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Od dawna stwierdzaliśmy, że obowiqzujqcy sy-
stem funkcjpnowania powinien sprzyjać efek-

tywniejszemu gospodarowaniu materiałami i na-

kładami inwestycyjnymi przy równoczesnym wpro-
wadzeniu zasady, iż za dobrq pracę trzeba lepiej
płacić. Czy wdrożenia inicjujqce wychodzq na-

przeciw tym postulatom?

W
YWIAD Z Przewodniczącym Zespołu Rzą--
dowego do spraw Wdrożeń Inicjujących') za- ,

początkował pełniejszą fazę dyskusji nad

usprawnieniami w systemie funkcjonowa-
nia gospodarki, wprowadzanymi w

' jedno-
stkach inicjujących. Zatrzymam się na'

dwóch sprawach, moim zdaniem, niezmiernie ważnych:,
na problematyce bodźców ekonomicznych w jednost-
kach inicjujących i na niektórych problemach kształtu

organizacyjnego tych jednostek. '.

Konieczność równoległego zwiększenia roli i sku-
teczności centralnego planowania, przy równoczesnym
zapewnieniu warunków dla wysokiej dynamiki roz-

woju, a zarazem rozszerzenia samodzielności jed- .

nostek gospodarczych w podejmowaniu decyzji —

zdeterminowały charakter i metody rozwiązań zaleco-

nych przez Komisję Partyjno-Rzą<3ową°do spraw Uno-
wocześniania Funkcjonowania Gospodarki i Państwa

Zgranie centralnego planowania, wyznaczającego
cele i koordynującego działalność wszystkich ogniw
gospodarczych, ze zwiększoną samodzielnością i ela-

stycznością działania organizacji gospodarczych nie

należy do zadań łatwych. Wymaga to przede' wszyst-
kim uruchomienia takich dźwigni ekonomicznych,
które zachęcałyby zjednoczenia i przedsiębiorstwa do
podejmowania, z własnej inicjatywy, ambitnych, na-

piętych zadań — zgodnie z preferencjami planu cen-

tralnego.
Główną rolę w układzie dźwigni ekonomicznych —

mobilizujących organizacje, które inicjują zmiany, do

ujawniania i wykorzystywania wszystkich rezerw we-

wnętrznych — ma spełniać system kształtowania fun-
duszu plac. Uzupełniają go zasady tworzenia fun-
duszu premiowego kadr kierowniczych i niektóre iń-
rie rozwiązania w dziedzinie ocen i normątywów;
ekonomicznych. .

'

Charakterystyczną cechą dotychczasowych systemów
wynagrodzeń było niedostateczne ich nakierowanie;na

:

maksymalne wykorzystanie potencjału organizacji gp^
s-pod-arczych. Planowanie funduszu płac (w dużym
stopniu" arbitralne), polegające przede wszystkim na

jego limitowaniu — takiego efektu nie daje. Prze-

ciwnie, limitowanie skłania do tworzenia- i ostroż-

nego wykorzystywania rezerw i w konsekwencji do
nadmiernego ograniczenia samodzielności jednostek
gospodarczych.

Dlatego też dyrektywy VI Zjazdu Partii brzmią:
„Zatrudnieniu i gospodarce funduszem płac należy
stwarzać warunki bardziej elastycznego i racjonalne-
go działania. System limitowania funduszu płac na-

leży stopniowo zastępować odpowiednimi normatywa-
mi, uzależniając jego wielkość od wyników ekono-

micznych".

CO WYNIKA Z FORMUŁY

Fundusz płac w jednostkach inicjujących jest wy-
znaczany parametrycznie, według z góry ustalonej
formuły:

Fn=F0(l+Pd . P.)
gdzie:

dyspozycyjny fundusz plac (łącznie osobowy i bezoso-
bowy) roku obliczeniowego,
fundusz plac roku poprzedniego sprowadzony do wa-

runków porównywalnych,

Pd — wskaźnik przyrostu produkcji dodanej (można go rów-
nież nazwać wskaźnikiem przyrostu efektu gospoda-
rowania) ,

R — normatywna relacja przyrostu funduszu plac do przyr
rostu produkcji dodanej. '.-•",'

W formule te.i przez produkcję dodaną rozumie sie
wartość sprzedaży (na rynek krajowy w cenach zby-
tu, a na rynek zagraniczny w cenach transakcyjnych)
pomniejszoną o wartość zużycia materiałów i usług
obcych oraz o roczną spłatę spłacanych kredytów in-

westycyjnych i podatek obrotowy. •i
Działanie formuły tworzenia funduszu płać możną

zilustrować przykładem liczbowym.
W przedsiębiorstwie, w którym w roku poprzedzą-

jącym planowany produkcja dodana wynosiła. lOOTnilp
zł, a fundusz płac (F0) 60 min zł — przy wzrośpie
produkcji dodanej o 10 proc., tj. do .110 -ipln!
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INWESTYCYJNA
SZTAFETA
STANISŁAW CHEŁSTOWSKI

Przez wiele lat działalność inwe-

stycyjna była słabym ogniwem w

całym procesie reprodukcji. Od
1971 r. nastqpiło tu wyraźne
przyspieszenie, szczególnie wi-
doczne w roku 1972. Nakłady w

tym roku wzrosły o 25 proc. Każ-

dy sukces i każde niepowodzenie
w tej dziedzinie ma ogromne
znaczenie dla rozwoju całej go-
spodarki, dla realizacji podsta-
wowych celów społecznych. Idzie
tu już o setki miliardów złotych
nakładów, o efekty, które w skali
rocznej zaczynajq wyrażać się w

wartości produkcji przekraczają-
cej 100 miliardów. Pytanie — jak
inwestujemy — jest równocześnie

pytaniem o to, jaka będzie nasza

przyszłość,, jakie będzie tempo
-wzrostu, spożycia i w jakinj stop-
niu. zmieni:się, unowocześni cały

N
A . proces inwestycyjny
można patrzeć z kilku
stron. Oceniać wielkości na-

kładów i ich udział w do-
chodzie narodowym, struk-

turę rzeczową, tempo prze-
twarzania nakładów na nowe obiek-

ty, efekty produkcyjne i społeczne,'
jakie te obiekty nam przynoszą.
Ze społecznego punktu widzenia

najważniejsze jest porównanie wiel-
kości nakładów z efektami. To po-
równanie wymaga analizy, która
wskaże zarówno elementy, które

prowadzą do maksymalizacji . -efek-
tów, jak i te, które je zmniejszają,
bądź opóźniają. Chcąc dokonać ta-

kiej analizy trzeba rozłożyć proces
inwestycyjny na poszczególne eta-

py cyklu i zbadać każdy z nich od-
dzielnie. Te cząstkowe odpowiedzi,
dopiero złożyć się mogą na. odpo-
wiedź kompleksową, dotyczącą ca-

łej sfery inwestycji. -

-Publicystyczny zwiad nie może
dać takiej odpowiedzi. - Jest jednak
potrzebna próba zwrócenia uwagi,
opinii publicznej ' choćby" na parę];

czynników, przede -wszystkim ta-

kich, w których klimat społeczny,
zrozumienie sensu codziennych
działań, ich zależności wzajemnych
— ma zasadniczy wpływ na pod-
stawowe efekty.

Cykl i koszty — do tego' często
sprowadzamy sens działalności in-

westycyjnej. Zastanówmy się więc,
co dzieje się na tych odcinkach.

CYKL BUDOWY

W ostatnich dwóch latach .obser-
wujemy znaczne skrócenie cyklu
budowy nowych obiektów. Jest to

osiągnięcie niewątpliwe, choć — po-
wiedzmy od razu — skrócenie okre-
su budowy nie oznacza jeszcze au-

tomatycznego skrócenia całego cyk-
lu inwestycyjnego. Cykl budowy i

cykl inwestycyjny — to nie są po-
jęcia tożsame. Budowa jest. tylko
jedną — bardzo zresztą ważną —

fazą procesu inwestycyjnego. I tu

rzeczywiście- 'nastąpiła istotna po-
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Życzymy naszym Czytelniczkom, żeby na co dzień, nie tylko od święta, pamiętali o Was nasi me-

nadżerowie przemysłu, handlu i usług. Nie poraź pierwszy przypominamy im banalną prawdę:
praca w kuchni, pranie, zakupy w naszych sklepach — to zajęcia bynajmniej nie rozkoszne. Wy-
myślcie coś Panowie, aby uczynić dwuetatową pracę kobiet mniej uciążliwą.

Fot. A . Jalosiński

WEJŚCIE
W NOWĄ

JAKOŚĆ
SUROWCE

i materiały do pro-
dukcji to martwe przedmioty,
przedmioty pracy, jak powiada-

ją ekonomiści. Są one niezbędnym
składnikiem produkcji, ale właśnie
jako przedmioty martwe nie czu-

ją, nie myślą, nie mówią, są obo-

jętne na to, jak się z nimi obcho-

dzimy. Stanowią przedmiot nauk

technicznych i towaroznawstwa, to

skojarzenie jest najprostsze — ale

gdzie tu problem społeczny, polity-
czny? Dlaczego temat racjonalnej
gospodarki materiałowej wszedł na

forum najwyższej instancji partyj-
nej?

Przyzwyczailiśmy się myśleć o

różnych sprawach oddzielnie, albo
o gospodarce, albo o polityce. Sto-

sunek do współtowarzysza pracy,
do cudzej pracy, łatwo dostrzega-
my w swoim przedsiębiorstwie:
spóźnił się, źle wykonał syioją czyn-
ność, utrudnił, zmarnował pracę ko-

legów. Usłyszy to od nich przy naj-
bliższej okazji. Natomiast przysło-

wiowy worek cementu wydajb si4

nie mieć nic wspólnego z sza-

cunkiem dla cudzej.- prący i roz-

sypuje sję w tym samym czasie,
w , którym pracownicy cementowni

wychodzą ze skóry, aby dostarczyć
nienasyconym odbiorcom dodatko-
wo parę tysięcy nowych worków.
- Zacznijmy więc nie od pojedyn-

czych drzew, ale od lasu, czyli od

myślenia całościowego, systemowe-
go. Gospodarka socjalistyczna tym
się bowiem różni od innych, że
może (i musi) działać jako we-

wnętrznie skoordynowany SYSTEM,
że nie jest zwykłą SUMĄ drzew,
z których każde rośnie na własny
rachunek, lecz ZESPOŁEM, w któ-

rym każde drzewo rośnie i rozwija
się W SCISŁEJ ZALEŻNOŚCI ,OD
INNYCH.

Leon Wantula, górnik i literat,
mówił na Plenum w imieniu prze-
mysłu dostarczającego surowca - i
równocześnie apeloioaJ do dostaw-
ców materiałów o poprawę jakości
tych materiałów (a nie ich cen), ćo

jest jednym z warunków wzrostu

wydobycia węgla. Nie pominął rów-
nież korozji stali, która jest tak do-
kuczliwa w kopalniach. Stefan Ba-

rabach, dyrektor Zjednoczenia
„MOSTOSTAL" postulował popra-
wę charakterystyk wytrzymałościo-
wych stali po to, aby. oszczędzać
stal przez odchodzenie od ciężkich
konstrukcji żelbetonowych. Prorek-
tor AGH w Krakowie zamknął ten

proces obiegu surowców w gospo-
darce lawinowo narastającym nie-

bezpieczeństwem zaśmiecania kraju
odpadami przemysłowymi i otwo-

rzył go równocześnie propozycją
rozwinięcia produkcji betonów- żuż-

lowych z tych właśnie odpadów.
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„ZYCIE GOSPODARCZE": W ostatnich latach pozycja Polski w tabe-
lach statystycznych światowego przemysłu okrętowego systematycznie
spada. W 1965 r. pod względem tonażu wodowanych statków zajmowa-
liśmy usme miejsce w świecie wytwarzając 2,6 proc. światowej produk-
cji okrętowej, w 1971 r. — miejsce trzynaste, wytwarzając 2,0 proc. tej
produkcji. Pod względem tonażu wyeksportowanych statków zajmowa-
liśmy w 1965 r. czwarte miejsce w świecie, w 1971 r. dziewiąte. Czy
wynika to tylko z przyjętej przez nas specjalizacji oraz zmian struktury
światowego przemysłu okrętowego, czy też jest wyrazem rzeczywistego
obniżenia się naszej pozycji i stopniowej deprecjacji dotychczasowego
dorobku?

St. SKROBOT: Rzeczywiście, nasza pozycja obniżyła się, nasz. rozwój
był wolniejszy niż szeregu innych krajów. Obniżenie liczbowej pozycji na

liście czołowych przemysłów okrętowych świata wynika jednak także
z przyjętej specjalizacji. Nie budujemv wielkich zbiornikowców, które
stanowią obecnie znaczną część produkcji w innych państwach, a przed
kilku laty stanowiły jeszcze część stosunkowo niewielką. Nie są to jed-
nak statki- szczególnie dla nas opłacalne w eksporcie, zawierają bowiem
w sobie wiele materiału, a stosunkowo mniej skomplikowanych urządzeń
wyposażeniowych. Nie w tym kierunku zmierzać będzie rozwój' zdolnoś-
ci produkcyjnych naszego przemysłu okrętowego.

Wybraliśmy specjalizację w dziedzinie statków mniejszych, lecz praco-
chłonnych, skomplikowanych technicznie, trudnych w budowie, a więc -

zdecydowanie bardziej opłacalnych. W produkcji drobnicowców i tram-

pów nasze stocznie zajęły w 1971 r. szóste miejsce, \v. -produkcji masow-

ców — dziewiąte. W produkcji statków rybackich zajęliśmy.^piąte miejs-
ce W świecie. Owszem, można mówić o zbyt powolnym awansie, polskiego
przemysłu okrętowego w minionych latach, ale nie o rzeczywistym spad--
ku jego pozycji.

„Z. G.": Wydaje mi się jednak, że problem należałoby postawić
ostrzej. Otóż w grupie tych pracochłonnych, skomplikowanych 2 trud-

nych w budowie statków średniej wielkości, które stanowią „szkielet"
naszej specjalizacji, nastąpiły w latach minionych wręcz rewolucyjne
zmiany, pojawiło się szereg typów i 'rodzajów statków przedtem zu-

pełnie nieznanych. W tej rewolucji technicznej na morzu nię Wzię-
liśmy udziału, a właśnie nowe rodziny statków są szczególnie (jpłacalne,
nasycone skomplikowanymi urządzeniami, powstałe przy olbrzymim
udziale myśli technicznej. Dla tego nowego okresu reprezentatywne • śą
wszak takie statki jak barkowce, kontenerowce II i III generacji,
statki „Ro-Ro" czy inne wyspecjalizowane, podczas gdy uniwersalne

„dziesięciotysięczniki", w budowie których osiągnęliśmy tak piękne suk-

cesy z początkiem lat sześćdziesiątych, dawno przestały stanowić wzór
technicznej złożoności. Wydaje mi się, że polski przemysł' okrętowy,
który stał się już naszym przemysłem narodowym, stoi dziś przed bar-
dzo poważnym wyzwaniem wynikłym z tych szybkich zmian i naszej
opóźnionej reakcji na nie. I jest to jednocześnie wyzwanie, przed któ-
rym stoi spora część naszego przemysłu, ponieważ statek zawiera' wy-
roby wielu branż...

St. SKROBOT: Owszem, można mówić o wyzwaniu i o opóźnionej od-

powiedzi na nie. Po wojnie, dzięki ogromnemu wysiłkowi stoczniowców
i wręcz całego narodu, zbudowaliśmy niemal od podstaw potężny prze-
mysł okrętowy, którego szybki rozwój i wysoka pozycja w świecie, jaką
zajął z początkiem lat sześćdziesiątych, stały się swego rodzaju ogromną
sensacją światowego okrętownictwa. Z różnych względów polski przemysł
okrętowy w połowie lat sześćdziesiątych zmalazl się w okresie pewnej Sta-

gnacji, zbyt powolnego rozwoju, co "wynikało głównie z braku odpowied-
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prawa osiągnięta w trudnych wa-

runkach.
Plan przekazywania Inwestycji do

eksploatacji wykonany został (w
wyrazie finansowym) w ubiegłym
roku w 96,6 proc. Ten procent wy-
konania planu uważamy za sukces,
choć, jak widać, do 100 proc. nieco
zabrakło. Jednakże' w latach ubieg-
łych stopień wykonania planu był
znacznie niższy, z reguły oscylował
około 80 proc.

Można zilustrować to zagadnienie
również innymi liczbami, choć nie
dysponujemy jeszcze pełnym mate-
riałem. W 8 podstawowych resor-

tach gospodarczych miano w roku
ubiegłym wybudować 805 obiektów
inwestycyjnych. W dyrektywnych
cyklach budowy zmieszczono się w

580 wypadkach, skrócono te cykle

technicznie — np. moc urządzeń
mechanicznych na jednego pracow-
nika w przedsiębiorstwach budow-
lanych wynosi u nas ok. 5 KM,
podczas gdy w NRF — 17 KM.
Brakuje również jeszcze — wg sza-

cunku Min. Budownictwa — po-
nad 100 tys. elektronarzędzi, ale
postęp w stosunku do lat 1966—70
jest duży.

PO DRUGIE — zmieniła się at-

mosfera, klimat wokół, budownictwa
i w samym budownictwie. Ten
czynnik subiektywny ma jgromne
znaczenie. Kadra budowlanych w

poprzedniej pięciolatce systema-
tycznie się starzała — w ciągu lat
1966—70 przeciętny wiek pracowni-
ka budowlanego wzrósł o 6 lat.
Obecnie następuje odmłodzenie
kadry, np nabór do szkół budow-
lanych został w 1972 r. wykonany,
po raz pierwszy od wielu lat, z

decyzję nierozpatrywania nowych
wniosków inwestycyjnych. Nacisk
inwestycyjny występował u nas od
dawna. O ile jednak w poprzednicn
pięcioleciach można go było uspra-
wiedliwiać faktem dokonywania
ostrych cięć inwestycyjnych w trak-
cie wykonywania planów, cięć, któ-
re nie sziy w parze ze zmniejsza-
niem zadań produkcyjnych — to
obecnie nikomu nie zabrano ani
jednej złotówki inwestycyjnej w

stosunku do tego, co było przewi-
dziane w planie — przeciwnie, w

ciągu ubiegłych dwóch lat tych
złotówek dorzucono wcale niemało
— bo 45 miliardów. Widocznie więc
programy inwestycyjne poszczegól-
nych przedsiębiorstw, branż, resor-

tów i rad narodowych były niepeł-
ne i nie zostały dostatecznie skoor-
dynowane z celami produkcyjnymi
i społecznymi. Prawdopodobnie

zostaną na modernizację istniejące-
go aparalu, czy na budowę nowych
obiektów — powinna być jednym z

najistotniejszych elementów fazy
programowania.

Słabość działalności moderniza-
cyjnej ma różne źródła systemowe,
psychologiczne i strukturalne. Te
ostatnie — choć aktualnie przezwy-
ciężane drogą zwiększonego impor-
tu — wymagają lepszego skoordy-
nowania rozwoju przemysłu maszy-
nowego z programem Inwestycyj-
nym. Obecnie nasz przemysł ma-

szynowy nie jest w stanie dostar-
czyć odpowiedniej ilości maszyn i

Urządzeń (urządzeń dostatecznie no-

woczesnych) dla ogromnej więk-
szości branż. Np. przemysł lekki

może swoje zapotrzebowanie na

maszyny zaspokajać w kraju w ok.
20 proc., podobnie przemysł che-
miczny. Jeszcze gorzej przedstawia

SZTAFETA
w 06 wypadkach, - wrejzcie 129 za-

dań inwestycyjjftjreh' • wykona no w

cyklach dłuższych .'iliz'prżewidywał
plan. W latach ubiegłych, z reguły
większość zadań była wykonywana
ze znacznym przekroczeniem dyrek-
tywnego okresu budowy.

Budownictwo pracuje więc znacz-

nie lepiej, niż dawniej. Podkreśla-
my ten fakt nie tylko z Chęci wy-
rażenia uznania dla ludzi, którzy
się dó tej poprawy przyczynili. Na-
suwa się tu bowiem pewna ogól-
niejsza refleksja. Można powiedzieć,
że jest to „poprawa pr^ez przyśpie-
szenie". Zadania — przede wszyst-
kim ilościowe, ale równięż i jakoś-
ciowe — stawiane przed budow-
nictwem rosły bardzo szybko. Jesz-
cze niedawno mówiliśmy, że głów-
nym czynnikiem limitującym in-

westycje były moce wykonawcze
przedsiębiorstw budowlanych. Teraz
bariera ta została w dużej mierze
przezwyciężona. Wpłynęły na to

przede wszystkim trzy czynniki.
PO PIERWSZE — wraz z dodat-

kowymi zadaniami dano budow-
nictwu dodatkowe środki. Nastąp'1
ponad trzykrotny wzrost dostaw
ciężkich maszyn i sprzętu, zaimoor-
towano kilkadziesiąt' tysięcy elek-
tronarzędzi itp. Choć postęp w sto-
sunku do lat 1966—70 jest duży, nie
znaczy to, że budownictwo nasze

jest już dostatecznie uzbrojone

nadwyżką, zmniejszyła się również
fluktuacja kadr, podczas gdy w in-

nych działach gospodarki fluktuacja
ta wzrosła.

