciepła, nie. sięgającego
jednak głębiej niż t/50 mm. że martwa
skóra natychmiast odparowuje, bez żad-
nego krwawienia Miejsce operowane la-
serem jest tak czyste, 4e przeszczepy
śkóry przyjmują się na nim szybciej,
niż po operacji konwencjonalnym skal-
- ?lem. (PAP)

Włoski „Oscar"

Najefektywniejsze I najbardziej użyt-
kowe opakowania we Włoszech, podob-
nie Jak najlepsze filmy, otrzymuj* w na-

grodę „Oscary" W roku ubiegłym
wśród Innych nagrodzonych .znalazło się
opakowanie z tektury falistej o oryginal-

nym kształcie 1 ciekawej szacie graficz-
nej, przeznaczone do butelek na wina.

Konstrukcja opakowania zapewnia do-
skonalą ochronę butelek przed uszko-
dzeniem. (WiT)

Sygnalizacja dla daltonistów

, Od. 5 miesięcy -pracuje W Jednym z

miast..kariadyjsklęh uliczna -sygnalizacja
świetlna nowego systemu," opracowanego
z' nlyślą o Klerówcach-daltonlstacb my-
lących kolor czerwony z zielonym. Sy-
stem Jest bardzo prosty. Lampa czerwona

ma" inny kształt niż zielona. Jak się
okazało, z- nowego wynalazku skorzystali
nie tylko daltoniści. Po zainstalowaniu
nowych świateł, spadla bowiem liczba
wypadków w miejscu, gdzie zostały za-

łożone. Latarnia sygnalizacyjna składa,
się z dwóch części. Część. górna — to
dwa kwadraty — czerwony I żółty, dolna
— dwa ośmiokąty — zielony l żółty. Z

żółtych lamp korzystają daltoniści kie-

rujący się Jedynie ich kształtem, zaś

czerwoną 1 zieloną lampą — ludzie •

normalnym wzroku. (PAP)

Katalog o zapleczu
Zjednoczenie Budowy 1 Remontów tJ-

rządzeń Chemicznych „MET A LCHEM".
opracowuje katalog technicznego, wypo-
sażenia wytwarzanego w zakładach pod-
ległych Ministerstwu Przemyślu Chemi-
cznego. Część pierwsza Katalogu okażę
się w tym roku — znajdą się w niej
karty wyrobów wszystkich zjednoczeń
resortu chemii. Pełną zaś informację w

tej • dziedzinie przygotowuje -się na pla-
nowaną na 1974 r. wystawę wyposażenia
technicznego, produkowanego w ramach

tego resortu. (Interpress)

Przewrót w mikrofotografii
' Za 25 centów można w USA otrzymać
mikrofiszkę zawierającą 625 stron książki
na powierzchni odpowiadającej jednej
stronie; czytnik do niej, o takiej samej
wielkości, kosztuje 5 dolarów. Wynalazek
ten może zrewolucjonizować biblioteki,
druk książek, czytelnictwo i dokumen-
tałłstykę. Jest jedno „ale". Istniejące
urządzenia mikrofotograficzne są - nie-
przydatne i cały przemysł mikrofilmów
musiałby przestawić się ną nową te-

chnikę. (PAP)

Przed rocznicq
Pięknie wygląda Toruń — thlasto gdzie

urodzU się Mikołaj Kopernik. Gotowe
Jest Już „miasteczko uniwersyteckie",
rozległy kompleks budynków naukowo-
dydaktycznych i socjalno-bytowych na

Bielanach — największa Inwestycja „Ju-
bileuszowa" w kraju. Zrekonstruowano
ponad 100 kamieniczek Starego Miasta,
wśród których szczególnie cenne są dwa
obiekty: dom Kopernika 1 XlV-wieczna
kamieniczka gotycka, które przeznaczo-
no na muzeum poświęcone Kopernikowi
i Jego epoce, odrestaurowana została i
nazwana jego Imieniem kaplica w ko-
ściele św. Jana — zabytek klasy zero-

wej, Jeden z najbardziej cennych w Eu-

ropie. Na przyjazd gości czekają nowo

zbudowane hotele, wielokilometrowej
długości bulwar nad Wisłą — efekt pra-
cy mlodzleżv akademickiej z różnych
krajów. (PAP)

Szybciej
W Związku Radzieckim przygotowy- -

wana jest zakrojona na dużi skale prze-,
budowa sieci kolejowej I modernizacja
taboru. Szybkość pociągów pasażerskich;
ma być zwiększona do 140 I 180. km/godz,,
a towarowych — do 100 km/godz. (In-,
terpress) '
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