PO TRZECIE — poprawiły się
warunki płacowe, organizacyjne i

socjalne. Bodźce materialne i mo-

ralne poparte zostały zmianami sy-
stemowymi, co w efekcie przynio-
sło szybkie zwiększenie wydajności
pracy. Nie bez znaczenia był rów-
nież fakt, że kierownictwo' nad
działalnością budowlaną objęli lu-
dzie umiejący walczyć o środki, nie
obawiający się nowych zadań i no-

wych rozwiązań, sprawni organiza-
cyjnie.

PROGRAMOWANIE — SŁABE
OGNIWO

Można więc powiedzieć, że pozy-
tywne zmiany wystąpiły głównie w

środkowej fazie cyklu inwestycyj-
nego — w procesie budowy. Co jed-
nak się dzieje w fazie pierwszej —

programowania i w fazie trzeciej
— dochodzenia do projektowanych
mocy produkcyjnych? Wydaje się,
że na tych odcinkach postęp jest
mniejszy. Świadczy o tym szereg
czynników.

Istnieje nadal ogromny nacisk na

nowe inwestycje. Nacisk tak duży,
że Rada Ministrów musiała podjąć

nadal jeszcze łatwiej jest wykony-
wać zadania produkcyjne drogą In-

westycyjną, niż drogą lepśzego wy-
korzystania istniejącego potencjału.

Liczne przyczyny tkwią tu, oczy-
wiście, w nakładaniu się zadań, wy-
nikających z nowej polityki ekono-

micznej, na starą strukturę inwes-
tycji kontynuowanych. • Nie można
również zapominać, że program in-

westycyjny powstawał w trakcie

realizacji bieżącego planu 5-letme-
go. Przed poszczególnymi >rgan>za-
cjami gospodarczymi stawiano co-

raz to nowe zadania i musiano do-
dawać również środki inwestycyjne.
Programowanie inwestycji dokony-
wało się więc „w biegu".
__

Okres ten mamy już jednak w

dużej mierze za sobą, obecnie zaś-
przystępujemy do prac nad następ-
ną pięciolatką, której najważniej-
szą częścią będzie przecież program
inwestycyjny. Z dotychczasowych
doświadczeń trzeba więc wyciągnąć
wnioski dla metodologii programo-
wania na przyszłość.

MODERNIZACJA

Nadal niski jest w naszym prze-
myśle udział inwestycji moderniza-
cyjnych i jakiekolwiek porównania
międzynarodowe nie wypadają tu
dla nas najlepiej. A przecież decy-
zja, czy dane nakłady przeznaczone

się sprawa z przemysłem rolno-spo-
żywczym, odlewnictwem itd.

Inaczej mówiąc, plan rozwoju
przemysłu maszynowego nie byl
dostatecznie skoordynowany z zapo-
trzebowaniem modernizacyjnym
innych gałęzi. Nie znaczy to, że

przemysł ten powinien robić wszy-
stko — nie może jednak praktycz-
nie poza polem swego działania po-
zostawiać tak ważnych w nowej
strategii rozwojowej gałęzi, jak, np..
przemysł lekki, czy rolno-spożyw-
czy. Przemysł lekki zatrudnia blisko
1 min osób — na jego zaopatrzenie
w maszyny i urządzenia pracuie w

MPM zaledwie kilkanaście tysięcy
ludzi.

Trzeba tu dodać, że przy wielkim
deficycie maszyn — wartość nie-
zamontowanych maszyn i urządzeń
wzrosła w ubiegłym roku szybciej
od nakładów inwestycyjnych
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NA FINISZU — NAJWOLNIEJ

Słabości fazy programowania
znajdują swe odbicie również w

ostatnim etapie cyklu inwestycyjne-
go— na etapie osiągania pełnej
zdolności produkcyjnej. Dzieje się
tak np., gdy w nowo wybudowa-
nym zakładzie brakuje surowców,
gdy brak tzw. inwestycji towarzy-
szących itp. Z takimi zjawiskami —

choć w mniejszej niż dawniej ska-

li — spotykamy się również i dziś,
o czym świadczyć może wiole pubr
likacji z naszego cyklu: „inwesty-
cje lekkie a ważąco".

Nie jest to jedyna przyczyna
opóźnień w osiąganiu pełnej zdol-
ności produkcyjnej. Postęp w tej
dziedzinie jest (poza nielicznymi
wyjątkami, np. energetyka) mały.
Można więc odnieść wrażenie, że
zainteresowanie inwestorów maleje
w momencie, gdy nowy obiekt zo-

stał oddany do użytku, a przecież
dopiero wtedy właśnie decyduje się
społeczna efektywność nakładów,
Wtedy rozpoczyna się produkcja i

spłacanie poniesionych na dany
obiekt wydatków.

, Straty z tytułu nieosiągania
zdolności produkcyjnych w nowych
obiektach w przewidzianym termi-
nie szacuje się na 12 mld złotych
wartości produkcji (w okresie
1971—1972)

Przyśpieszenie budowy musi ko-
sztować i jest to wydatek ze wszech
miar opłacalny, pod warunkiem, że
następna faza — dochodzenie do
projektowanych zdolności produk-r
cy.inych — trwać będzie możliwie
krótko. Jeżeli inwestycja oddana
jest do użytku szybko, a później z

braku załogi, kwalifikowanych kadr,
odnowiednich surowców, magazy-
nów, trudności transportowych, czy
trudności zbytu — wydłuża się
oczekiwanie na społecznie użytecz-
ną produkcję —'to i wysiłek bu-
dowlanych i dodatkowe koszty —

nie przynoszą oczekiwanych, efek-
tów: -

Proces inwestycyjny można-przy-
równać do sztafety, w której pa-

•: łeczka przekazywana jest między
; poszczególnymi fazami cyklu —

programowaniem, projektowaniem,
budową i dochodzeniem do projek-
towanych zdolności produkcyjnych.
Jeden zawodnik — nawet najleoszy
nie może zdecydować o Dowodzeniu
całej sztafety. Biec szybko muszą
wszyscy — od pierwszego do ostat-

niego uczestnika procesu inwesty-
cyjnego.

Temu celowi powinien służyć
bardziej spójny, kompleksowy sy-
stem planowania i zarządzania. Sy-
stem, który spowoduje poprawę
działania we wszystkich fazach
cyklu. Inaczej na drodze od pono-
szonych nakładów do społecznych
efektów powstawać będą zatory, a

odcinkowe osiągnięcia zostaną zmar-

nowane.

WYKORZYSTANIE POSTĘPU

W budownictwie istnieje silny
ruch — i od dółu i od góry. Wyko-

rzystartie tego wysiłku wymaga
znacznie sprawniejszych przekładni
do innych ogniw. Ten ruch w bu-
downictwie spowodował postęp w

najsłabszym (w poprzednich latach)
elemencie, spowodował zmniejszenie
napięcia wewnątrz procesu Inwesty-
cyjnego. Wydaje się, że obecnie (nie
zmniejszając wysiłków w budow-
nictwie) główny nacisk musi być
położony na wykorzystanie poten-
cjału ekonomicznego, tworzonego
szybciej niż poprzednio. Tylko w

ten sposób można zapewnić ryt-
miczność w całym procesie repro-
dukcji, zapewnić szybkie tempo
wzrostu i spożycia i inwestycji.

Problem ten,^wykracza już poza
sferę cyklu inwestycyjnego, a wkra-
cza w sferę eksploatacji. Tam prze-
cież ostatecznie decyduje się, czy i

jak są wykorzystane nakłady in-

westycyjne. Dlatego również tam
trzeba dokonywać zmian systemo-
wych. Obecnie, być może, koniecz-
ne są pewne środki doraźne, np.
opracowywany ostatnio system za-

chęt dla szybkiego osiągania projek-
towych zdolności produkcyjnych.
Można także spodziewać się popra-
wy w wyniku zmian w systemie
finansowym — np. w zróżnicowa-
niu oprocentowania kredytów in-

westycyjnych, preferujących inwes-
tycje modernizacyjne, czy w silniej-
szym zintegrowaniu wyników fi-

nansowych przedsiębiorstw z kosz-
tani i cyklami inwestycyjnymi.

Są to chyba jednak dopiero za-

czątki przekładni, o których była
mowa wyżej. Bardziej komplekso-
we rozwiązania zastosowane w

przedsiębiorstwach inicjujących —

trzeba szybko sprawdzać I upow-
szechniać. Zwiekszen'e efektywnoś-
ci społecznej inwestycji decyduje
obecnie — obok poprawy gospodar-
ki materiałowej — o powodzeniu
naszych zamierzeń strategicznych.

Oczywiście zmiany systemowe i

organizacyjne same niczego jeszcze
nie załatwiają, ale mają ogromny
wpływ na klimat społeczny, zrozu-

mienie interesu społecznego, prze-
łamanie barier psychologicznych,
tłobrze inwestować — to dobrze bu-
«tować. ale również, a może przędę
wszystkim, dobrze programować i
dobrze wykorzystywać to, co zo-

stało zbudowane.

STANISŁAW CHEŁSTOWSKI

1) Na temat przyczyn małego zainte-

resowania bezpośrednich inwestorów

działalnością modernizacyjną, pisaliśmy
niedawno w komentarzu pt. „Moderni-
zacja" (2. G. nr 4/73).

W UBIEGŁYM TYGODNIU

% Biuro Polityczne KC i Prezy-
dium Rządu uznały za celowe prze-
prowadzenie szerokiej konsultacji w

środowiskach działaczy> oświatowych
i,,pędagogów oraz ,dyskusji ogólno-
społecznej nad GŁÓWNYMI TEZA-
MI „RAPORTU O STJiNtE OŚWIA-
TY W-PRL".

0 Zaakceptowana propozycje ko-
misji partyjno-rządowej. w sprawie
WZMOCNIENIA. DYSCYPLINY IN.
WESTYCYJNEJ oraz . zastosowania
środków ekonomicznych i finanso-
wych usprawniających proces inwe-
stowania w jednostkach państwo-
wych.

• ZWIĄZEK SOCJALISTYCZ-
NEJ MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ — ta.

ki| nazwę przyjął dla sWej organi-
zacji V Krajowy Zjazd ZMW. Pod.
jąl on również uchwałę nakreślającą
podstawowe kierunki dalszego dzia-
łania młodzieży wiejskiej w budo-
wie „drugiej Polski" i wyraził peł-
ne poparcie dla zmian organizacyj-
nych zachodzących w całym ruchu
młodzieżowym.

9 Kompleksowy PROGRAM
ROZWOJU OCHRONY ZDROWIA
i opieki społecznej do 1990 r. przyję-
ty przez Prezydium Rządu nakłada
zadania związane z ochroną środo-
wiska zewnętrznego i podnoszenia
stanu sanitarnego kraju na wszyst-
kie ogniwa gospodarki i admini-
stracji. Będzie on realizowany w

oparciu o tworzony potencjał kadro-
wy, materialno-finansowy i inwesty.
cyjny.

O Nakłady przeznaczone w latach
1971—1975 na INWESTYCJE SŁUŻ-
BY ZDROWIA WZROSŁY O BLIS-
KO 80 PROC. w stosunku do ub.
pięciolatki.

# Wśród 3,3 min członków związ-
ków zawodowych zatrudnionych w

zaklaida>ch przemysłowych, trzecia ;

część to ludzie w wieku do 30 •• lati i

Tymczasem UDZIAŁ MŁODZIEŻY,
W RADACH ZAKŁADOWYCH. Ą
ROBOTNICZYCH NIE PRŻEKRA^•
CZA 15 PROC.

0 Przygotowywana KODYFIKAC-
JA PRAWA ROLNEGO zmierza do
uporządkowania ustawodawstwa w

tej dziedzinie, Uściślenia przepisów,
usunięcia istniejących sprzeczności,
jak również dostosowania obowiązu-
jących norm do aktualnych zadań
gospodarczych i społecznych, stoją-
cych przed rolnictwem.

# Debata oceniająca rea>iizivcję
przepisów dotyczących OCHRONY
ŚRODOWISKA była jednym z naj-
bardziej interesujących posiedzeń
komisji sejmowych.

# Około 68 TYS. MIESZKAŃ
ZNAJDZIE SIĘ W TYM ROKU W
DYSPOZYCJI ZAKŁADÓW PRA-
CY. Jest to prawie połowa lokali,

jakie odda do użytku budownictwo
uspołecznione.

1

0 105-TYSIĘCZNIK, największy
w historii naszego budownictwa o-

krętowego rudo-ropo-masowiec bu-
duje młodzież ZMS w Stoczni Gdyń-
skiej dla armatora radzieckiego.

0 Nawet najwcześniejsza WIOS-
NA NIE ZASKOCZY W TYM ROKU
PLANTATORÓW I DOSTAWCÓW
KWALIFIKOWANEGO ZIARNA.
Na planowane bowiem dostawy 161
tys. ton nasion pszenicy jarej, jęcz-

mienia i owsa, przedsiębiorstwa Cen-
trali Nasiennej dostarczyły już do
gospodarstw 86 tys. ton, tj. 58 proc.
planowanych ilości.

• ZNIESIONA ZOSTANIE DRU-
GUitOCZNOSC w klasach najmłod-
szych od 1 września. Uczniowie klas
starszych szkoły podstawowej będą
promowani do klasy następnej z jed-
ną oceną niedostateczną.

f) 1100 POLSKICH NORM U-
LEGNIE NOWELIZACJI w bież.
roku. Kilkaset spośród nich będzie
zmienionych całkowicie.

• OCHRONNY PAS ZIELENI po-
wstaje wokół huty „Warszawa". Po-
sadzono już na 44 ha około 60 tys.
drzew i krzewów. W tej pięciolatce
przewiduje się zalesienie 88 ha, a

więc około 60 proc. obszaru izola-
cyjnego.

• AKCJĘ UWŁASZCZENIOWĄ
GOSPODARSTW ROLNYCH, naby-
tych w przeszłości- z pominięciem
obowiązujących formalnie umów za-

kończyło woj. zielonogórskie jako
pierwsze w kraju. W ciągu ostatnie-

go roku wydano akty nadania włas-
ności 11 276 rolnikom . Ziemi Lubu-
skiej na łączny obszar 59 700 ha.

• TRI ZOSTAŁO UZNANE ZA

TRUCIZNĘ. Rozporządzenie ma du-
żą wagę, ponieważ Tri było szero-

ko stosowane w gospodarstwach do-
mowych i do czasu stwierdzenia jego
dużej szkodliwości — powszechnie
dostępne w sprzedaży.

• NA HANDLOWYM INDEKSIE
ZNALAZŁO SIĘ KILKA ARTYKU-
ŁÓW jnieodpowiedniej jakości. Mi-
nister Handlu Wewnętrznego i U-

sług zakazując przedsiębiorstwom
zakupu tych artykułów, ustalił, któ-
re z nich mają być zwrócone produ-
centom, a które powinny ulec prze-
cenie.

mi oproblemach gospodwctych
Ostatnio przybywa nam nowy re-

sort do chwalenia — resort budow-
nictwa. Nastąpiła tam w ciągu
dwóch lat sporajjoprawą i'to w wa-

runkach, kie^^^lffi^lp^jy^rt^a^
pie dotychcżksr. 'Po-

prawę tę notują przede Wszystkim
działacze gospodarczy, dotyczy ona

bowiem głównie budownictwa'prze-
mysłowego. Jak jednak jest na in-

nych odcinkach, a zwłaszcza na tak'
bardzo interesującym wiele rodzin
odcinku budownictwa mieszkanio-
wego?

Na ten temat pisze w „TYGOD-
NIKU DEMOKRATYCZNYM" Han-
na Grzegorczyk. Jej artykuł pt. „W
nowych domach nowe mieszkania"
poświecony jest głównie poprawie
jakości. Do pozytywów można zali-
czyć zwiększoną Dowierzchnię mie-
szkań i lepsze nieco projekty. Do

negatywów ciągle należy poziom ro-

bót wykończeniowych.
Na marginesie tych uwag warto

dodać kilka słów o typowych kłopo-
tach budownictwa, z jakimi borykać
się ono bedzie jeszcze w najbliż-
szym czasie. W tym roku chcemy
oddać do użvtku o 14 tys. więcej
mieszkań, niż to przewidywał odpo-
wiedni wycinek Dianu 5-letniego.
Jest to dużo. jeżeli Idzie o możliwo-
ści budownictwa — mało natomiast,
biorąc pod uwagę potrzeby. Co więc
limituje rozwój budownictwa mie-
szkaniowego?

Przede wszystkim limitują mate-

riały. Hanna Grzegorczyk pisze o

fabrykach domów, które powinny
rozwiązać nam w najbliższym "za-
sie nrohlem stawiania murów. Trze-
ba tu dodać — ood warunkiem że
nie zabraknie cementu, kruszyw i

innych, materiałów ściennych. Plan
resortu budownictwa w tym roku
jest wyższy o 16 proc. od zadań zre-

alizowanych w roku ubiegłym. Zbi-
rzeczowych na

tym pMiomie z- doSt^^ąmi /materia-
łów było już spratyą1 ''trudną, '

wyma-
gało założenih . dużęgo importu oraz

realizacji-"ostrego - rężirriu oszczędno-
ściowego (budownictwo ma zmniej-
szyć materiałochłonność o 3 próc.,
podczas 'gdy np. W . całej gospodar-
ce zakłada się zmniejszenie mate-
riałochłonności o 1,5 proc.). Jednak-
że olan ten trzeba było znacznie
podwyższyć już w styczniu. To Dod-
wyżśzenie Wynika, głównie z dąże-
nia do skracania cykli. Jest to więc
zamierzenie bardzo e

f
ekt.vwne eko-

nomicznie i SDOłecznie. Jego wyko- -

nanie uwarunkowane jest jednak
przede wszystkim wzrostem' dostaw
materiałów.

Sam resort budownictwa produ-
kuje" tylko około 30 proc. matęria-
łów .budowlanych, a na zbudowanie
i wyoosażenie mieszkania składa
się również praca ponad 30 innvch
branż. I tu zaczynają się duże k?o- •

poty. Resort budownictwa prowadzi
swoistego rodzaju transakcje wiąza-,
ne. Obiecuje na nrzvk

ł
ad chemii

czy hutnictwu przysoieszenie ja-
kichś ważnych dla tych resortów
inwestycji w zamian za ponadola-
nowe zwiekszenie dostaw potrzeb-
nych mu materiałów. Jest to meto-
da mogąca przynieść efekty na

krótką metę, generalnie jednak
trzeba oroblem rozwiązać orzez od-
powiednie z^oroeramowanie rozwo-

ju D0szczegó1nvch branż i gałęzi.
Obecnie wznoszone jest 15 fabryk,
maiacvch zaoewnić przez swą nro-

dukęję poprawę nie tylko w zaopa-

Coś dla naszej TV

Wielogodzinne oglądanie telewizji jest
wskazane dla chorych — stwierdziły ba-
dania monachijskich lekarzy — pod wa-

runkiem, że program jest. ,, nudny.
Szczególnie dla żołądkowców niewłaści-
we są widowiska pełne napięcia, ponie-
waż powodują one 5l)-procentowy wzrost

wydzielania się kwasów żołądkowych.
Natomiast nudne programy są dla zdro-
wia nieszkodliwe... (Interpress)

Agroperloi.
We Francji otrzymano na bazie krze-

mianów pewien produkt chemiczny naz-

wany Agroperlon. Agróperlon jest
15-krotnie lżejszy od piasku, zupełnie
sterylny, odporny pa działanie związ-
ków chemicznych oraz nie podlegający
odkształceniom fizykalnym. Jest również
złym przewodnikiem ciepła. Ma on pi-
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stać granulek o średnicy 1 do 3 mili-
metrów. Granule Agroper.onu dzięki du-
żej porowatości są niezwykle ch onne i

mogą magazynować ilość wody przekra
czającą 3, a nawet 4-krotnie ich ciężar.
Wodę tę korzenie roślin pobierają z łat-
wością i również z łatwością zapas jej
może być odnawiany. Dzięki temu Agro-
perlon dodany do gleby odgrywa rolę
regulatora jej uwilgotnienia, poprawiając
jednocześnie strukturę gleb ciężkieb.
(PAP)

6-miesięczna trwałość piwa
Żywiecki kombinat, w skład którego

wchodzą browary w Żywcu, Cieszynie 1

Bielsku-Białej produkuje piwo o 3 i

6-miesięcznej trwałości, tzw. „fuli beer".
Polowa produkcji przeznaczona jest na

eksport m. in. do Wielkiej Brytanii,
USA, Kanady, Jugosławii, a nawet do
Australii. Ostatnio browar w Żywcu
wyprodukował popularne wśród smako-
szy piwo porter o 32" Ballinita, I't6re
cieszy się dużym popytem. (Interpress)

Chleb „gospodarski"
Ogromnym powodzeniem cieszy się do-

starczany do poznańskich sklepów chleb
tzw. gospodarski, który smakiem przy-
pomina chleb dawniej pieczony przez
gospodynie wiejskie w domu. Do wy-
pieku chleba gospodarskiego używa się
serwatki. Szkoda, że ten wyśmienity
chleb nie wszedł do produkcji w in-

'i piekarniach w kraju. (WiTi

Hipnopedia
Przed kilku łaty niesłychanie modna

była hipnopedia. Przez sen uczono się
języków obcych między innymi także
w Polsce, wkuwano formuły algebraicz-
ne i reakcje chemiczne. Z biegiem cza-

su entuzjazm mocno ochlódł. Włączyli
się lekarze, którzy zaalarmowali, że
mnożą się przypadki chorób w wyniku
uczenia się przez sen. Dokładne badania
wszelkich zagadnień nauki we śnie prze-
prowadzono w Związku Radzieckim. Le-
karze doszli tam do wniosku, że do te-

go celu można wykorzystywać tylko nie-
które fazy snu: jego początek, £0—30
minutowy okres zwany przedsennym
drzemaniem oraz krótkie okresy tuż
przed obudzeniem się. Tu jednak oka-
zało się, że wprawdzie łatwo przez sen

nauczyć się wielu słów w obcym języ-
ku, ale jego opanowanie Jest niemożli-
we. (PAP)

Panewki z tworzyw
W centralnym Laboratorium Obróbki

Plastycznej w Poznaniu opracowano
konstrukcję panewki cienkościennej, wy-
konanej z tworzyw termoplastycznych.
Jest to konstrukcja na tyle oryginalna,
że uznana przez Urząd Patentowy PRL
za wynalazek, chroniona jest patentem
polskim nr 653031 (Interpress)

Mniej hałasu

Z materiałów opublikowanych przez
Drogowe Laboratorium Badawcze w

Wielkiej Brytanii wynika, że możliwe
Jest zmniejszenie o po"owę hałasu wy-
stępującego w samochodach. Jednak pro-
ducenci nie zajmują się tym problemem
ze względu na nlewątplwy wzrost trud-
ności technologicznych, a użytkownicy
nie nalegają z obawy o wzrost cen sa-

mochodów. (WIT)

Para wodna zamiast argonu
Dawna metoda wytapiania stali nie-

rdzewnej polegała na wdmuchiwaniu do
pieca łukowego (konwertora) — tlenu.

Następnie udoskonalono Ją i zamiast czy-
stego tlenu wdmuchiwano mieszankę
tlenu i szlachetnego gazu — argonu. W
szwedzkich zakładach metalurgicznych
Uddeholm zamiast drogiego argonu za-

stosowano parę wodną. Okazało się, że
w ten sposób można rafinować stal nie-
rdzewną o wiele taniej. Dodatkową ko-

'rzyścią — oprócz oszczędności na argo-
nie — była możliwość wykorzystania
tańszych surowców — o wlekszej zawar-

tości węgla i krzemu. (PAP)

lustra spod pędzla
Produkcja luster jest umiejętnością

bardzo "Starą, o technologii w zasadzie
prostej, ale wymagającej wielkiej sta-
ranności i precyzji. Rewelacyjny wyna-
lazek w tym zakresie opatentowała obec-
nie angielska firma Palnt Research As-
soclation. Jest to rozpuszcza<na w wodrle
farba, którą wystarczy jedną warstwę
położyć na powierzchni szkła oczyszczo-
nego i odtłuszczonego. Lustra nie są
wprawdzie najwyższej Jakości, ale moż-
na je w prosty sposób zrobić nawet sa-

memu w domu. Według przewidywań
farba znajdzie szerokie zastosowanie Ja-
ko element dekoracyjny. (Interpress)

Usypia i budzi

Japońska firma Matsushita Electronic
produkuje tranzystorowy odbiornik ra-

diowy wraz z zegarem elektronicznym o

szczególnych właściwościach, zegar ten

po odpowiednim nastawieniu wyłącza
wieczorem odbiornik, jeżeli właściciel lu-
bi zasypiać przy muzyce, a następnie
budzi go rano, np. pogadanką dla rol-
ników. Dodatkową atrakcją jest bardzo
wygodny, cyfrowy wskaźnik czasu. Nie
ma przy n!m obawy, że nagle obudzo-
ny delikwent pomyli wskazówki. (Inter-
press)

Srebrne gody tranzystora
Dwadzieścia pięć lat temu, w 1947 ro-

ku, w sali Laboratorium Telefonicznego
Bell w Stanach Zjednoczonych grupa
uczonych pod kierunkiem Waltera Brat-
taina przeprowadzUa doświadczenie:
z jednej strony powierzchni płytki ger-
manowej- umieszczono drucik kontakto-
wy — klasyczny montaż stosowany pod-
czas wojny dla urządzeń radarowych —>

po zanurzeniu zaś płytki w elektrolicie
uzyskana przewodzenie prądu elektrycz-
nego; efekt wzmocnienia byl odczuwal-

ny, ale tylko przy bardzo małych często-
tliwościach, german jest bowiem pół-
przewodnikiem. Toteż kiedy zamiast
elektrolitu na jego miejscu na innej
płytce germanowej umieszczono warstwę
tlenkową wraz- ze złotym kontaktem
ostrzowym, uzyskano te same sygnały
elektryczne, jednakże 40-krotnie wzmoc-

nione. Nowy wynalazek nazwano tran-

zystorem, co stanowi skrót angielskiej
nazwy „transfer reslstor". Bardeen,
Brattaln i, Shockłey otrzymali Nagrodę
Nobla w 1956 r„ a ich odkrycie rozwi-
nięte i ulepszane weszło do złotej lo.
gendy postępu nauki. (PAP) -

Odporne łożyska
Konstruktorzy z .Centralnego Biura

Konstrukcyjnego Łożysk Tocznych 'są~
autorami różnych odmian tzw, baryłko-
wych łożysk wstrząsoodpornych, z któ-
rych na szczególną uwagę zasługuje ło-
żysko bezkoszykbwe, oznaczane symbo-
lem 22316. Łożyska te, których prototy-
powe partie wykonano w Poznańskiej
Fabryce Łożysk Tocznych, poddano pró-
bom eksploatacyjnym w najcięższych
warunkach pracy. Wyniki prób eksplo-
atacyjnych całkowicie potwiedzi:y dosko- -

nalość tej konstrukcji. Pod względem
trwałości i niezawodności k!!kakroinie
przewyższają ona wszystkie znane ło-

tr zeniu ilościowym, ale również i w

jakości materiałów wykończenio-
wych. Idzie tu o tapety, tworzywa,
armaturę itp. \

Drugi problem, to dalszy postęp
mechanizacji robót wykończenio-
wych. Maszyn do tej mechanizacji
produkujemy niewiele, a problem
elektronarzędzi w budownictwie
mógłby się co prawda doczekać
dłuższej monografii, nie znalazł jed-
nak praktycznego rozwiązania (poza
importem, którym jednak nie moż-

ną zaspokoić szybko rosnących po-
trzeb). Ministerstwo Przemysłu Ma-

szynowego obiecuje poorawę w tym
względzie, przygotowywany jest spe-
cjalny program rozwoju produkcji,
ale w naszym piśmie można by zna-

leźć .wzmianki o co na^mniei dwófh
czy trzech, takich programach w

przeszłości,' z których niewiele wy-
nikło. Miejmy nadzieję, że tym ra-

zem sprawa znajdzie pozytywne
rozwiązanie.

Trzeci wreszcie problem to inwe-
stycje mieszkaniowe i komunalne,
realizowane przez mniejsze przed-
siębiorstwa . budowlane, najczęściej

' nie podlegające resortowi budowni-
ctwa. Na tym odcinku postęp orga-
nizacyjny, a również w wyposażeniu
w sprzęt jest mniejszy, stąd i ter-
minowość i' jakość robót gorsza.
Dlatego też w tym roku trzeba bę-
dzie położyć duży nacisk ha pod-
ciągnięcie organizacyjne tych przed-
siębiorstw. Realizują one bowiem
duża ilość inwestycji małych, ale
bardzo ważnych dla poorawy bytu
ludności w takich dziedzinach jak
handel wewnetrzny, budownictwo
szpitalne, szkolne, sportowe itp.

s.c.

żyska przeclwwstrząsowe, wytwarzane
przez najznakomitsze firmy światowe.
Dodatkową zaletą jest prostota konstruk-
cji i mniejsza pr?coclilonność wykona-
nia tych łożysk. Są także mniej ma-

teriałochłonne (średnio o 10—15 proc.) .

(Interpress)

Rozwijacz taśm perforowanych
W Zakładzie Doświadczalnym przy za-

kładach Mechanicznych BŁONIE skon-
struowano urządzenie zwane rozwlja-
czem, a służące do rozwijania taśmy per-
forowanej. Urządzenie to uznane za wy-
nalazek zarejestrowano w Urzędzie Pa-
tentowym PRL jako patent polski nr

65899. Rozwijacz znajduje zastqsowanie
w szybkich czytnikach taśmy dziurko-
wańej. Rozwiązanie to pozwala na pra-
cę ze zmiennymi prędkościami w gra-
nicach do 1000 rzędów na sekundę, bez
występowania zjawiska zrywania taśmy.
Interpress)

Długopis-radio
DU. tych, którzy lubią słuchać mu-

zyki podczas pracy, Japońska firma Ge-
= MarfMlins Co. wypuściła na rynek

„pen-Dlo" — długopis z wmontowanym
miniaturowym odbiornikiem tranzysto-
rowym. Słuchawka umożliwia odbiór
audycji bez zakłócania spokoju innym.
Umleszozopa z jednej strony skala służy
do d wybierania stacji. (Newsweek -

Komputer w hucie
W Jednym i najstarszych zakładów

czarnej metalurgii - hucie „Florian"
W Świętochłowicach przekazano do prób-
nej eksploatacji pierwszy w polskim hut-
nictwie mini-komputer. Podłączony do
walcarki steruje on procesem walcowa-
nia taśmy na zimno. (PAP)



NAJCZĘŚCIEJ popełnianym i zazwyczaj bez-
karnym, przestępstwem jest u nas łamanie
norm. Nie chodzi Ju bynajmniej o normy

obyczajowe, lecz o normy techniczne. Mamy
obecnie w Polsce nieco ponad 9,5 tys. różnego
rodzaju norm państwowych lub branżowych,

TbZia^Azchy 1 walor\dopus2czan^'1do

Norma jest przepisem prawnym wprowadza-
nym, na mocy ustawy przez Polski Komitet Nor-
malizacji i Miar po przeprowadzeniu odpowied-
nich badań i zazwyczaj w zgodności ze zbliżo-
nymi normami międzynarodowymi lub normami
krajów z nami współpracujących. Tymczasem
gtoałty dokonywane na normach technicznych
nie ustępują gwałtom dokonywanym na normach
dekalogu, a zapewne przewyższają je częstotli-
wością i powszechnością odstępstwa. Jak wyka-
zały ostatnio wycinkowe badania przeprowadzo-
ne przez PKNiM, w około 30 proc. badanych
przypadków stwierdzono większe lub mniejsze
odstępstwa od warunków i przepisów właściwej
normy.

Łamanie norm uderza zarówno w funkcjono-
wanie gospodarki, jak i w interesy konsumenta.
Oczywiście — ponieważ normy są przepisami
prawa — ich naruszanie podlega karze. Jest to
na ogół kara grzywny, a w przypadku gdy naru-

szenie normy zagraża zdrowiu lub życiu ludz-
kiemu, nawet kara pozbawienia wolności. Jeśli

jednak można ostatecznie postawić tu i ówdzie
milicjanta, by pilnował chuliganów, trudno po-
stawić specjalną straż, która będzie pilnowała
norm, aresztując w razie potrzeby. Możemy jed-
nak i powinniśmy postulować wzmożenie kon-
troli przynajmniej na odcinkach, gdzie łamanie
norm zagraża zdrowiu. Zbyt często jednak trzeba
by tu zaczynać od podstaw: na przykład nie ma

w Polsce jakiegokolwiek systemu badania za-

wartości pestycydów w żywności, choć pojawia-
ją się sygnały, iż tu i ówdzie przekracza się
wszelkie dopuszczalne granice. Społeczeństwu
należy się odpowiedź: przekracza czy nie prze-
kracza — inaczej substytutem takiej odpowiedzi
stanie się plotka.

Jeśli jakieś prawo bywa często łamant, -cza-

sem wynika to po prostu z tego, że jest prawo
kiepskie lub przestarzałe. Wiele się tu jednak .

zmienia. PKNiM, który powstał w maju 1972
roku z połączenia b. Polskiego Komitetu Norma-

lizacyjnego i pionu metrologicznego b. Central-
nego Urzędu Jakości i Miar, zaczął od przeglądu
dotychczas istniejących norm i opracował pro-
gram ich nowelizacji. Do 1975 roku około 4. tys,
norm powinno ulec daleko idącym zmianom.
Nowy módel normy zakłada rezygnację z wielii
szczegółowych wymagań dotyczących mniej istot-
nych cech wyrobów na rzecz określenia paru naj-
istotniejszych parametrów mających największe
znaczenie dla użytkownika. Nasze normy będą też
coraz bardziej związane z normami innych kra-

jów. Międzynarodowe uzgodnienia normalizacyjne
zwiększają znaczenie możliwości handlu zagra-
nicznego, są podstawą 'międzynarodowego po-
działu pracy. Chodzi tu nie tylko o• uzgodnienia

jv ramach RJVPQ, także, ocoraz większe
Zbliżenie naszych nonm .

-do, systemu- międzjfińflę
rodowego " Opracowywanego aUiiialhie przez Mię-
dzynarodową i Organizację- Normalizacyjną'(tSOf.
Czynione są także starania by nasze znaki ate-

stacyjne, w tym znaki jakości „I" i „Q" uznawa-

ne były W innych krajach.

Normy muszą się zresztą zmieniać wraz z po-
stępem techniki i zazwyczaj wraz z nim powin-
ny być zaostrzane. Tu zaczyna się „błędne koło"
wielu naszych norm. Są one obecnie zbyt łagod-
ne, ponieważ możliwości techniczne wielu ga-
łęzi przemysłu są niewystarczające, by spełnić
wymagania norm opartych na wzorach dzisiej-
szej czołówki krajów rozwiniętych. Na przykład
mamy dość liberalne normy określające para-
metry wyrobów hutniczych. Z kolei mamy dość
wymagającs normy (choć jsszcze nie tak ostre jak
w niektórych krajach wysoko rozwiniętych) doty-
czące telewizorów. Nasz przemysł produkujący
te pożyteczne urządzenia przez wiele lat nie był

jednak w stanie spełnić wymogów polskiej nor-

my, a fakt że wyroby Warszawskich Zakładów
Telewizyjnych zaczęły ostatnio spełniać odnośńe
wymogi, uznany jest za wielki sukces elektroniki
ojczystej.

Jak widać, z normami technicznymi jest po-
dobnie jak z obyczajowymi: stawianie zbyt wy-
sokich wymagań przekraczających aktualne -

możliwości powoduje tylko gwałcenie prawą,
z kolei itormu zbyt liberalne demoralizują. Ich
zbyt długie utrzymywanie na .niskim poziomie
sprawić może, że i tego poziomu rozleniwiona
praktyka nie utrzyma. Normy muszą więc być
stale aktualizowane i nieco nawet wyprzedzać ••

praktykę, tak by mobilizowały do zmian, Uie.sta-
wiając jednak wymagań nierealnych.

Cóż jednak po doskonałości norm, jeśli prak-
tycznie przyzwyczailiśmy się do ich naruszania.
Wydaje mi się, że nie znajdziemy rozwiązania
pozostając iv kręgu samijch norm. Sądzę, że
poprawy szukać należy nie tylko w systemie
kontroli, ale w usprawnianiu funkcjonowania
gospodarki, to coraz większym „otwieraniu" jej
na oddziaływanie rynków międzynarodowych,
w coraz większym udziale '

w międzynarodowym
podziale pracy, w znoszeniu ograniczeń biurokra-
tycznych i reglamentacji wyrobów.

Indywidualny konsument wciąż jednak jest i

będzie bezbronny wobec gwałcicieli prawa. .Nie

dysponuje bowiem laboratoriami-, a. na straży
jego interesów nie stoi jakakolwiek wyspecja-
lizowana w tym zakresie instytucja. I tu postu-
lat konkretny:- niezawisłym rzecznikiem konsu-
menta powinien stać się stopniowo sam Polski
Komitet Normalizacji i Miar.. ••

Nie istnieje bowiem w Polsce- inna instytucja
mogąca przekształcić się w niedalekiej przyszłoś-
ci w organ skutecznej obrony konsumenta. Po-

wstanie takiej organizacji jest ostatnio nader

często i słusznie postulowane przez publicystykę.
Wywołane jest to z jednej strony przeświadcze-
niem o stałym naruszaniu tych interesów przęz

producentów, a z drugiej przykładem podobnych
instytucji za granicą. •

Nie trzeba jednak takiej organizacji powoływać
od nowa. Ten,kto bada i ustala normy jakościo-
we i nadaje im moc prawną, powinien być tak-
że wyposażony w realną możliwość kontroli. Nie

jest ona niezbędna tam, gdzie ścierają się inte-
resy dwu równoważnych sobie jednostek gospo-
darki uspołecznionej. Jest ona niezbędna tam,
gdzie ścierają się siły nierównoważne i gdzie
strona słabsza, czyli konsument towaiów rynko-
wych, pozbawiony jest możliwości egzekwowania
swych p~aw. NaxL formami takiej kontroli, nad
odpowiednim ukierunkowaniem działalności
PKNiM warto byłoby się zastanowić.

J.S.

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

(wskaźnik wzrostu P d
= 0,1) i przy R — 0,6 dyspozy-

cyjny fundusz płac wyniesie::
60 min (1+0,1.0,6) = 60.1,06 = 63,6 min zł

W omawianej formule szczególnie ważne jest to,
że dopuszcza ona możliwość substytucji pracy uprzed-
miotowionej przez prącę żywą. Im mniejsze zużycie
materiałów,, tym większy przyrost produkcji doda-
nej'^). Wartość zaoszczędzonych materiałów powiększa
więc dyspozycyjny fundusz płac. Oznacza to uru-

chomienie silnych zachęt do oszczędzania materiałów.
Powinno tó- także doprowadzić do eliminowania zbęd-
nych,, .nieekonomicznych- powiązań kooperacyjnych.
Dzięki .

:

'tenhU| zostanie częściowo spełniony jeden z po-
stulatów wysuwanych przez wiele lat przez aktyw
kierowniczy przedsiębiorstw i zjednoczeń, dotyczący
wprowadzenia substytucyjności pracy uprzedmioto-
wionej i żywej.

Następny element determinujący formułę płacową
opiera się na zasadzie, że fundusz plac powinien
wzrastap wolniej, niż produkcja oddana. Wzrost tej
ostatniej jest bowiem powodowany także przez czyn-
niki niezależne od wysiłku załóg fabrycznych, np.
przez nowe-bąrdziej wydajne technologie, nowe roz-

wiązania organizacyjne itp. Dlatego też do formuły
określania funduszu płac wprowadzony został współ-
czynnik R, z reguły mniejszy od jedności, oznacza-

jący normatywną relację przyrostu funduszu płac do
przyrostu produkcji dodanej. Zakłada się, że R po-
winno być stabilne przez okres wieloletni.

Kształtpwanie funduszu płac na podstawie formuły
parametrycznej, oznacza że przedsiębiorstwa gospo-
darujące. sprawnie, podnoszące wydajność pracy, ob-
niżające koszty własne produkcji i zmniejszające za-

pasy -r- mogą osiągnąć dyspozycyjny fundusz plao
wyższy od- funduszu niezbędnego dla pokrycia bieżą-
cego zapotrzebowania, czyli wynikającego z zastoso-
wania obowiązujących', stawek i taryfikatorów przy
istniejącym w danych jednostkach zatrudnieniu.

. Dyspozycyjny fundusz płac minus fundusz płac nie-
zbędny dla.pokrycia bieżącego zapotrzebowania rów-
na się wolnej nadwyżce funduszu płac. Nadwyżka
ta pozostaje do dyspozycji jednostek gospodarczych.
W pierwszej kolejności część nadwyżki powinna być
wykorzystana ńa stopniowe tworzenie rezerwowego
funduszu płać. W drugiej kolejności wolna nadwyżka
funduszu plac może być wykorzystana na przeszere-
gowania, następnie na dodatkowe zatrudnienie pra-
cowników, a pozostałą część jednostka inicjująca mo-

że • przeznaczyć na przejściowe premie i dodatki do
płac podstawowych. Przejściowe premie i dodatki do
płac 'podstawowych przysługują całej załodze z wy-
jątkiem personelu kierowniczego, korzystającego z od-
rębnego funduszu premiowego

3
).

W' przypadku odwrotnym — kiedy bieżące zapotrze-
bowanie na fundusz płac przewyższa fundusz dyspo-
zycyjny wynikający z zastosowania formuły (co o-

znącza powstanie niedoboru) — przedsiębiorstwo mo-

że pokryć ten niedobór z funduszu rezerwowego. Je-
żeli przedsiębiorstwo nie posiada bądź wyczerpało
własny fundusz rezerwowy, może korzystać z fundu-
szu rezerwowego jednostki nadrzędnej. Ma też pra-
wo skorzystać z wysoko oprocentowanego kredytu
bankowego. Zwrot tego kredytu może nastąpić tylko
z przyszłego funduszu płac, tworzonego na podstawie
wymienionej uprzednio formuły.

.
• organizacyjnym (Identyczność 'Jednostek Wchodzących, w

skład wielkich' organizacji gospodarczych);
• metodologicznym (włączenie skutków Istotnych zmian w

zasadach'Uczenia, poszczególnych elementów formuły);
• poziomu obowiązujących cen, plac 1 taryf (eliminacja

skutków urzędowych, poważnych zmiari cen, plac Itp.).

Chodzi przede wszystkim o zmiany powodujące zna-

czny wzrost lub spadek poziomu zysku w. produkcji
dodanej. Zdaniem części specjalistów, fcprekty bazy
będą miały • nie mniejsze znaczenie niż wysokość K.
Metodyka rachunku musi być opracowana na tyle
starannie, aby zminimalizować możliwości manipulo-
wania danymi itp.

H Należy znacznie wzmóc kontrolę Mad cenami.

Problemy te nabierają Obecnie szczęgólnego zna-

czehia, gdyż jednostki inicjujące są głęboko za-

interesowane w maksymalizacji produkcji dodanej
stanowiącej podstawę obliczania funduszu płac. W tej
sytuacji należy opracować efektywną ochronę przed:

• ukrytymi podwyżkami cen w postaci; a) nieuza-
sadnionego odpowiednim wzrostem jakości podwyż-
szania cen nowych wyrobów; b) wprowadzania po-
zornych nowości . (przypadek .skrajny, chpć nierzad-
ki);

0 jawnymi podwyżkami cen wyrobów tam,, gdzie
utrudniona jest ich kontrola prąż- niepożądanymi ?e
względów społecznych manewrami asortymentowymi;

4) brakiem zainteresowania producentów obniżaniem
cen w ślad za obniżaniem kosztów wytwarzania (za-
kłada się, że nowy system przez wszystkie swoje roz-

wiązania będzie pobudzał producentów do obhiżki ko-
sztów).

Nad wymienionyińi zadaniapii trwają poważne pra-
ce podzespołu Grupy Ekspertów i jeszcze większe co •

do zasięgi! i rozmachu w - Państwowej Komisji Cen..

III Istnieje też nieblahy problem przygotowania je-
III droostek inicjujących do prawidłowego wykorzy-

stania wolnej nadwyżki funduszu płac. .

Żeby wolna nadwyżka funduszu płac. oddziaływała
pobudzająco na załogę, skutecznie i na długą metę 'r—

niezbędne jest wykonanie wielu prac, które można

. objąć wspólnym mianem modernizacji polityki i te-

chniki plac w przedsiębiorstwie.

Istnieje pilne zapotrzebowanie w szczególności na

opracowanie:
• docelowych proporcji płac, Jeśli chcemy uniknąć nie-

korzystnych zjawisk żywiołowych,
i precyzyjniejszych technik wyznaczania

1
płac podstawo-

wych robotników,
• zasad' wzrostu płac podstawowych w miarę poprawy

wyników gospodarowania.

Prace te powinno się prowadzić z uwzględnieniem
większej ilości czynników różnicowania płac podsta-
wowych stosownie do charakteru poszczególnych ga-
łęzi przemysłu^ co -łącznie można określić właśnie
mianem modernizacji polityki i technik płacowych.

Biorąc pod uwagę nową sytuację, jaką stworzyły
możliwości wzrostu płac i dochodów ludności — na-

leży wykorzystać szansę, która stwarza możliwość pod-
niesienia podstawowych stawek płać dla uporządko-
wania problemów normowania pracy. One — jak słu-

W razie utrzymywania się dobrych wyników, znaj-
dujących wyraz w powiększaniu Wolnej nadwyżki płac,
jednostki' inicjujące mogą po upływie dwócn lat
przenieść przejściowe- premie do podstawowych sta-
wek ptac/ą dodatki "przejściowe przekształcić w do-
dódatki trwałe, co również oznacza włączenie ich do
stawek płac podstawowych. Dotyczy to wszystkich
zatrudnionych, chociaż istnieją dwa źródła podwyżki:
dla personelu kierowniczego — fundusz premiowy,
dla pozostałych członków załóg — wolna nadwyżka
funduszu płac.

wy ten .sposób otwarta, została możliwość stopnio-
wego wzrpstu' płac • w' przedsiębiorstwach powyżej
poziomu przewidywanego w taryfikatorach. Oczywi-
ście, dotyczy - to jednostek funkcjonujących spraw-
nie i. Cysteina tycznie podnoszących efektywność gospo-
darowania.

. Stworzenie: ,tych • mijżliwości leży w interesie kolek-

tywu fabrycznego, który przy dobrej, efektywnej pra-

cy, uzyskuje systematyczny wzrost zarobków. Leży to

również, w interesie'' społecznym, ponieważ w przy-

jętyth , rozwiązaniach wzrost funduszu płac będzie
konsekwencją, wzrostu produkcji dodanej (odpowied-
nika dochodu narodowego w skali gospodarki naro-

dowej), . .

1
Uzyskany "przyrost- funduszu płac ma swoje źródła:

po -pierwsze — w oszczędnościach materiałowych,
po drugie — w dochodach uzyskanych z nowych

pr0diuktów wprowadzonych na rynek (pod warunkiem

iqh prawidłowej wyceny, o czym będzie mowa niżej),
po . trzecią—: może'wypływać ze zwiększenia udzia-

łu wydajności, pracy, w przyroście produkcji.
' W nowym . systemie rolę podstawowego instrumentu

wpływającego; na poprawę . wyników, produkcyjnych- i

finansowych ma spełniać przede wszystkim sposób
tworzenia i rozdysponowania • funduszu plac. Zain-

teresowanie' funduszem płac zależnym od dynamiki
produkcji dodanej ma spełniać rolę głównej dźwigni,
pobudzającej przedsiębiorstwo do zwiększania produk-
cji, podnoszenia wydajności pracy i efektywności go-

spodarowania.

NIEZBĘDNE ; SĄDALSZE PRACE

Chciałbym jednak zwrócić uwagę, że nowy system
nie gwarantuje automatycznego, sukcesu. Dla -pra-
widłowego działania zaprojektowanego systemu nie-
zbędne są dalsze prace.

IPotrzebne jest uściślenie rachunku produkcji doda-

nej (być może w ; przyszłości przyjmiemy nazwę
,efek-t-gospodarowania", zamiast nazwy produkcja

dodana, ,ze względu na odmienność jej «liczenia w

poszczególnych jednostkach), aby wyeliminować moż-
liwości' manipulowania' tym rachunkiem w sposób
niekorzystny z punktu widzenia interesów społecz-
nych. Takie możliwości dotyczą szczególnie bazowego
poziomu wartości produkcji dodanej. Chodzi o to,
ze obliczenia przyrostu produkcji dodanej należy do-
konywać • według zasady — rok do poprzedniego ro.ku
w warunkach porównywalnych. Do porównywalności
doprowadza się bazę,' tj. produkcję dodaną i fundusz
płac roku'ubiegłego pod względem:

sznie stwierdzają specjaliści -i—i-stanowią centralne za-

gadnienie polityki i techniki płacy w przemysłach o

charakterze maszynowym i-ręcżno-maszynowym.

Niezbędne są takie zmiany w polityce.płac w .tych
przemysłach, aby normy mogły być:

'# instrumentem-prawidłowej organizacji produk-
cji,

# czynnikiem sprawiedliwego kształtowania zarob-

ków grup pracowniczych . i pojedynczych -pracowni-
ków.

Jest to szczególnie istotne w przemyśle materiałów.

budowlanych i wielu innych;4).
Niezbędne s$ również bardziej precyzyjne techniki

kształtowania ruchomej płacy pracowników w zależ-

ności od Wkładu pracy, inicjatywy, pomysłowości,, ja-,
kości wykonanej pracy itp.

Rozwiązanie .powyższych problemów wymaga uru-

chomienia odpowiednich prac badawczych z włączę-,
niem specjalistów z instytutów , resortowych, • uczelni

itp.
5
).

WYMIENIŁEM tylko niektóre pirSce czekające in-

stancje wprówadzająće zmiany, bądź jednostki inicju-
jące. Sprawy te nie< należą do. łatwych, ale-nie należą
również i do nierozwiązalnych. Zlikwidowanie tych- i

wielu innych przeszkód ma ogromne, bez . mała decy-
dujące znaczenie dla powodzenia całości prac. nad rea-

lizacją programu usprawniania - funkcjonowania- gos-

podarki.

Problemy kształtu'organizacyjnego jednostek inicju-
jących omówię oddzielnie.

BOHDĄN GLIŃSKI

<) Patrz „Życie "Gospodarcze" nr .7 z dnia 18 lutego br.; —

„Pionierzy usprawnlęń".-
!) w niektórych jednostkach, inicjujących przy wyliczaniu

produkcji dodanej odejmuje się "zakup materiałów zamiaist

zużycia materiałowi Dotyczy to przemysłu chemicznego, ale
to samo rozwiązanie przyjęto również w projektach'niektó-
rych innych zjednoczeń, uważając że zaikup materiałów łat-

wiej ustalić (uproszczenie rachtinku), oraz uważając'że po-

trącenie zakupu powinno oddziaływać ha zmniejszenie zapa-
sów materiałowych. -

.
-

.,

3
) Pomijam w .mojej-wypowiedzi rolę tworzonego z-zysku-

funduszu premiowego' dla personelu kierowniczego, ponieważ
problem ten zasługuje na bardziej dokładne omówienie w

odrębnym artykule. Ograniczę się do , stwierdzenia, - że. fun--

dusz premiowy personelu. kierowniczego ma charakter uzu-

pełniający w stosunku do plac zasadniczych, ponieważ część
dotychczasowych premii zostanie "przeniesiona do

-

płac.
') Główną rolę w organizacji powyższych prąc powinno

odegrać Ministerstwo Pracy, Płac i Spraw Socjalnych., .

5
) Można mniemać. Że pewne -prace, w tej dziedzinie zo-

stały podjęte w toicu przygotowywania i realizacji Uchwały
nr 222 RM- z. dnia 11 sierpnia 1972 r. w sprawie zmian w za-

sadach wynagradzania pracowników zatrudnionych w nie-

których przedsiębiorstwachprzemysłu maszynowego,, ciężkie-
go oraz' górnictwa i - energetyki.

RÓŻNICE
W poziomie rozwoju województw

są przedmiotem licznych kontrowersji. Jedni
Uważają je za wyraz słabości w progra-

mach rozwoju gospodarczego, inni wskazują na

wyniki rachunku ekonomicznego, uzasadniające,
że często bardziej opłacalne jest rozwijanie, re-

gionów, które osiągnęły już wysoki poziom
uprzemysłowienia.

Bliższy przegląd wyników gospodarczych wo-

jewództw wskazuje, że występują pomiędzy
nimi liczne, bardzo różnorodne odchylenia W
proporcjach,rozwoju. Część z nich jest w Znacz-
nej mierze uzasadniona 'warunkami ekonomicz-
nymi. Okazuje się jednak, że występuje wiele
niepożądanych dysproporcji rozwoju, których -

przezwyciężenie może się okazać pożądane i mo-

żliwe do usunięcia bez • poważniejszych ncCkla-
dów.

Oto parę przykładów tego typu dysprępprcji
międzywojewódzkich:'

Powierzchnia użytkowa mieszkań . oddanych
do użytku w 1972 r. w skali kraju była o ok.
14 proc. wyższa niż w 1971 r. Przyrosty te w

sposób bardzo różnorodny ukształtowały się
w różnych województwach — powyżej 25 proc.
wzrostu w Warszawie i woj. gdańskim, olsztyń-
skim, rzeszowskim i szczecińskim, do 6 proc.
spądku w kieleckim i wzrostów w granicach
kilku procent w woj. wrocławskim, opolskim,
i warszawskim. Szczególnie wysokie przyrosty
występują przy tym w województwach', .gdzie
plany w tym zakresie byty raczej umiarkowa-
ne (w granicach kilku procent).

Pomimo więc, że w cątym kraju występują
ewidentne trudności mieszkaniowe, godne roz-

ważenia wydaje się ustalenie hierarchii tery-
torialnej potrzeb. Pożądane byłoby bowiem ta-
kie' ukierunkowanie dopływu materiałów bu-
dowlanych, sprzętu budowlanego i wysiłków-or-
ganizacyjnych, aby najszybciej rozwijało się
budownictwo mieszkaniowe na terenach,, gdzie
zapotrzebowanie' na powierzchnię mieszkaniową
występuje z największą ostrością.

Podobne dyswroporcje występują w przyroście
powierzchni lokali użytkowych. W niektórych
województwach wykonanie planu oddawania
do Użytku np.' lokali- usługowych ksztatluje. się
w 1972 r. w granicach 50 proc. i niżej .(Kra-
ków oraz woj. zielonogórskie i szczecińskie).
W innych natomiast znacznie przekracza, 100

proc. (białostockie — o 110 proc., kieleckie —-

o 43 proc., olsztyńskie — o 80 proc., opolskie —

0 41 proc.) . Jeszoje większa różnice występują
w wykonywaniu planu oddawania do liżytńu
lokali handlowych (od 30 proc picmu w Kra-
kowie do 26S proc. planu w olsztyńskim i 170
proc. planu. w rzeszowskim). Wielkości te nie

są przy tym skorelowane z obserwowaną- W
ostatnich latach dynamiką dochodów ludności
1 sprzedażą towarów.

I w tym więc przypadku pożądane wydaje
gię ustalenie województw, w których zapotrze-
bowanie na lokale sklepowe i usługowe' Wystę-
puje z. największą ostrością, by następnie odpo-
wiednio ukierunkować wysiłki. budownictwa.

' Charakterystyczne dysproporcje wysfdpity
itg£- i$iędzy* tempemf [wzrostu sprzedaży- i- fełrt-
•jpem wzrostu zairsdmęnza, w uspołecżiiii$iyCh
prz&dśijębiorstwaćh handlu ^wewnętrznego. Obok
województw, w kUiryciv tempo wzrostu sprze-
daży i zatrudnienia było w 1972 r. do sipbie
zbliżone (Wroclauf, białostockie, lubelskie i'Ol-
sztyńskie) są województwa, w których tempo
wżrostu, sprzedaży jest 2—3-krotnie szybsze od
tempa wzrostu zatrudnienia w handlii.

Różnice tego rodzaju mogą być • oczywiście
częściowo uzasadnione wyrównywaniem dys-
proporcji na tym odcinku narosłych w po-
przednich latach. Pożądane wydaje się jednak
i- na tym odcinku pogłębienie badań. Prawdo-
podobne jest bowiem, że w nip-których - Woje-
wództwach wzrostowi sprzedaży towarzyszy

. znaczne pogorszenie jakości obsługi klientów.
Wniosek ten odnosi się również do relacji - po-
między wzrostem sprzedaży i zatrudnienia • w

zakładach gastronomicznych.
Uwagi wymaga również fakt, że brak korę-*

lacji między tempem wzrostu dochodów • lud-
ności w poszczególnych ioojewództwach,. a~ tem-

pem wzrostu loartości usług dla ludności-, oraz

wartością usług w przeliczeniu na 1 zł docho-
dów. I w tym przypadku pożądane wydaje się
pogłębianie'rozeznania sytuacji.

"'

-Na. bliższą analizę, zasługują chyba ' również
niektóre• międzywojewódzki?, odchylenia W pro-
dukcji-rolnej i obrocie płodami rolnymi.

, Dane za 1972. r. wskazują np., że w niektó-
rych województwach, ' mimo- znacznego wzrostu

pogłowia' trzody chlewnej i bydła, nastąpił spa-
d"k udziału skumi w produkcji żywca" (biało-
stockie, koszalińskie, olsztyńskie i wrocławskie).
Powstaje więc obawa, że właśnie na tych te-
renach wystąpiły ostrzejsze braki zaopatrzenia
handlu uspołecznionego w mięso .i. przetivory
mięsne-, -co stało, się przyczyną • wzrostu rozfnia-.

rów uboju gospodarskiego. . .

• Na bliższe rozważenie zasługują prawdopo-
dobnie również różnice w'dostawach .materia-
łów budowlanych na Zaopatrzenie wsi, ą

r
zwłasz-

cza'dostawy cementu. Tempo w zrostu-tych do-
staw w skali kraju w 1972•• r- wyniosło- ok.

. 9 proc. W niektórych województwach*przekrp-
cżyio j2dnak 20 proc. (gdańskie, , katowickie ,

i szczecińskie), a w innych nie. wykazało nie-
mal żadnej dynamiki (imrsza$$kię^f turócłaib-
skię). Widoczne jsst. przy. . tyt^r zę. :\Ęystlją się
rozbieżności między poztóirfem' i) - tempem
wzrpstu dostaw materiałów-'' budowlanych, '

a

rezerwami pasżoti>ifnif.{:$Ur. -t^woit&^tętipiflli w

poszczególnych wojęWództ$ać$.
Wiadomo też, że wysięfwjfeJżńaęziie'między-

wojewódzkie różnice w
' tożińk.iś różnego . typu

szkól zawodowych a zapotrzebowaniem' iia> fa-
chowców, w stopniu 'zdśpófysjknią potrzeb w

dziedzinie remońtow bieżących- i' kapitalnych,
w wyposażaniu biliotek, W książki i tęteie in-
nych. '

Przykłady różnorodnych, 'trudnych do uza-

sadnienia, zróżnicowań w poziomie i tempie po-
szczególnych elementów rozwoju gospodarczego
Województw można mnożyć.' Pożądane ' wydaje

się więc;
popracowanie systemu analiz międzywoje-

wódzkich dysproporcji w poszczególnych
'• ministerstwach, instytutach i prezydiach
rad narodowych;

0 rozwinięcie systemu informacji o wystę-
pujących odchyleniach oraz- . ,

#. ustalenie sposobów przeciwdziałania na-

rastaniu nieuzasadnionych dysproporcji.
• (Sb)
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Ust Sekretariatu KG i decyzje
rządowe usunęły przeszkody for-
malne, hamujq&e w dużej mie-
rze rozwój żywienia przyzakłado-
wego. Przede wszystkim ujedno-
liciły zasady prawno-organizacyj-
no-finansowe, W tym kalkulacji,
przez wprowadzenie korzystniej-
szych dla konsumentów zasad
odpłatności.

WYMIENIONE dokumenty jed-
noznacznie zobowiązały admi-
nistrację przemysłową i orga-

nizacje związkowe do uporządko-
wania form działalności stołówek
pracowniczych, do zapewnienia w

nowo budowanych obiektach prze-
mysłowych pomieszczeń przezna-
czonych do przygotowywania posił-
ków dla załóg, do przeprowadzenia
rewindykacji pomieszczeń socjal-
nych użytkowanych na cele pro-
dukcyjne czy biurowe. Wśród któ-
rych dwie trzecie stanowiły stołów-
(kf.

Dzięki nadaniu problemom sto-

łówkowym właściwej hierarchii po-
lepszyła się ićh działalność w dzie-
dzinie żywienia w porównaniu ze

stanem sprzed 'dwu • lat czy nawet
roku. Do osiagnięcia stśnti zadowa-
lającego wiele jeszcze jednak bra-
kuje. Znakomitą Większość uchybień
w nracy stołówek można usunąć
niemal od ręki, zlikwidowanie in-

nych wymaga wnrawdzie nakładów
finansowych i czasu, ale jest nieod-
zowne.

POPULARNOŚĆ
PRZYCHODŻIZ TRUDEM

Stołówki przyzakładowe z trudem
dobijają się popularności. Pow-
szechnie bowiem panują tradycje
spożywania obiadów przyrządza-
nych w domu. W opinii ogółu koszt
posiłku stołówkowego pomnożony
przez liczbę członków rodziny' jest
wysoki i nie odpowiada pozycji
„obiad" w budżecie rodzinnym. Stąd
większość robotników nie korzysta
ze stołówek w miejscu pracy, nie
zdając sobie nawet sprawy z faktu,
że człowiek niedożywiony silniej
reaguje na zmęczenie i zatrucia
przemysłowe. Stołówki są więc ra-

czej praktycznym rozwiązaniem
problemów żywieniowych dla ludzi
nie obciążonych dużą rodziną 1 zwy-
kle pozostających w nie najgorszych
warunkach materialnych.

Według danych szacunkowych,
odsetek spożywających obiady w

stołówkach' sięga niewiele ponad 12
proc. ogółu pracowników gospodar-
ki uspołecznianej. Jeśli jednak od-
liczy się tych, którzy ze stołówek
korzystają z tytułu zatrudnienia w

określonej kategorii zakładów (szpi-
tale, żłobki, przedszkola, domy
wczasowe itp.) procent ten obniży
się do niespełna 7. Jest to stan

szczególnie niezadowalający w po-
równaniu z rozwojem żywienia w

NRD. CSRS i na Węgrzech, gdzie
z posiłków w miejscach pracy ko-
rzysta 20 do 30 proc. zatrudnionych,
a w ZSRR 60 proc.

Stosunkowo więcej na jedzenie w sto-
łówkach wydaje się w wyższych gru-
pach zamożności, gdzie .roczny dochód
na osobę kształtuje się powyżej 15 tys.
zł, rocznie. Najczęściej korzystają z usług
stołówek osoby samotne, bezdzietni i

mieszkańcy hoteli robotniczych. .Cztero-
krotnie rzadziej korzystają ż nich człon-
kowie rodzin dwuosobowych, sześcio-
krotnie rzadziej — członkowie rodzin
składających się z trzech dSób. a dzie-
sięciokrotnie rzadziej — członkowie ro-

dzin sześcio- 1 więcej osobowych.
Według danych GUS, przeciętny

członek rodziny pracowniczej wy-
daje rocznie na żywienie około 5

tys. złotych, w tym ponad 500 zło-
• tych na żywienie w stołówkach. Nie

jest to mało, jeśli się zważy, że
średnia kształtują wszyscv członko-
wie rodziny, a więc i dzieci.

Nie bez znaczenia pozostaje fakt,
że ze stołówek nie korzystają ko-
biety mające liczne rodziny, a wiec
z reguły prowadzące gospodarstwo

domowe. Trudno także zgodzić się-
z -tym, że ze stołówek korzystają
przeważnie pracownicy pierwszej
zmiany, w tym minimalnie — ro-

botnicy.

RANGA
USŁUG STOLOWKOWYCH

Usługi stołówkowe mogą odgry-
wać poważną rolę w podniesieniu
poziomu życia i masowej konsump-
cji ludzi pracy. Tymczasem, .pod-
czas gdy w 1950 r. w zakładach
pracy było czynnych ponad 9 500
stołówek i bufetów, to w 1958 r.

liczba ta spadła do 2 800. Stan sieci
stołówek zakładowych — według
informacji MHWiU — wynosił w

1971 r. — 3 080; bufetów było wów-
czas 1 930. W 1971 r. liczba stołó-
wek i bufetów zwiększyła się o 302,
w tym o 121 stołówek i 281 bufe-
tów. W 1972 r. w dalszym ciągu
utrzymywała sie tendencja wzrostu
ilości placówek żywienia przyzakła-
dowego.

58,3 proc. stołówek przyzakładowych
prowadzonych jest we własnym zakresie
przez zakłady pracy, około 5,1 proc.

rytorialnym ,lch rozmićgżcz&ńiu. /Np.
w WarszaWie czyrtjłjfćh" -pOnad
260 tego ifodzaju ^piacftwekv.fy woj.
katowickim • -r .

--360^. w.

woj'.: białostockijtii; — 34.
Jednocześnie , w Warszawie' wciąż
jeszt&ę 35:,zakładów zatrudniających
powyżej, 300 - osób nie rozporządza
ani stołówka, ani bufetem. Analo-
gicznie kształtuje się sytuacja w

wielu innych rejonach' kraju; Szcze-
gólnie odczuwa się brak stołówek
międzyzakładowych średniej wiel-
kości, stanowiących' najwłaściwsze
rozwiązanie dla położonych blisko
siebie małych zakładów pracy, nie
będących w stanie prowadzić sto-
łówki we własnym zakresie. Stąd
wiele załóg (nie tylko zresztą w

mniejszych zakładach), pozbawio-
nych jest możliwości korzystania z

żywienia na miejscu, mimo że re-

flektantów nie brakuje.

Obok nowoczesnych 1 estetycznie urzą-
dzonych stołówek znaczny odsetek sta-

nowią ciasne, zlokalizowane w pomiesz-
czeniach prowizorycznych. prymityw-
nych: Wiele sal jadalnych nie różni się
od przedwojennych „garkuchnl" — ha-
łaśliwych, tłocznych, pełnych przykrych
zapachów kuchennych. Potwierdzają to

dzeń okazują się bezskuteczne. Spo- '

rządzane w sposób biurokratyczny
rozdzielniki nie zapewniają" priory-
tetu dostaw nawet tam, gdzie często
jest to niezbędne; co gorsza, Biuro
Zbytu Urządzeń Handlowych w

Warszawie aktualnie realizuje za-

mówienia dla stołówek w 30—50
proc. Zachodzi zatem potrzeba zre-

widowania obowiązujących zasad
rozdzielnictwa maszyn i sprzętu ga-
stronomicznego.

Nie mniejsze są kłopoty z naby-
waniem odpowiednich urządzeń sa-

nitarnych i higienicznych, z wypo-
sażeniem stanowisk pracy zgodnie
z przepisami bhp i zabezpieczeniem
przeciwpożarowym.

1

PERSONELU WCIĄŻ BRAK

Wiadomo, że najsprawniejsze ma-

szyny i urządzenia mechaniczne nie
zastąpią człowieka. Ludzi zaś wciąż
brakuje. Stołówki przyzakładowe
charakteryzują się jednym z naj-
większych- wskaźników fluktuacji
pracowników w naszej gospodarce.
Do tego zjawiska dochodzi niezado-
walający poziom kwalifikacji. For-

stawiała zaleconej wartości. Ich za-

wartość kaloryczna obniżona hyła
o 30 do40proc. w stosunku.do

'

tego, co wyszczególnione zostało w

raportach. Serwowane posiłki diete-
tyczne nie zawsze dostosowane by-
wają do zaleceń fizjologicznych.

W zasadzie w stołówkach przyrządza
się obiady. Rzadko, nawet gdy istnieją
warunki, prowadzona jest produkcja po-
siłów regeneracyjnych, dietetycznych,
śniadaniowych, kolacji itp.. produkcja
wyrobów garmażeryjnych i dań „na wy-
nos".

Posiłki regeneracyjne wydaje się
w zasadzie robotnikom pracującym
w uciążliwych czy szkodliwych wa-

runkach, głównie! w budowniętwie,
górnictwie, transporcie, przemyśle
ciężkim i chemicznym. W 1971 r.

znacznie rozszerzyło sie korzystanie
% posiłków regeneracyjnych i die-
tetycznych. Są tanie, a dla n'ektó-
rych zawodów nawet bezpłatne,
wydawane WDrost przy stanowis-
kach pracy. Ilość wvdawanych po-
siłków regeneracyjnych wynosi
dziennie 193.1 tys. porcji, co wr Sto-
sunku do 1970 r. stanowi wzrost

q 41 tvs:

W 1971 r. nastąpił wzrost średniej

MARIAN SIKORA
Fpt. Z. Jankowski

przez OZR I pozostałe 36 proc. przez
państwowe i spółdzielcze organizacje
handlowe. Najsprawniejsze okazały się
stołówki OZR; najsłabsze — prowadzone
przez same zakłady pracy. Wśród orga-
nizacji wyspecjalizowanych najpoważ-
niejsze osiągnięcia mają przedsiębior-
stwa gastronomiczne „Społem".

W roku 1971 dał się zauważyć
wyraźny wzrost dostaw'' gotowych
posiłków z zakładów gastronomicz-
nych do stołówek pracownićfeych.
Dynamika tego wzrostu Wyniosła
143,4 proc., a w 1972 r. — 154,7

proc. Najwyższą dynamikę wykazu-
ją organizacje wyspecjalizowane,
jakkolwiek mają one najniższy
wzrost przeciętnej liczby miejsc
konsumenckich, przypadających na

jedną stołówkę. Wynika to z utrzy-
mującej się tendencji przekazywa-
nia im przez zakłady pracy do pro-
wadzenia placówek mniejszych, w

których działalność gastronomiczna
jest trudniejsza.

DYSPROP«RCJE W SIECI
I WYPOSAŻENIU

Powszechnie występuje niedoroz-
wój sieci stołówek przyzakładowych,
przy dużych dysproporcjach w te-

przeprowadzone przez stacje sanitarno-
-epldemiologiczne kontrole: większość
stołówek zakładowych nie jest należycie
przygotowana do przyrządzania i wyda-
wania masowych posiłków.

Z drugiej strony, mimo skromnej
— jak powiedzieliśmy — bazy, z

wielu stron kraj^ napływają syg-
, nały, ,że
nie wykorzystuje racjonalnie swoich
możliwości procftikcyjhych; 7,5'proc.
objętych lustracją" stołówek w woj.
katowickim posiada moce produk-
cyjne do sporządzania dziennie
36 250 posiłków, a przygotowuje
26 200. Są stołówki, gdzie możliwoś-
ci bywają wykorzystane w niespeł-
na jednei trzeciej.

Generalnie rzecz biorąc, wyko-
rzystanie potencjału stołówek w 60
do 80 proc., przy jednoczesnym
przeciążpniu części z nich ponad
możliwości, świadczv o dużym mar-

notrawstwie. nie- mówiąc już o nie-
bezpieczeństwie dla zdrowia stołu-
jących sie.

Szczupłość i niedostatek bazy lo-
kalowej stołówek wysteouje w pa-
rze~brsk<'em nier^-z elementarnego
wyposażenia technicznego. Ciągłe
starania o zakup niezbędnych urzą-

malnymi uprawnieniami zawodo-
wymi legitymuje się zaledwie 30
proc. zatrudnionych, stąd kultura
obsługi i higiena osobista personelu
pozostawia wiele do życzenia.

Niepochlebną reputację pogłębiają zda-
rzające się wykroczenia W rodzaju nie-
rzetelności - w kalkulacji,' -Niewłaściwym
rozliczaniu surowca, .nleewldeiicjonowa-
niii '

nadwyżek, uchybień' w
1

recepturze,
Uszczuplaniu' dodatków( żańiżaniu wagi
— szczególnie dań mięsnych — zamianie
gatunków | jednostajności w jadłospi-
sach. Często wysoko skalkulowany i wy-
ceniony obiad może być niżej kalorycz-
ny, mniej wartościowy i gorszy smako-
wo od przygotowanego z uwzględnie-
niem niższych nakładów finansowych.

Wszystkie te niedomagania — jak
oodają ankiety — powodują, że ja-
kość posiłków i ich asortyment po-
zostawiają wiele do życzenia.'

Stołówki Drzrzakładowe wydają
przeważnie dania obiadowe bez wy-,
boru. Powszechnie unika sie tanich,
a lubianvch. lecz pracochłonnych
potraw. Zbyt niskie jest snożycie
mleka, serów, warzyw, owoców, ry-
żu. kasz. Braku jarzyn nie kom-
pensują nadmierne porcje kartofli.
Ponad połowa zbadanvch laborato-
rvinie posiłków stołówkowych z

różnych zakładów pracy nie przed-

ceny obiadu o 3,3 proc., a posiłku
regeneracyjnego o 5,6 proc

Wzrost średniej ceny. obiadu można
uzasadnić ria.ln. rozszerzeniem działal-
ności żywieniowej * na rzecz konsumen-
tów spoza zakładu pracy, przy. czym
odpłatność za ;posiłki .powiększona zo-

stała o narzut pozwalający na pokrycie
kosztów-, związanych''® lch*i produkcja i

sprzedażą-.- • Wzros^^jiatOmiast średniej
cęiiy posiłku' regeneracyjnego"" wiaie się
z wyższą zawartością • wkładu -siirowca,
a więc podniesieniem jakoścl i kalorycz-
ności.

Niepokoi także fakt. że wiele za-

kładów pracy nie wprowadziło do-
tychczas w życie nowych zasad cen

na nosiłki, tym samym odpłatności
określonych we wspomnianej
uchwale.

Z bufetów i kiosków uzupełniają-
cych wyżywienie na terenie zakła-
dów pracy Draktycznie korzysta za-

ledwie część załogi, gdyż sa one za-

mykane w godzinach popołudnio-
wych. Dopiero dwuzmianowa praca

. tych placówek umożliwia o każdej
porze spożycie czegoś ciepłego.

Duża aprobata dla tego rodzaju
placówek handlowych wcale nie oz-

nacza. że ludzie oceniaia je bezkry-
tycznie. Przede- wezvstkim w zaspd-
niczy sposób miały one poprawić

żywienie, robotników. Tak się jed-
nak nie stało. Poza tym protokoły

! pokontrolne wskazują,' że zazwyczaj
oferują artykuły spożywcze (poza
zestawami' śniadaniowymi), a nie
posiłki gorące. Niewystarczaącejast
ich zaopatrzenie w tańsze wędliny,
dostawy pieczywa następu- z rega-
ły' w późnych godzinach, a przemy-
słowe artykuły spożywcze nierzadko
byw-ją przeterminowane.

£>S«jąP cr
y mli« a

M

kaS. Trudno się też pogodzić z tym, ze

Ha terenie tego samego obiektu przemy-
słowego stosuje się zróżnicowane marze,
przysługujące różnym organizacjom han.

diowym,prowadzącym tam swoje pla-
cówki.

WNIOSKI

W sytuacji, gdy 88 proc. zatrud-
nionych w gospodarce uspołecznio-
nej wciąż żywi się we własnych
domach, a 83,5 proc. kobiet w wie-
ku produkcyjnym pracuje zawodo-
wo rola stołówek będzie musiała
wzrastać. Troska o ich rozwój po-
winna być podstawowym obowiąz-
kiem zakładów pracy.. Nie znaczy
to jednak, żeby miały się one do-
słownie zajmować '

przygotowywa-
niem posiłków dla załóg.

Q Za rozwój i, skoordynowanie
działalności zakładowej gastronomii
odpowiedzialne jest Ministerstwo
Handlu Wewnętrznego i Usług. To-
też prawidłowemu zaopatrzeniu jej
nie tylko w odpowiedni asortyment
zarówno artykułów spożywczych,
przemysłowych, ale i w sprzęt me-

chaniczny MHWiU powinno poświę-
cić znacznie więcej uwagi.

O Więcej uwagi powinny też
okazywać działalności stołówek i

placówek handlowych na terenie
zakładów pracy rady zakładofwe.
Związki zawodowe bardzo energicz-
nie zaangażowały się w rewindyka-
cję zajętych pomieszczeń stołówKO-
wych, później ich energia raczej
osłabła. Tymczasem tam, gdzie
istnieją w zakładach komisje sto-
łówkowe, sytuacja układa się na

ogół nomyślńie, oczywiście pod wa-

runkiem, że nie są to komisje „na
paoierze", co, niestety, zdarza się
dość często.

f% Dopływ kwalifikowanej kadry
pracowników nawet przez kontakty
z- miejscowymi szkołami zawodowy-
mi niewiele zmienia sytuację. Dla
absolwentów tych szkół stołówki
nie są atrakcyjnym miejscem pracy,
w dodatku jeśli jeszcze pracują na

trzy zmiany. Dlatego związki zawo-

dowe we własnym zakresie i z

własnych funduszów powinny orga-
nizować szkolenie pracowników w

zakresie zasad i higieny żywienia.
9 Należy zwrócić uwagę na

zbyt małe zainteresowanie działal-
nością stołówek okazywane ze stro-

ny przemysłowej służby zdrowia.
O Mimo uprzedzeń, rozwój ży-

wienia przyzakładowego — ze

wzelędów ekonomicznych, społecz-
nych i zdrowotnych — będzie po-
stępował, zmuszając do stosowania

«••.^bardziej nowoczesnej; jego organi-
" * zaęjl. Radykalną 'zmianę przynieść
" może ' zwielokrotnienie, dostaw peł-

nowartościowych gotowych i pólgo-
towvch produktów, mrożonek, kon-
centratów, dań mięsnych i rybnvch
— porcjowanych i oczyszczonych.
Równocześnie przemysł spożywczy
musi zacząć nrodukcję gotowych
dań 1 półproduktów w opakowa-
niach dostosowanych do potrzeb
stołówek. Produkowane bowiem do-
tychczas małe porcie zmuszają sto-
łówki do angażowania wip^szej
liczby orpcownikńw. co za

sobą wzrost kosztów przygotowa-
nia posiłków.

Im większe chcemy osi~"nąć
efekty w sferze produkcyjnej, tym
więcej musimy dbać o sprawv od-
żywiania załóg. Jest to dziedzina.
Która nowinna znajdować sie ciasle
W centrum uwagi rad zakładowych.

ODPOWIEDŹ NA WYZWANIE
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

niej polityki inwestycyjnej. W tym okresie istotnie świat poszedł ostro

naprzód — tak w dziedzinie rozwoju mocy produkcyjnych, jak i w kon-
strukcji zupełnie nowych typów statków specjalistycznych. Nie jest to jed-
nak dystans, którego nie moglibyśmy nadrobić.

Realizujemy już dziś konkretny program dynamicznego rozwoju okrę-
townictwa w Polsce, program w pełni realny i zatwierdzony przez naj-
wyzsze władze państwowe. Realizacja tego programu efektami, zmianą
naszej pozycji w świecie i skalą oddziaływania na współpracujące bran-
że przemysłowe, przypominać będzie — oczywiście z zachowaniem od-
powiednich proporcji — ten skok. jakiego dokonano u nas w przemyśle
okrętowym w latach pięćdziesiątych. Sądzę, że już wkrótce po roku 1975
odzyskamy tę pozycję w stosunku do przodujących przemysłów okręto-
wych w świecie, jaką zajmowaliśmy w pierwszej połowie lat sześćdzie-
siątych.

Chciałbym jednak z 'dalą mocą stwierdzić, że ta odpowiedź na wyzwa-
nie, czy raczej po- prostu

' zadanie zdynamizowania rozwoju i szybkiego
unowocześnienia produkcji stoi tak przed przemysłem okrętowym, jak
i przed współpracującymi z nami branżami, dla których przemysł okręto-
wy jest jednym z poważniejszych a jednocześni bardzo wymagających
odbiorców. Tylko około 25 proc. wytwarzanego w Polsce wyposażen

:
a okrę-

towego produkowane jest w przedsiębiorstwach wchodzących w skład na-

szego zjednoczenia. Zewnętrzną bazę kooperacyjną stanowi dla nas aż 1137
przedsiębiorstw rozrzuconych po całej Polsce.

Chciałbym tu podkreślić decydującą rolę jakości I nowoczesności wypo-
sażenia okrętowego właśnie dla tej grupy statków, w których się spe-
cjalizujemy i w której w Ostatnich latach nastanttv najistotniejsze prze-
miany techniczne. Przemysł okrętowy jest dla olbrzymiej ilości zakładów
bardzo poważnym stymulatorem nowoczesności, ponieważ wymaga do-
starczania urządzeń rta najwyższym światowym poziomie, dostosowanych
do szczególnie trudnych warunków morskich. Te rolę w stosunku do go-
spodarki, jaką odgrywa nowoczesny przemysł okrętowy można porównać
w pewnym sensie do roli, jaką odgrywają przemysły takie; jak lotniczy
lub nawet kosmiczny.

„Ż. G.": Program rozwoju jirzemysłu tak złożonego, a jednoczeSnle wy-
magającego tak poważnych! inwestycji, musi być oparty na wiarygod-
nych prognozach. Cży potrafimy je dziś sformułować, czy też po prostu
„gramy w ciemno"?
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St. SKROBOT: Nasz program obejmuje ściśle okres do 1980 r. z

'„przymiarką" do roku 1990. Wiemy dziś — i jest to oczywiste dla wszyst-
kich krajów poważnie zajmujących się okrętownictwem — że zapotrzebo-
wanie na statki będzie rosło, ponieważ jest ono związane z potrzebami
transportowymi świata i rozwojem handlu zagranicznego. Wiemy też, że
nawet realizując cały nasz program do 1980 r. nie zaspokoimy w pełni
potencjalnego zapotrzebowania, a tylko jego 50—60 proc. Oznacza to, że
nawet rozwijając przemysł okrętowy nie będziemy w stanie zrealizować
wszystkich zamówień z kraju i zagranicy.

Natomiast o wiele trudniej test odpowiedzieć na pytanie, jakie to beda statki
— powiedzmy w okresie 1990—2000 — i Jak się Je będzie budować. Pracujemy dziś
nad tym i mamy już pewne konkretne poglądy. Niewątpliwie, będą to statki coraz

bardziej wyspecjalizowane, coraz bardziej złożone technicznie. Rewolucja technicz-
na w żegludze i przemyśle okrętowym, jaka dokonuje się od dobrych kilku lat,
ma przebieg na tyle szybki, że trudno w sposób nie budzący wątpliwości stwierdzić
dziś, do jakirh tynów i jakich form statków doprowadzi za lat dwadzieścia. Nie-
mniej te statki trzeba będzie zbudować.

Chcielibyśmy przynajmniej zebrać aktualne poglądy w tej kwestii 1 do-
konać międzynarodowej konsultacji tego. co wiemy. Pragniemy więc, by
Polska była gospodarzem światowej konferencji na temat statku przyszłoś-
ci i stoczni przyszłości. Sądzę, że uda się nam ją- przeprowadzić za trzy
— cztery lata ze wspólną korzyścią uczestników.

„Z. G.": Czy jednak dobrze zastanowiliśmy się nad ekonomiczną opła-
calnością rozwijania przemysłu okrętowego w naszych warunkach?

St. SKROBOT: Przemysł okrętowy w Polsce to przede wszystkim
przemysł eksportowy i w tym aspekcie. trzeba głównie rozpatrywać jego
opłacalność. Średnio sprzedajemy za grąnicę około 70 proc. produkcji, przy
czym coraz więcej naszych statków i wyposażenia okrętowego kupują roz-

winięte kraje kapitalistyczne. W 1972 r. eksport wzrósł o 12 proc., zaś
eksport do krajów kapitalistycznych o 35 proc. W ubiegłym roku 14 stat-
ków przekazaliśmy Norwegii. 12 — Związkowi Radzieckiemu, 9 — Francji
i mniejsze ilości innym państwom jak Brazylii, Kolumbii, Islandii, Szwaj-
carii.

Pod względem łącznego tonażu sprzedawanych corocznie statków ZSRR
pozostaje naszym stałym najpoważniejszym odbiorcą, a Norwegia wysu-
nęła się na drugie miejsce. Łącznie na lfście odbiorców naszych statków
figuruje już 21 państw, na liście zaś odbiorców wyposażenia okrętowego
aż 42 kraje. Ten ostatni rodzaj eksportu rozpoczął się na szerszą skalę
dopiero w 1971 r„ lecz warto zwrócić nań szczególną uwagę, ponieważ
świadczy on o tym, iż nadrabiamy opóźnienia w dziedzinie jakości urzą-
dzeń okrętowych, a ona jest właśnie decydująca dla jakości całego stat.ka.
Dzięki temu zaczynamy uczestniczyć w międzynarodowym podziale pracy
w dziedzinie produkcji urządzeń okrętowych, obejmującym czołowe prze-
mysły świata.

Nie sposób oczywiście ujawnić naszych kalkulacji dotyczących opłacal-
ności eksportu i wielkości zysków dewizo wy cli Bezsporne wykapanie tej
opłacalności było podstawą, na której oparte zostały decyzje dotyczące

realizowanego obecnie programu rozwoju przemysłu okrętowego w Pols-
ce. O opłacalności tego eksportu decydują dwa czvnniki.

Po pierwsze masa wpływów dewizowvch: trudno znaleźć inne gałezie
przemysłu maszynowego, których wyroby byłyby eksportowane w tak
olbrzymiej masie i wartości.

Przemyśl okrętowy zdecydowanie przewyższa tu wszystkie d?.led?lnv produke.il
maszyn i urządzeń ustępując jedynie masą wpływów dewizowych z -ek^nortu Gór-
nictwu i hutnictwu (Jeśli różne dziedziny hutnictwa traktuiemv łącznie). Realizo-
wany program rozwoju sorawi, że być inoże tuż w łatach 1.1*4—1973 nrzsmvsl
okrętowy pod tym względem wysunie sie nu pierwsze miotące wvorzedzaiac eór-
metwo i hutnictwo. Oznaczać to bedrie istotna zmianę w strukturze n«"es:o eks-
portu — czołową branża eksnotowa hndTlo przemyj wytwarzający produkty wyso-
ko. przetworzone, o wielkim udziale myśli technicznej.

Drugim czynnikiem jest efektywność uzvskit dewiz, która .w przemyśle
okrętowym jest wysoka, pod warunkiem że eksDortuiemv statki technicz-
nie złożone, znajdujące się „na szczytach" koniunktury światowej.

Oczywiście, można znaleźć szereg -wyrobów przemysłowych, gdzie efektywność
ta jest Jeszcze wyższa, ale pozostają one daleko w tvle zn okrętownictwnm pod
Względem globalnej masy wpływów dewizowych. O tym, że jesteśmy pewni uzys-
kiwania stałych zysków świadczy przyjęcie zasady samofinansowania inwestycji
w przemyśle okrętowym.

Nieporozumieniem jest przy tym twierdzenie o materiałochłonności
przemysłu okrętowego: stal używana do budowy kadłuba stanowi śred.iio
15 proc. wartości produkowanych u nas statków.

„Z. G.": Mówi się jednak o stopniowo pogarszającej się koniunkturze
, w, światowym okrętownictwie...

St. SKRÓBOT: Teorie o dekoniunkturze w przemyśle okrętowym są
spłycone i obejmują tylko wycinek zagadnienia. Zawsze istnieje dekoniun-
ktura na pewne typy statków, którymi^ rynek się już nasycił lub któ-
re wykazują malejącą opłacalność eksploatacji. Obok niej zawsze istnieje
koniunktura na inne typy, zwłaszcza na nowe rodzaje statków specjal

:
s-

tycznych. Tylko że jest'to koniunktura na coraz to nowe typy. Owe
„szczyty koniunktury" są zmienne w czasie i utrzymać się w nich mogą
tylko ci, którzy potrafią reagować szybko i sami występować z orygi-
nalnymi rozwiązaniami technicznymi poprawiającymi ekonomiczno-eksplo.
atacyjne walory statku lub całego systemu transportowego. Istotą pewnej
stagnacji naszego przemysłu okrętowego w minionych latach było właśnie
to, że groziła nam utrata możliwości nadążania za przemianami koniunk-
tury.

Była na przykład nie tak dawno koniunktura na masowce średniej wielkości
za które uzyskiwano bardzo dobre ceny. Dziś szczyty koniunktury to bardzo trud-
ne w budQwIe «tatki do" przewozu chemikaliów, a z władcza sa:ó.w słynny*-, t.onte-
nerowce, barkowce, promy i statki samozaladowcże typij „Ro-Ro", bardzo nowo-

czesne statki rybackie, wreszcie duże statki, jak statki OBO, wielkie masowce

czy statki do przewozu zamiennie towarów masowych i samochodów.

Można prźewidywać w niedalekiej przyszłości koniunkturę na różnego
rodzaju, statki przystosowane do bardzo szybkiego przeładunku kontene-
rów i spaletyzowanej drobnicy, statki • „otwierające się" w porcie omal za

wszystkich stron.

„Z.G.": Szybkość reakcji na zmiany koniunktury zależy w dużej mierze
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KOGO WINIĆ?

Instytut Ekonomiki Rolnej stwierdza, że „naj-
bardziej nieustabilizowane plony występują
w Polsce i Czechosłowacji, gdzie w roku nie-
urodzajnym zbiorv owoców spadają niekiedy po-
niżej, 50 proc. roku urodzajnego..." Czv wszyst-
kie jednak niepowodzenia można zwalić na po-
godę, deszcze. przymrozki? Można jednak zna-

lezć fakty, z których wynika, że nawet w roku
przeciętnym nie jest rynek usatysfakcjonowany.

Przedstawmy partnerów działających w bran-
ży warzyw i owoców:

1. Spółdzielnie zrzeszone w Centrali Spółdzielni
Ogrodniczych,

2. Spółdzielnie Centrali Rolniczej Spółdzielni „Samo-
pomoc Chłopska",. •

3. Przedsiębiorstwa Zjednoczenia Przemyślu Owoco-
wo-warzywnego,

*. Zjednoczenie Chłodni Składowych,
5. Państwowe przedsiębiorstwa „ Warzy <va — Owoce"

I inne przedsiębiorstwa miejskiego handlu detaliczne-
go zgrupowane w zjednoczeniach przedsiębiorstw
handlowych oraz przedsiębiorstwa handlu artykułami
codziennego użytku,

S. Snótdzielnie ze Związku Spółdzielni Spożywców
i,Społem",

7. Przedsiębiorstwa państwowego przemysłu tereno-
wego, .

S. Przedsiębiorstwa ze Zjednoczenia Produkcji Leś-
nej „Las",

3. Spółdzielnie '
zrzeszone w Centralnym Związku

Spółdzielczości Pracy. I

Wszystkie wymienione instytucje wkraczają i
na arenę wtedy, gdy chłop pakuje na wóz wy- i

produkowane owoce i .warzywa. Wyjaśnijmy: j
w Polsce ok. 95 proc. produkcji owoców i wa- i
rzyw pochodzi z gospodarstw indywidualnych, *

a tylko ok. 5 proc. z państwowych .gosoodarstw
rolnych i rolniczvch spółdzielni produkcyjnych.
I jest ten chłop drugim, obok pogodv, obiektem,
na którego zwala się wszelkiego rodzaju niepo-
wodzenia. A bo to jest rozdrobnienie, bo trudno
się 7. chłonem dofeadać, nie chce chłoń wprowa-
dzać postępu do ogrodu i sadu itd. itd.

Ale oprócz wymienionych dziewięciu Instytucji 1 In-

dywidualnych chłopów, wnlvw na efekty w branży
owocowo—warzywnej ma fkże Zjednoczenie Nasien-
nictwa Ogrodniczego i Szkółkarstw.» dostarczaja ce na-

sion i młodych drzewek owocowych: Państwowa Ko-
misja Cen zaehęcajaca bądź zrażaii-ca prodMcen<ów do
prowadzenia upr.iV: wytwórc opakiwan li-nit-',f"r-yrh
przetwórstwo; Ministerstwo Komii«iksicM. od ktńresro
często zalety powodzenie, kampanii; Ministerstwo Na-
uki, Szkolnictwa Wvższe<ro i Techniki Wndn» w fi-
nansowaniu i wynosqzaniu w aparaturę OTrodpiczyfi
z-i kładów badawczych wyższych szkół rolniczych itd.
Itd.

Koordynatorem wiodącym w zakresie produk-
cji, skuou i zaopatrzenia rynku w owoce i wa-

rzyWa jest CSO, natomiast koordynacja prze-
twórstwa snoczywa na barkach 7,iednoc7enia
Przem'vsłu Owocowo-Warzywnego. W tvm arty-
kule skoncentruję uwagę na przetwórstwie.

PÓL TYSIĄCA MANUFAKTUR

Zakłady przetwórstwa warzyw i owoców pro-
wadzi 12 ..oionów". Onrócz już wvmipnionvrh
znajduje się w Polsce 30 prywatnych przetwór-
ni. 40 prowadzonych rarzez sDÓfdzielnie produk-
cyjne, 5 spółdzielczość inwalidzką, 10 przez
PGR-y...

Łącznie dystjonuie branża ponad 560 zakłada-
mi przetwórstwa. Zjednoczenie Przemysłu Owo-
cowo-Warzywnego prowadzi 55 zakładów,

w których wytwarza się ponad 55 proc. ogólnej
Wartości produkcji''branży.

Przemysł kluczowy skupia, stosunkowo naj-
większe i najnowpćzęśniejsże zakłady, w któ-
rych instaluje się całe linie przetwórcze, kosz-
towne urządzenia. Pó prostu prowadzi • produk-
cję tych asortymentów, które' Wyrhagają trud-
niejszych technologii i sporej'mechanizacji pro-
dukcji. W pozostałych, prawie 500 zakładzikach,
dominuje praCa ręczna, a warunki w jakich
produkuje się tam kompoty, ogórki konserwowe
i inno r>r"ptwory, są — oględnie mówiąc — nie-
zachęcająpe.

A ja|ti poziom reprezentują zakłady ZPO-W? Samo
zjednoczenie w Jednym z. dokumentów przyznaje:.
,,....0 ile pod względem slosowanycfi metod technolo-
gicznych nic ma istotnych różnic w porównaniu
z przemysłem Innych' krajów, to w zakresie rozwią-
zań technicznych, stoonH koncentraeii produkcji i jej
specjalizacji oraz h i R i e,n y samych produktów ist-
nie J

ą poważne dysproporcje."
Zużycie parku maszynowego w zakładach

ZfO-W — 47 proc. Z analizy majątku trwałego
wynika, że aby nie doprowadzić do jego dalsze-
go zniszczenia trzeba rocznię wydawać ok. 150
min zł na inwe<?tvrie odtworzeniowe.

Tymczasem w 1971 roku ZPOW nie otrzymało
ha inwestycje nawet owvch 150 min. Również
Dian na 1972 ooiewał tylko na 153 min zł. Tyl-
ko dzięki wsriólnym manewrom zjednoczenia
i resortu udało sie kwotv te przekroczyć (tzw.
„operatywnym działaniem"): W. 1971 roku wy-
dano ostatecznie 169. .5 min zł. w 1972 r. —

224.2 min zł. Podchodząc bezkrytycznie do cyfr,
można byłoby powiedzieć — jest dobrze, bowiem

'IW.W.I.I.UXMVI'!

przekraczano plany inwestycyjne. ...Ale jakie to

były plany!
Ostatnią większą inwestycją było wybudowa-

nie zakładu w Pińczowie w 1970 roku z póź-
niejszymi „dorobkami" w 1971 r. i 1972 roku.
Aktualnie dochodzi do pełnej zdolności produk-
cyjnej. Wspomniany oddział prod.ukcji proszków
owocowych w Tymbarku ma osiągnąć pełną
zdolność produkcyjną (400 ton rocznie) z przy-
spieszeniem dwumiesięcznym w I kwartale 1973
roku.

Kilku pracowników ZPOW zastanawiało się, co tu
można byłoby, wyekspflnfiwać z dorobku inwestyfcyfe
nego: ...zmodernizowaliśmy, linie rozłewnicze «JEMraffi'
tiu o urządzenia NRD... kUpi'iśmy trzy samozbierajAf-
Ci0 . młócarnie 1 groszku " tzi NRF. Anglii i BolflHwpjb
1 sztuce) w 1912 r. ... w zakładach w Rzeszowie, Dwi-
kozach, Dębnie, Kotlinie, Milejowie, Wrocławiu popra-
wiła się nieco sytuacja w magazynach wyrobów go-
towych.

A co będzie w 1973 roku? Nowa wersja 5-lat-
ki przewiduje wysokość nakładów inwestycyj-
nych — 219 min zł, w tym inwestycje branżowe
182 min zł. Około 40 min zł, to inwestycje włas-
ne przedsiębiorstw (55) — czyli niecały milion
złotych na jeden zakład.

W takiej svtuacji staje się oczywiste, że pie-
niędzy na żadne poważniejsze inwestycje socjal-
ne nie starcza. Pomijam opisywanie warunków
pracv ok. 20 000 pracowników przetwórni
ZPOW...

Aktualnie, po skorygowaniu zadań inwestycyj-
nych ZPOW na lata 1971—1975,- nakłady na te
cele podwyższono do kwoty ok. 1174 min zł.
Według szacunku brakuje ok. "310. min zł do
zrealizowania tzw. planu niezbędnego minimum.

„ P ROGRAM CHŁODNICZY"

Symptomatycznym przykładem potwierdzają-
cym konieczność doinwestowania przemysłu
przetwórstwa owocowo-warzywnego jest tzw.

„program chłodniczy".
ZPOW organizuje w ciągu roku kilkanaście

kampanii.' Poważnym problemem jest możliwie
najdłuższe rozciągnięcie kampanii danego owocu.

Pierwszym sposobem na rozciągnięcie okresu
dostaw jest (no. przy jabłkach, groszku) stoso-
wanie gatunków i odmian, które dojrzewają
w różnych porach.. Liczy się przesunięcie nawet
o kilka dni. Ideałem jest bowiem, np. przy
groszku, by -w ciągu sześciu godzin od zebrania
z plantacji groszek ten znalazł się w hermetycz-
nie zamkniętej puszcze czy słoiku. Wtedy nie
trzeba stosować chfemicznego zabezpieczania
przed zeosuciem.

Drugim sposobem wydłużania godzin i dni,
podczas których musi się dany owoc czy warzy-
wo przetworzyć jest stosowanie środków chemi-
cznych. Na przykład puloę owocową konserwuje
się dwutlenkiem siarki i może wtedy sookojnie
czekać na swoją kolejkę. Oczywiście SOu odpa-
rowuje się potem. ale zawsze zdrowiej w ogóle
nie stosować środków chemicznych

Trzecim sposobem — eliminuiącym zarazem

konserwację chemiczną — jest zamrażanie sku-
pionych owoców i warzyw. W chłodniach moąą
długo czekać w kolejce do agregatów przetwór-
czych.

Tylko 5 zakładów ZPOW posiada własne
chłodnie wybudowane w poorzedn'ei pięciolatce.
Zdolność zamrażania w tych zakładach łącznie
— 10 400 ton. Po ewentualnym zrealizowaniu po-
stulowanych inwestycji (kosztem 400 min zl)
zdolność ta podniosłaby się do 24 700 ton.

I jest to sorawa najnilnieisza dla ZPO-W. Po-
wiedziano mi: „Od 20 lat bijemy sie o te chłod-
nie i nic! Może wreszcie teraz... Zgłosiliśmy po-
trzeby minimum. Bazę chłodniczą' należałoby
właściwie powiększyć — 10-krotn : e! Pragnęli-
byśmy. by każde nasze wojewódzki przedsię-
biorstwo miało własną zamrażainię."

Następną ważną sorawą (właściwie każda jest
ważna) jest unowocześnienie transportu chłod-
niczego przeznaczonego do Drzewozu mrożonek
i bardziej wrażliwych wyrobów i surowców.

Od" lat. czeka na radykalne rozwiązanie cały
kompleks problemów opakowań, litografii, pale-
tyzacji...

Listę koniecznych , przedsięwzięć można byłoby
ciągnąć długo. Szacuje się, że koszt unowocześ-
nienia produkcji w przemyśle owocowo-warzyw-
nym wyniesie-1621 min zł i 110 min zł dewizo-
wych. Dodajmy: są to potrzebv minimum same-

go ZPO-W. A inni partnerzy?

PRODUKCJA I SUROWIEC

Wartość produkcji dla całej branży przedsta-
wiała się w poszczególnych latach następująco:
1970 — 9.930 min-zł, 1971 r. — 10.293 min zł..
1972 r. — 10.176 min zł, plan na 1973 r. — 11.886
min zl.

Jak widać, dynamika jest bardzo niska. Plan
na 1973 rok zakłada dużv skok. ale już wiado-
mo. że niestety nie. jest newne jego wykonanie.

Okazuje się. że nian dostaw owoców na 1972
r. wynosił ponad 220 tys. ton — w grudniu 1972
r. otrzymano niewiele ponad 160 tys. ton. Zabra-
kło truskawek ok. 4000 ton, agrestu 300 ton. cze-

reśni dostarczono ok. 6 razy mniej, czarnej ja-
godv 4 razv mniej. ieżvn 2 razy mniej, malin
o 600 ton mniej. Najważn ; pisza r>ozvcię stanowią
jabłka: olan dostaw 157,8 tys. ton, dostarczo-
no niewiele ponad 100 tys. ton...

W warzywach bilans z grudnia 1972 roku
wskazywał przekroczenie planu dostaw o kilka
tvsięcv ton. Ale wnłvw miały na to większą
dostawy, kapusty, ogórków i marchwi. Poszuki-
wanej jf§sqłkj dostarczono lptjtei o 1200. tan. op-
Jnid^rtftf 1500 fift $rffiej, m®|j ®piSS-

Na sTerę produkcji samych owoców 1 warzyw'
ZPO-W wnływ ma niewielki. Na ch'opski rozum bo-
wiem, nikt nie bedzie umawiał się ze zjednoczeniem,
że w danym roku dostarczy x ton spadów, y ton
owoców gorszego gatunku, ziednoczenie też nie bę-
dzie namawiać chłonów do zak*adania spec'ainie kiep-
skich sadów, 7. których owoc» mogłoby kupować ta-

nio, po np. 2 zl za 1 kg jabłek...

Jednak brak taniego surowca determinuje
wvniki produkcyjne branży przetwórstwa owo-

cowo-warzywnego. Jak wviść z imnasu? Odpo-
wiedź na to pytanie można znaleźć w dru<r'm
kompleksie zagadnień produkcji obrotu i handlu
świeżymi owocki i warzywami, co jest z kolei
„królestwem" CSO.

W sferze skupu, produkcji owoców, zamrażal-
nictwa i handlu owocami i warzywami na każ-
dym kroku spotykamy objawy występowania
wyjątkowego bałaganu i braku koordynacji. Do

sprawy powrócę w odrębnym artykule.

W NOWĄ JAKOŚĆ
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Wszyscy są tu od wszystkich uza-

leżnieni, bo tak konstruktor kraje,
jak mu scali staje, ale sekretarz
Tadeusz Pyka przypomniał, że 1/3
produkcji wyrobów walcowanych
wytwarzana jest na przestarzałych
urządzeniach, które przemysł maszy-
nowy może unowocześnić. :

Racjo-
nalna gospodarka materiałowa o-

snacza więc ZADANIA DLA
WSZYSTKICH, tak, aby w kolej-
nych ogniwach reprodukcji zwielo-
krotniać, a nie zaprzepaszczać efek-
ty, osiągnięte w poprzednich. Każ-

dy musi więc zaczynać od siebie,
po to, aby otwierać drogę do du-
szenia w dól bariery materiałowej
u innych i w całej gospodarce.

Co więc powinni robić ekonomiś-
ci? Powinni być promotorami właś-
nie myślenia i działania systemo-
wego, tymi, którzy• ułatwią zana-

lizowanie i doprowadzenie do-
społecznej świadomości związków
między poszczególnymi przedsię-
biorstwami, gałęziami, fazami re-

produkcji, które dopiero RAZEM

rozpatrzone dają rzeczywiste, a nie

pozorne efekty w postaci obniżenia
materiałochłonności gospodarki na-

rodowej. Efekty, rozpatrywane nie

tylko od strony producenta, do-
stawcy, ale odbiorcy użytkownika,
konsumenta. Następująco mówił o

tym na Plenum I Sekretarz KC
PZPR tow. Edward Gierek:

„Racjonalna gospodarka zasobami

surowcowymi i materiałowymi na-

szego kraju stawia nowe, odpowie-
dzialne zadania przed naukami eko-

nomicznymi. Właściwa polityka w

tej dziedzinie. musi opierać się . o

głębsze rozpoznanie procesów eko-

nomicznych i technicznych, decy-
dujących o materiałochłonności wy-

twarzanych produktów. W tej dzie-

dzinie nie wystarczą szacunki: po-
bieżne i fragmentaryeżne. Bardziej
niż w jakiejkolwiek innej dziedzi-

nie gospodarowania niezbędne jest
tutaj myślenie systemowe i kom-

pleksowy rachunek ekonomiczny,
uwzględniający przepływy między-
gałęziowe, całościową ocenę efek-
tywności, analizę zasadności cen,

•możliwości eksportu i importu oraz

wiele innych czynników".
Systemowe myślenie ekonomiczne

ma w sprawach gospodarki mate-

riałowej szczególne. -, zhaczenie dłatę^
go, ze
żr- ó; strategii-siBSDWcovSejSf
trzeba w skali 4£ies\ęcic>lięćL£ ?Ńj£
chodzi tu tylko reMtyibnie' długi
cykl inwestycyjny w samych prze-
mysłach surowcowych, o bilanso-
wanie rosnącego zapotrzebowania
na surowce, ale o decydowanie się
dzisiaj na określone kierunki prze-
twórstwa surowców, o tzw. stopień
głębokości przetwórstwa surowców.
Są to również sprawy naszych
związków z- gospodarką światową,
konkurencyjności naszych wyrobów,
a szerzej mówiąc — kształtowania
pozycji naszego kraju w świecie.
Wywierać to będzie silny wpływ na

kształtowanie struktury przemysłu
maszynowego, chemicznego, a sze-

rzej całego przemysłu przetwórcze-
go. Ogólny kierunek został sprecy-
zowany jasno: MNIEJ MATERIA-
ŁÓW NA ZLOTOWKĘ PRODUK-

CJI, A WIĘCEJ MYŚLI LUDZKIEJ
I INNOWACJI TECHNICZNEJ, ,

•

Wiąże się z
:

tym następny wnio-

sek, który można sformułować na-

stępująco: NAJWIĘCEJ MOŻNA
ZROBIĆ DLA OBNIŻENIA MATE-

RIAŁOCHŁONNOŚCI, ZA1VIM
POWSTANIE PRODUKT. Nieraz

bowiem spotykamy się z pozorną

racjonalizacją zużycia materiałów:
NAJPIERW konstruuje się produkt
ciężki, niefunkcjonalny, o niskiej

jakości, a POTEM zaczynamy go

„odchudzać", ulepszać, podnosić je-
go jakość, stosując W TEJ ' FAZIE

nowoczesne metody, np. analizę
wartości. Jest to' działanie z opóź-
nieniem, w dodatku w znacznej
mierze już zdeterminowane przeź
konstrukcję i wynikającą z ntęj
technologię.

O materiałochłonności decydują
w ogromnym stopniu już dzisiaj
konstruktorzy i technolodzy, jak
również ekonomiści, którzy progrą-
mują produkcję. Czego oni nie zro-

bią, trudno jest. odrobić w samym
procesie wytwarzania, zwłaszcza
tam, gdzie wchodzi w grę ruch
ciągły, automatyzacja. Zostało to u-

ogólnione w postaci stwierdzenia,
że „postawowym ogniwem, decydu-
jącym o jakości i kosztach wytwa-
rzania staje się sfera programowa-
nia i przygotowania produkcji".

Gospodarka materiałowa jest pro-
blemem społecznym, ponieważ Wy-
maga zbiorowego, społecznego dzia-

łania, współgrania nauki ekono-

micznej i nauk technicznych, pro-
ducentów surowców i tych, którzy
je przetwarzają, przewożą, dostąr-~
czają odbiorcom, uwzględniania po-
trzeb konsumenta i rachunku sub-

stytucji, czyli zastępowania materia-

łów. W niej także, jak na dłoni, wi-

dać stosunek do własności społecz-
nej, ponieważ śrubka a także złom,
należą do niej w równym stopniu,
jak dom kultury. W stopniu może

większym, ponieważ budynek jest
już produktem finalnym, który moż-
na lepi-ej lub gorzej UŻYTKOWAĆ,
a z surowca można mniej lub wię-
cej ODDAĆ do użytkowania.

Marnotrawstwo, rozumiane sze-

roko, nie tylko jako fizyczny uby-
tek tego, co już zostało wytworzone
przez ręce ludzkie, lecz jako utrata

Trioż&iiiJO^Clj^^''^^^^ • efektyw-
ność, wydajność surówćow, jes't
sprawą sensu stricte społeczną. Fi-

nałem bowiem tych' na pozór'tyłlio
technicznych powiązań procesu .re-

produkcji, drabiny współzależności
branż i zawodów, są nasze potrze-
by. Zmieniają się one obecnie szyb-
ko nie tylko pod względem ilościo-

wym, ale i jakościowym. Takie są
właściwości przyśpieszenia w gos-

podarce. Można im wyjść naprze-
ciw tylko przez wejście w nową ja-
kęść gospodarowania, w tę właśnie

fazę jakościowego rozwoju, do któ-

rej drzwi szeroko otwiera VIII Ple-

num.

J. G.

od sprawności zaplecza nąukowo-projektowego. Czy w tej dziedzinie
nastąpiła zmiana pozwalająca optymistycznie patrzeć w przyszłość?

St. SKROBOT: Jeżeli chcemy utrzymać się na - szczytach koniunktury,
musimy wytwarzać siatki w krótkich seriach, musimy inieć do czynienia
z ogromną liczbą prototypów, co stawia odpowiedzialne zadania zarówno
przed szeroko rozumianym zapleczem, jak i'przed samymi stoczniami. W

bieżącej pięciolatce przewidujemy łącznie zbudowanie 55 różnych prototy-
pów, w tym zdecydowana większość to statki bardzo złożone technicznie.
Po raz pierwszy przemysł okrętowy w Polsce ma do czynienia z taką' iloś-
cią i stopniem trudności jednostek prototypowych. Rozpoczęliśmy już w

Gdyr.i budowę statku OEO o nośności 105 tys. ton, budujemy w tej pię-
ciolatce nowe typy kontenerowców, statki „Ro-Ro". statki do przewozu
chemikaliów dla Szwecji, statki do przewozu zamienn :

e samochodów i ła-
dunków masowych dla' Norwegii, zmodernizowane bazy rybackie i super-
trawlery.

Przeprowadzona na przełomie 1970 i 1971 r. reorganizacja zaplecza nau-

kowo-orojektowego i podporządkowanie- biur konstrukcyjnych bezpośrednio
stoczniom przynosi już widoczne efekty. Opóźnienia inwestycyjne w dzie-
dzinie materialnego wyposażenia zaplecza -naukowego ..nie dadzą si.ę jednak
nadrobić natychmiast i prawdopodobnie dooiero około 1978 roku bedziemy
mieli zaplecze naukowe wyposażone w pełny zestaw podstawowych urzą-
dzeń niezbędnych' dla rozwiniętych badań. W tym roku ukończymy bu-
dowę dwóch basenów dla prób modelowych: dla orientacji o rozmiarach
takich inwestycji dość powiedzieć, że większy z nich ma długość 280 m

przy głębokości 6 m. Najważniejsza będzie tu umiejętność sprawnego pro-
wadzenia odpowiednio ukierunkowanych badań naukowych i umiejętność
bardzo szybkiego projektowania statku w różnych wariantach. Szczególnie
cykl "projektowania statków musi zostać skrócony do okresu, który jeszcze
kilka lat temu wydawał się całkowicie nierealny. Takie są jednak warun-

ki gry na rynku światowym.
M»mv własny oryginalny system komputeryzujący końcową część prac projek-

tanckich i traserskich „ASTEft-4"; komputeryzacja musi jednak objąć Jak naj-
większy fragment działań konstruktora i projektanta. Mamy Już po temu właściwą
haze materialną: dwa komputery ICL 4/50 i 4to stanowi* najwiuks/y poa wzglę-
dem wyposażenia ośrodek maszyn liczących iv Polsce. Trzeci komputer zostanie
zainstalowany niedługo w Szczecinie; rozwijać będziemy ten system dalej.

Dla szybkości i' jakości reakcji na wahania koniunktury ważna jest ja-
kość i sprawność całego zaplecza, nie tylko naukowo-projektowego. W
poprzednim okresie za mało inwestowano właśnie w zaplecze; zarowno

w tó naukowe, jak i w tak- zwane „zaplecze kooperacyjne", o którego
rozległości już wspomniałem, W tej pięciolatce ihwestycje w zakładach
ModUku-ia-cych wyposażenie okrętowe, należących do naszego zjednoczenia
rosną dwa razy szybciej niż nakłady inwestycyjne w stoczniach a jeszcze
szybciej będą rosnąć w latach 1976-1980. Wprowadzil-. smy tu do produk-
cji wiele własnych oryginalnych urządzeń, zakupiliśmy szereg licencji,
mamy propozycje współpracy kooperacyjnej »z firmami zagranicznymi,
wyposażyliśmy zakłady we własne biura konstrukcyjne. I właśnie zakup
licencji na wyposażenie okrętowe możliwy był dzięki zyskom całej branży,
które w skali Zjednoczenia Przemysłu Okrętowego wzrosły w ciągu 1972 r.

° Chódzf'o to, aby branża stanowiła sprawny system właściwie reagujący
na przemiany koniunktury światowej i w pewnym stopniu sam — w miarę
możliwości — na tę koniunkturę wpływający w pożądanym dla Polski

kita-iinku.

„Ż. G": System ekonomiczny oparty • na zysku jako podstawowym
wskaźniku został wprowadzony w zjednoczeniu z początkiem 1971 r.

jako eksperyment gospodarczy. W jakim stosunku pozostaje on do wpro-
. 'wadzanych obecnie systemów Wielkich Organizacji Gospodarczych?

St.' SKROBOT: Nasz svstem w pewnym sensie wyprzedzał WOG-i za-

pewniając naszej branży jako całości bardzo dużą samodzielność już od 1971
roku. Jednocześnie pozwolił on na zintegrowanie różnych grup zawodo-
wych i zakładów wokół celów calei branży. System ten jest stosunkowo
nieskomplikowany. O naszym rozwoju, a jednocześnie o wzroście płac de-

cyduje.- tak zwany „zysk A", czyli, po prostu różnica pomiędzy kosztem wy-
produkowania statku, a- ceną. za jaką został sprzedany. Z niego — po od-
prowadzeniu odpowiednich kwot do skarbu państwa — pokrywamy wzrost

płac. koszty rozwoju, inwestycji (oczywiście z wykorzystaniem kredytu ban-
kowego). czeroiemy środki na działalność obrotową i na zaplecze socjalne.

Ponieważ statek jest wytworem nie tylko stoczni, ale całej branży, więc
oczywiście z tych środków korzystają wszystkie przedsiębiorstwa zjedno-
czenia. Tak zwany „zysk B", to z kolei obniżka kosztów wytwarzania w

skali każdego przedsiębiorstwa z osobna, którą udaje się wypracować
w stosunku do roku bazowego. Idzie ona w całości na fundusz zachęty
materialnej i na wzrost plac.

„2. G.": Czy rzeczywiście z tego tytułu pracownicy uzyskują odczuwalne
. korzyści?

St. SKROBOT: Tak, dla wykwalifikowanego robotnika w dobrze pracują-
cym' zakładzie może to bvć wypłata rzędu nawet 3—4 tys. rocznie, nieza-
leżnie ,od. wzrostu płac! Wiec można jednak uczynić obniżkę kosztów przed-
miotem zainteresowania załogi. Choć wciąż jeszcze w skali przedsiębiorstw
i cąłego zjednoczenia ten rachunek kosztów jest daleki od doskonałości.

Nie jest to jedyny kierunek zmian i udoskonaleń w systemie, bo system
oceniamy po dwóch latach bardzo pozytywnie, lecz już zastanawiamy się
wspólnie z władzami nad jego udoskonaleniem. Tak na przykład nie udało
się w dotychczasowej jego wersji w pełni powiązać indywidualnej "obniżki
kosztów ze wzrostem zarobków. Nie udało się w pełni wyeliminować nie-
słusznego i niedogodnego wskaźnika produkcji globalnej, którą wciąż mu-

simy. liczyć ze względu na powiązania zewnętrzne. Zastanawiamy się, jak
rozwiązać dvlemat między ograniczeniem samodzielności przedsiębiorstw
na rzecz zjednoczenia, z jaką wiąże się nasz. system, a obecnym dążeniem
do wzrostu tej samodzielności. Uważam jednak, że bezwzględnie nadrzędne
muszą,być tu . interesy całej branży, całego przemysłu okrętowego w Polsce.
Musimy robić wszystko dla nadania tej branży jak największej .spoistości,
sprawności działania, dla stabilizacji kadrowej.

Poza systemem ekonomicznym są tu do wykorzystania, inne instrumen-
ty, często niemniej skuteczne. Ną przykład sprawne rozwiązywanie proble-
mów socjalnych na przykład budownictwo mieszkaniowe. Ono jest także
instrumentem zarządzania; dlatego kosztem 80 min zł budujemy fabrykę
dońików jednorodzinnych i sądzę, że będziemy budować ich tysiąc rocznie
przy pierwszej wpłacie rzędu 60 tys. zł, a więc nie przekraczającej
możliwości dobrze zarabiającej rodziny robotniczej. Mieszkań w blokach
damy w tym. roku 3.5 tysiąca, a w przyszłości więcej; sądzę więc, że około
roku 1980, a może wcześniej, uda się już rozwiązać -trudności mieszkaniowe
naszych pracown ków. Nawet nakłady na sport, mogą i powinny stać
elementem zarządzania branżą.

„Ż. G.": Jakie konkretne przedsięwzięcia inwestycyjne przewiduje
wspomniany program rozwoju przemysłu okrętowego?

St. SKROBOT: Trzeba zacząć od tego, że w ciągu ostatnich dwóch lat
wydajność pracy w naszym przemyśle okrętowym wzrosła o 17 proc., co jest
wzrostem bardzo dużym, zważywszy, że dopiero rozpoczynamy proces in-
westowania zgodny ze wspomnianym programem. W okresie 1965—1970
średnio inwestowaliśmy w przemyśle okrętowym za około 400 min złotych
rocznie. Tymczasem w ubiegłym roku zainwestowaliśmy 1,7 mld, a w bie-
żącym zainwestujemy 2,3 mld — więcej niż w całej minionej pięciolatce!

Pięciolatka bieżąca to łącznie inwestycje rzędu 7 mld zl. Z wartości pro-
dukcji 19 mld zł i około 700 tys. ton nośności zbudowanych statków w

1.972 r. dojdziemy do 28—30 mld i ponad 1 min ton nośności w 1975 r.

Następne pięciolecie 1975—1980 powinno przynieść co najmniej podwojenie
produkcji.

Rozpoczęliśmy modernizację ciągów- produkcyjnych we wszystkich stoczniach ! za-

kładach wyposażenia okrętowego. Rozpoczęły się w Gdyni prace przygotowawcze na

budowie drugiego suchego doku, dostosowanego do budowy statków o nośności
rzędu 2000 tys. ton. W 1977 r. dok ten powinien dać pierwszą produkcję. Modernizu-
jemy stocznie: Szczecińską, Północną i Stocznię w Ustce.

Najwięcej kontrowersji i obaw budziła dotąd modernizacja Stoczni
Gdańskiej, posiadającej wiele pochylni jeszcze XIX-wiecznych. Ich ko-
nieczne wycofanie z produkcji groziło poważnym spadkiem zdolności pro-
dukcyjnej przemysłu okrętowego. Dziś decyzje już zapadły. Do 1978 roku
kosztem 7 mld złotych, nie przerywając produkcji, a nawet zakładając jej
jednoczesny wzrost, przebudujemy omal całkowicie tę zaniedbywaną dotąd,
a najbardziej zasłużoną stocznię. Powstaną nowe pochylnie i związane
z n-'mi ciągi produkcyjne. W 1980 r. stocznia ta będzie mogła budować
statki, o łącznej, nośności 0,5 min-ton, tyle co do niedawna cały przemysły
okrętowy.

„Z. G.": Czy zastanawiamy się również nad budową zupełnie nowej
stoczni, na przykład w powstającym Porcie Północnym w Gdańsku?

St. SKROBOT: W tej chwili za wcześnie jest jeszcze, by mówić o kon-
kretnej budowie nowej stoczni, a nawet nowych stoczni przed 1980 rokiem.
Zamówienia, jakie możemy uzyskać dV.iś i w przyszłości, przekraczają jed-
nak zdecydowanie nasze możliwości produkcyjne. Oczywiście, inne branże'
niewątpliwie występują również z propozycjami znacznego rozszerzenia'
swych zdolności produkcyjnych, a środki, którymi dysponujemy, są ograni-
czone. Jeżeli jednak nasza oferta — przewidująca podjęcie takich budów
— którą przedłożymy najwyższym władzom, okaże się konkurencyjna i bar-
dziej opłacalna w stosunku do innych, jesteśmy gotowi podjąć się jak naj-
dalej idącej rozbudowy przemysłu okrętowego w Polsce i mamy opraco-,
wane w tej mierze odpowiednie wieloletnie programy.

Rozmawiał:
JERZY SURDYKOWSKI
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POLEMIKI • ÓYSKUSJE

ANDRZEJ MATYSIAK

N
EGATYWNA ocena sku-
teczności mechanizmu eko-

nomicznej stymulacji, po-
stępu technicznego, nawet

w nowym systemie funk-

cjonowania gospodarki so-

cjalistycznej, wydaje się dyskusyj-
na, a co najmniej aprioryczna. Uza-

sadniając tę tezę, autor milcząco
założył, że istnieje jeden i tylko
jeden możliwy i sprawny mecha-
nizm ekonomiczny, którego wzorzec

działa w gospodarce kapitalistycz-
nej.' Wprawdzie w socjalizmie wy-
stępują również elementy gospodar-
ki towarowej, to jednak cele, kry-
teria i metody gospodarowania są
inne. niż w kapitalizmie.

Trzeba zatem szukać właściwych
dla tej gospodarki rozwiązań syste-
mowych, a w nich mechanizmu sty-
mulacji postępu technicznego. Jest
to tym bardziej uzasadnione, że

mephanizm ekonomiczny w gospo-
darce kapitalistycznej nie jest two-

rem ze wszech miar doskonałym.
Mechanizm ten przede wszystkim
uniemożliwia świadome sterowanie

przez społeczeństwo rozwojem pro-
duktów, ich strukturą, techniką i

technologią wytwarzania. Społeczeń-
stwo jest zdane na decyzje, a ra-

czej na splot działań wielkich kor-
poracji w skali międzynarodowej.

Dyskusyjna wydaje się również ocena

bodźców materialnego zainteresowania w

stymulowaniu postępu technicznego.
Trudno jest dowieść tego, czy wysokie
I zróżnicowane dochody menadżerów są
warunkiem pobudzania 1' wprowadzania
póstępu technicznego, czy tylko rezul-
tatem kapitalistycznego systemu podzia-
łu. Czy zatem przy mniejszej rozpięto-
ści w dochodach — postęp techniczny
rozwijałby się wolniej niż dotychczas?

Faktem jest jednak to, że dochód
nie jest jedynym motywem działa-
nia jednostek twórczych. Usunięcie
różnych dzisiejszych hamulców mo-

że istotnie zdynamizować postęp te-

chniczny przy obecnych dochodach

kadry kierowniczej. Na pytanie o

kierunki i zakres zmian nie można

jednak udzielić odpowiedzi. Nie ist-

nieje bowiem teoria rozwoju postę-
pu technicznego, a szerzej — sił
wytwórczych w gospodarce socjali-
stycznej, co bliżej uzasadnia M.
Mieszczainkowski w swoim artyku-
le.

-5jC '•

PODSTAWOWYM- ; ZADANIEM

takiej teorii ^ .ęowińnip; Jjjjjć' 'określenie
celów postępu 'technicznego w "go-
spodarce socjalistycznej. Określenie
warunków rzeczowych, organizacyj-
nych i finansowych, jakie są nie-

zbędne dla tworzenia i rozpowszech-
niania postępu technicznego. Jeżeli

będą znane te cele i warunki —

to można dopiero wówczas powie-
dzieć, jaki powinien być mecha-
nizm stymulacji postępu techniczne-
go d x jakich powinien się składać
elementów. Znając potrzeby syste-
mu tworzenia i rozpowszechniania
postępu technicznego-, można prze-
sądzić. czy brak konkurencji typu
kapitalistycznego i mniej zróżnico-
wane -dochody będą istotnie hamo-
wać jego rozwój w socjalizmie.. Pod-

stawowym warunkiem rozwoju
postępu technicznego w każdej go-
spodarce jest pęd do innowacji te-

chnicznych. Ostatecznym zaś rezul-
tatem wszelkiego postępu technicz-

nego jest wzrost zaspokojenia po-
trzeb społecznych.

Źróciiem innowacji są badania

podstr.wowe, prace rozwojowe oraz

wszelkiego lypu racjonalizacja i wy-
nalazczość pracownicza.

W gospodarce socjalistycznej organem,
który programuje 1 określa długookre-
sowe cele gospodarki jest Centrum Pla-
nistyczne. Tylko Centrum Planistyczne
może określić, które kierunki bauari
naukowych są najbardziej pożądane,
których rozwój jest możliwy i efek-
tywny. Oczywiście, że istnieje równiei
i zwrotne oddziaływanie placówek nau-

kowo-badawczych na wybór długookre-
sowych celów gospodarki narodowej.

W jakości prognoz i pracach pla-
nistycznych tkwią zatem bodźce i
hamulce postępu technicznego w go-
spodarce socjalistycznej.

Istotną funkcją centralnego pla-
nowania jest podział środków in-

westycyjnych na różne konkuren-
cyjne ze sobą cele. Tworzenie no-

wych zdolności produkcyjnych,
przedsiębiorstw czy gałęzi jest do-

skonałą okazją do wprowadzania
nowych rozwiązań technologicznych,
udowych wyrobów w gospodarce na-

rodowej. W* przypadku, gdy przesta-
wienie aparatu wytwórczego jest ze

względów technicznych czy elcono-
jnicznych wykluczone, jest to jedy-
na droga zmaterializowania innowa-

cji- technicznych. Zatem od kryte-
rium alokacji zasobów przyjętych w

procesie planowania zależy rozwój
postępu technicznego w gospodarce
narodowej. Nowe inwestycje nie po-
winny zatem utrwalać istniejącej
struktury produkcji, lecz zmieniać

ją zgodnie z kierunkiem postępu
technicznego, o ile oczywiście pro-
wadzi to do lepszego zaspokojenia
potrzeb społecznych w okreś'onym
horyzoncie czasowym

2
).

• Nie wszystkie innowacje wyma-
gają jednak tworzenia nowych za-

sobów w gospodarce narodowej.
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Istnieją przecież innowacje, które

prawie natychmiast mogą być
wprowadzone do procesu produk
cyjnego. Ten drugi typ innowacji
jest mniej kosztowny niż pierwszy,
a skutki jego są bardzo szybko zau-

ważalne.
Można tu na marginesie zaryzyko-

wać tezę, że im więccj innowacji,
które można wprowadzić bez In-

westycji, tym wyższy jest poziom
dojrzałości technicznej 1 organiza-
cyjnej gospodarki narodowej.

*

POWSTAWANIE i wprowadzanie
innowacji tego typu do produkcji
nie odbywa Siię jednak bez trud-
ności. Warunkiem zintensyfikowania
ich i zminimalizowania trudności
ich wdrożenia jest prowadzenie
działalności innowacyjnej w przed-
siębiorstwie.

Rozwijanie działalności innowa-
cyjnej w przedsiębiorstwie wymaga.:

0 Istnienia grupy Innowacyjnej (tzn
komórki badań rynku, biura konstruk-

cyjnego, zakładu doświadczalnego ltp.),
Ó wydzielenia środków materialnych

dla tej grupy.
Działalność innowacyjna USZCZM

pla w związku z tym zasoby za-

angażowane w bieżącą produk-
cję, co może prowadzić do pow-
stania sprzeczności między nimi.
Im bardziej preferowany jest,
zwłaszcza przez jednostki nadr

rzędne, wzrost bieżącej produkcji,
im krótszy jest horyzont czasowy
oceny działalności — tym większe
ograniczenie działalności innowacyj-
nej. Przezwyciężenie sprzeczności
między działalnością operacyjną a

rozwojową wymaga przeprowadzenia
zmian w systemie funkcjonowania
przedsiębiorstwa (mierników, bodź-

ców, zasad tworzenia i wykorzysta-
nia funduszy). Nie pożądane wyda-
je się jednak wprowadzanie wyspe-
cjalizowanych mierników postępu
technicznego jako podstawy tworze-

nia funduszy premiowych. W przy-
padku, gdy premiowany jest synte-
tyczny miernik oceny, np. zysk, to

zbędne jest premiowanie za postęp
techniczny. Przez zmiany w ko-
sztach produkcji oraz w przycho-
dach ze sprzedaży musi on wywo-
łać zmiany dodatnie lub ujemne
zysku. Zatem,' dodatkowe premio-
wanie postępuj:, technicznego jest
zbędne i niebezpieczne w - skutkach.

„ Oęjrębpe prę^iióiwąnię $żw. zadań
w zakresie postępu technicznego, w

oderwaniu od wyników ekonomicz-
nych przedsiębiorstwa, oznaczać
może nagradzanie działalności po-
zornej. Premiowanie np. za wzrost

wyrobów w grupie A zakłada, że

produkcja tych wyrobów jest efek-

tywna, że są one potrzebne w go-
spodarce narodowej, że są wyrazem
postępu technicznego itp. Tymcza-
sem wcale tak nie musi być.

Ograniczanie działalności Innowacyjnej
może być również rezultatem systemu
cen. W przypadku, gdy premiowana jest
wartość produkcji obliczona w cenach
opartych na kosztach własnych, to Jest
to równoznaczne z zahamowaniem na-

wet małych ulepszeń w bieżącej pro-
dukcji, jeżeli powodują one zmniejszenie
nakładów pracy żywej 1 uprzedmioto-
wionej. Wówczas wysokie premie kadry
kierowniczej za maksymalną wartość
produkcji będą najlepszym środkiem dla
zahamowania postępu technicznego.
Umiejętne kształtowanie cen czynników
produkcji i wyrobów gotowych oraz Ich
kontrola mogą wyeliminować konkuren-
cję, jako element mechanizmu postępu
technicznego.

*

W związku z tym, że postęp tech-

niczny jest tylko środkiem służą-
cym do lepszego zaspokajania po-
trzeb społecznych, jest on przed-
miotem działalności produkcyjnej.
W tworzeniu jego oraz realizacji
bierze udział cała gospodarka naro-

dowa. Mechanizm jego powstawa-
nia zależny jest zatem od systemu
funkcjonowania gospodarki narodo-
wej. Usprawnienie tego systemu
musi być zgodne z potrzebami roz-

woju postępu technicznego. Wszel-
kie próby stworzenia mechanizmu
postępu technicznego, obok systemu
funkcjonowania, są dlatego skazane
na niepowodzenie.

Za tworzenie i realizację postępu
technicznego nie mogą być odpo-
wiedzialne żadne organa poza orga-
nami podejmującymi decyzje eko-
nomiczne, Były Komitet Nauki i
Techniki nie mógł dlatego w sposób
skuteczny wdrażać postępu tech-
nicznego, mógł być tylko komórką
sztabową Centrum, ale nie liniową
wobec gospodarki. Nie można w

tym miejscu przesądzać, czy, mecha-
nizm gospodarczy, nie hamujący
postępu technicznego, funkcjonował-
by wyłącznie na zasadach stymula-
cji ekonomicznej, czv też pewną ro-

lę odgrywałyby tutaj interwencje
natury administracyjnej.

Wzmacnianie funkcji strategicz-
nych Centrum, tworzenie wielkich
organizacji gospodarczych, nowy
system sterowania nauką, zmiany w

polityce handlu zagranicznego
RWPG — stanowią bowiem zalążki
systemu, w którym oba elementy
odgrywać mogą rolę istotną, acz-

kolwiek dziś trudną do dokładnego
scharakteryzowania.

') Por. M . Mieszczankowskl — Postęp
techniczny w socjalizmie, „Życie Gospo-
darcze" 1972, nr 41.

') Por. A. Matysiak — Wpływ syste-
mu planowania na postęp techniczny.
„Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjo-
logiczny" 1(169. W artykule tym została
podlqta próba ukazania przyczyn dzia-
łania mechanizmu samoutrwalania struk-
tur.

Elastycznlejsza polityka plac. umożliwi wspinaczkę po szczeblachawanau pracownikom wykonującym ten sam rodzaj pracy.
Fot. A. Jalosióski

JAK RANGĘ
ZASADNICZEJ

HALINA BORKOWSKA

W
ZROSTOWI plac w na-

szej gospodarce towarzy-
szyło obniżenie się u-

działu płacy zasadniczej
w wynagrodzeniu całko-

witym. Nieprawidłowoś-
ci w strukturze wewnętrznej plac,
spowodowane przez tę tendencję,
były ,w toku przeprowadzonych re-

gulacji płac korygowane. Stałe od-
radzanie się tej samej ' deformacji
jest dowodem, że kojejne regulacje
płac usuwały tylko skutki działania
określonego mechanizmu^, nie powo-
dowały. i jednało • ieg© likwidacji,

GłóWftjC bjstą. tego' m^ha^izirńu jest
nadmierna- sz^yWihoś^ płacy zasadni-
czej, uniemożliwiająca' przystosowa-
nie jej oo' obiektywnych potrzeb
wzrostu plac indywidualnych. Ponie-
waż elementy zarobku, ^noszące wy-
mowną nazwę ruchomej tósęści płac,
tej wady nie mają, gdyż Ogrąniczają-
ce je bariery można w praktyce po-
konać — przejmują one stopniowo
rolę czynnika decydującego o wzroś-

cie, a następnie także o poziomie
i relacjach wynagrodzeń.

Przyczyny sztywności płacy zasad-
niczej są znane — omawiano je tak-
że w ostatnim okresie w wielu pu-
blikacjach. w tym również na Ja-
mach „Życia Gospodarczego". Przy-
pomnijmy zatem tylko dwie najważ-
niejsze. Brak sprawnego systemu
zmiany przestarzałych tabel płac
oraz zasady budowy taryfikatorów
kwalifikacyjnych i tabel plac. W

wyniku tego niektórym stanowis-
kom wyznaczano zbyt małe perspek-
tywy awansowe, a dla wielu, zwła-
szcza robotniczych, w ogóle możli-
wości awansu nie stworzono.

Usunięcie lub przynajmniej zna-

czne złagodzenie sztywności płacy
zasadniczej byłoby poważnym kro-
kiem na drodze doskonalenia instru-
mentów polityki plac. Wyrazem po-
szukiwania rozwiązań 'v tym zakre-
sie są podjęte ostatnio próby, w

których w stosunku- do robotników

wprowadzono możliwość sukcesyw-
nego podwyższania, stawek' płac za-

sadniczych w wyniku włączenia do

tych stawek części premii lub nad-

wyżki akordowej, przekraczającej
ustalone minimum.

Zarys nieco innej metody, obej-
mującej wszystkie grupy pracowni-
ków, prezentuje niniejszy artykuł.

ELEMENTY SYSTEMU

Z punktu widzenia potrzeb prak-
tycznego stosowania płac w zakła-
dzie pracy pojęcie elastyczności
płacy zasadnirzei ma dwa aspekty:

9 pierwszy — to możliwość różnico-
wania wynagrodzenia zasadniczego pra-
cowników wyknmijTyrb t»ii si>ni rnrt7?.i
pracy, stosownie do różnic w stopniu
przysposobienia do zawodu I uzyskiwa-
nych efektów;

9 drugi — to możliwość sukcesywne-
go awansowania pracowników .w grani-
cach tego samego stanowiska.

Jako pierwszy nasuwa- się więc
wniosek o celowości różnicowania
stawek płac w ramach stanowiska
lub kategorii zaszeregowania w for-
mie tzw. widełek, określających dol-
ną i górną granicę płacy zasadniczej

lub w formie szczebli awansowych
(kilku stawek płac). Forma ta po-
winna być podniesiona do rangi za-

sady stosowanej wobec wszystkich
kategorii. pracowników.

Jednocześnie zapewnienie pełnej
elastyczności płacy zasadniczej wy-
magałoby stworzenia możliwości a-

wansy w ramach tego samego sta-
nowiska w zasadzie przez cały ck-
res" aktywności zawodowej. Można
to osiągnąć przez podwyższanie gór-
nych granic płacy zasadniczej wy-
znaczonych w tabeli płac dla po-
szczególnych.' stanowisk (lub katego-
^i^^ż^zer^ti^f.ąm^^''^ „.mląrę .wy-

ŚzefpyWnia; s$ę, ^óżli wósći' awatńso-

Wyęh'. Zabieg ten nazwijmy — za in-

nymi autorami — przedłużeniem
dróg (lub ścieżek) awansowych').

W' gospodarce planowej tempo
wzrostu wynagrodzeń może i po-
winno być sterowane centralnie.

Przy założeniu, że płaca zasadnicza

jest głównym składnikiem wyna-
grodzenia. jednym z ważnych in-
strumentów regulujących dynamikę
wynagrodzeń mogą być ustalone
centralnie zasady awansowania.

Warunkiem 1
skutecznego wpływu

zasad awansowania na dynamikę
wynagrodzeń całkowitych, a także
warunkiem utrwalenia struktury za-

robku, w której płaca zasadnicza jest
elementem dominującym — jest
stworzenie skutecznych ograniczeń
nadmiernego wzrostu tak zwanej
ruchomej części plac, w tym głów-
nie premii i nagród. Funkcje takiej
bariery może spełniać ustalona z

góry na okresy kilkuletnie nieprze-
kraczalna granica wysokości premii
i nagród.

Elementami proponowanego sys-
temu są więc:

• ELASTYCZNE PŁACE ZASADNICZE.
Elastyczność ta polega p.o pierwsze —

na możliwości różnicowania wynagro-
dzenia w granicach • stanowiska pracy
oraz po drugie — na zapewnieniu każ-
demu pracownikowi możliwości awansu

w zawodzie przez cały okres aktywności
zawodowej.

• ZASADY AWANSOWANIA określa-
jące maksymalne tempo wzrostu indy-
widualne! płacy zasadniczej.

• GÓRNA GRANICA (limit) premii I

nagród *).

ZASADY FUNKCJONOWANIA

Założenia i zasady funkcjonowa-
nia systemu wymagają bliższego o-

mówienia.

Różnicowanie wynagrodzeń w gra-
nicach jednego stanowiska lub ka-

tegorii zaszeregowania nie jest u nas

nowością. System ten obowiązuje w

odniesieniu v do pracowników umy-
słowych.. a - w niektórych gałęziach
przemysłu jest stosowany także w

stosunku do robotrjików.
. Za pełnym upowszechnieniem te-

go systemu przemawia fakt, że na

każdym, nawet najniższym stano-

wisku, praca może być wykonywa-
na lepiej lub gorzej. Stworzenie zaś
możliwości awansu w granicach sta-
nowiska jest zachętą «(o poprawy
wyników pracy.

Zróżnicowanie wynagrodzeń jest
wąrunkiem istnienia drogi awanso-

wej w granicach tego samego sta-

nowiska pracy. Stanowi ono także

punkt wyjściowy systemu, opartego
na założeniu, że indywidualna płaca
zasadnicza może wzrastać w wyni-
ku awansu.

Przedłużenie dróg awansowych
pozornie może ograniczyć się do

podwyższenia górnych stawek płacy
zasadniczej. Między poszczególnymi
stanowiskami tabeli płac istnieją

jednak zależności. Zwykle dwa (lub
więcej) stanowiska są w gruncie
rzeczy odcinkami drogi awansowej
ipęąęo)yniką,jttęj samej specjalności
-.(lip,: , ,pomoć'ią"boratbryjna l'abó-

rąnt,rr stapszy laborant; .referent. —

starszy referent). Po to,. aby
przejście na następne stanowisko a-

wansowe pociągało za . sobą zawsze

podwyższenie wynagrodzenia, płaca
najniższa stanowiska bezpośrednio
wyższego powinna być wyższa . od
stawki maksymalnej stanowiska
niższego hierarchicznie. Ten wzgląd
powoduje więc. że przedłużenie
drogi awansowej powinno łączyć się
z podniesieniem również stawek

najniższych, przynajmniej dla sta-

nowisk stanowiących wyższy sto-

pień jednego ciągu awansowego.

Podnoszenie plSc minimalnych Jest
niezbędne także dla utrzymania rozpię-
tości plac w grantearh uzVianych W
danym okresie za racjonalne ekonomicz-
nie i społecznie. Jeśli tabela oh»e okr»ś-
Ia dla poszczególnych stanowisk lub Ka-
tegorii tylko dolną I górną stawkę wyr
nagrodzenia zaspdńiczego (tzw. widełek),
przedłużenie dróg awansowvch sprowa-
dzi sie do zmiany tabel plac, zabiegu do-
konywanego dotychczas przy regulacjach
płac.

Zmiana tabel płac nie musi jednak
nosić cech dotychczasowych regulacji
plac. W szczególności nie powinna
oznaczać generalnej, automatycznej
podwyżki płać dla wszystkich w

zasadzie pracowników i nie powin-
na być połączona z odrębnym dofi-
nansowaniem środków na płace i co

za tym idzie — z podwyżką kosz-
tów. Może ona tylko otwierać moż-
liwości awansowe. wykorzystywane
w konkretnym zakładzie pracy w

miarę posiadania na ten cel środ-
ków w funduszu płac, utworzonym
według reguł "obowiązujących w tym
zakładzie i przy zastosowaniu ist-
niejącego tam trybu awansowania.

Automatyczną podwyżkę zarobku

uzyska tylko — znikoma w każdym
zakładzie pracy — grupa pracowni-
ków zaszeregowana według stawek

nainiższych Zmiana tabel plac o-

parta jest więc na zasadzie samofi-
nansowania nodwvżek płac. wprowa-
dzanej ostatnio do praktyki gospo-
darczej.

MOŻLIWOŚĆ WYBORU

Przedstawiona propozycja oznacza

stworzenie zakładom pracy możli-
wości wyboru sposobu podwyższe-
nia wynagrodzeń: albo przez wzrost

ruchomej części płac (jednak tylko
do ustalonych z góry granic wyso-
kości funduszy, premiowych), albo'
przez podwyższanie płacy zasadni-
czej, przez obniżenie funduszy pre-
miowych lub • zahamowania ich

wzrostu. Wydaje-się, że sytuacja e-

konomiczna przedsiębiorstwa (ryzy-
ko przekroczeń funduszu płac w za-

leżności od Wyników ekonomicznych
Występuje tylko w przedsiębior-
stwach) podyktuje jego kierownic-
twu wybór prawidłowy. Ochronę
przed naruszeniem dyscypliny gos-
podarowania funduszem płuc powi-
nien stanowić system kontroli finan-
sowej i oceny przedsiębiorstwa.

Centralnie ustalone reguły awansowa-

nia pracowników mogą ograniczać s ę ,do
określenia procentowego maksymalnego
przyrostu indywidunlncj płacy zasadni-
czej w okresach kilkuletnich. Zakład
pracy otrzyma wówczas możliwość róż-
nicowania częstotliwości awniisu 1 wyso-
kości kwot podwyżek wynagrodzeń a

stosownie do potrzeb swojtej politłKi
kadrowej. ,, .

Racjonalna może być bowiem za-

równo znaczna częstotliwość awan-

su, przynoszącego każdorazowo nie-
wielki wzrost.płacy (jest to dosta-

teczny bodziec, zwłaszcza dla pra-
cowników rozpoczynających swoją
karierę zawodową), jak i jednorazo-
we poważniejsze podwyższenie pła-
cy, które jest źródłem szczególnej
satysfakcji, jeżeli stanowi wyraz u-

znania za inwencję i wkład w roz-

wiązywanie istotnych problemów
zakładu pracy.

Zbyt sztywne i zbyt szczegółowe
zasady awansowania powodują w

praktyce osłabienie bodźcowej funk-
cji awansu. Funkcji tej nie speł-
niają chyba w dostatecznym stop-
niu stosowane dla niektórych grup
pracowników automatyczne podwyż-
ki wynagrodzenia w miarę wzrostu
stażu pracy.

Określona centralnie maksymalna
wysokość premii i nagród powinna
obejmować wszystkie wypłaty tego
typu (oprócz funduszu zakładowego
i funduszy o podobnym charakte-

rze), niezależnie od tego. czy są one

związane z całokształtem pracy za-

kładu, czy też z wycinkami jego
działalności. Wydaje się, że nadanie

płacy zasadniczej niezbędnej elas-

tyczności wyeliminuje występujący
dotychczas napór na podwyższanie
funduszy premiowych i tworzenie
coraz to nowych tytułów premii i

nagród.
Najistotniejszym waruhkiem pra-

widłowego funkcjonowania przed-
stawionego systemu jest uchwycenie
momentu, w. którym należy zmienić
przestarzałe tabele płac. Pewną o-

rientację w tym zakresie mogą dać
zasady systemu awansowego. Pod-
stawą podjęcia decyzji miusi być jed-
nak obserwacja stanu rzeczywiste-
go.

Celowi temu powinna służyć spra-
wbzdawczość, ilustrująca poziom i

wewnętrzną strukturę wynagrodzeń
w grupach pracowników stosunkowo
jednorodnych pod względem zaWćidu
i zajmowanego stanowiska. Sprawo-
zdawczość taka jest zresztą nie-
zbędna w każdym systemie cen-

tralnie prowadzonej polityki płac,
stanowi warunek kompletności ana-

liz i poprawności diagnoz dotyczą-
cych problematyki płac.

Sprawozdawczość ta mo£e być także
pomocna przy określaniu tunfluszv na

awanse w zakładach pracy nie zalicza-
nych do sfery produkcyjnej. Racjonalna
wysokość tych funduszy przy elastycz-
nej płacy zasadniczej może zapobiec na-

rastaniu dysproporcji płac międTy ziltła-
daml pracy obydwu sfer gospodarki.

*

PROPOZYCJE TE nie zakładają
wprowadzenia głębszych zmiań' w

obecnym układzie kompetencji róż-

nych szczebli zarządzania.. W syste-
mie tym zapobieganie zjawiskom
niepożądanym zależy bezpośrednio

" od działania szczebla centralnego,
przede wszystkim od przeprowadze-
nia w porę zmiany przestarzałych
tabel płac.

W perspektywie — w miarę two-

rzenia warunków dla znacznego roz-

rzerzania uprawnień niższych szcze-

bli — możliwe wydaje się rozwią-
zanie, w którym organ centralny
będzie ustalał jedynie (z góry na

okres kilkuletni) poziom całkowitej,
docelowej płacy minimalnej obowią-
zującej powszechnie, oraz (dla wy-
branvch. stanowisk i zawodów

reprezentatywnych dla poszczegól-
nych działów i gałęzi gospodar-
ki) poziom całkowitej docelowej
płacy maksymalnej. Tabele płac i

taryfikatory kwalifikacyjne, obowią-
zujące dotychczas, można by wów-
czas korygować w miarę potrzeby
na,- niższym szczęblu w minister-
stwie bądź też w branży w oparciu
ó ramowe wvtyczne resortowe. Sy-
stem ten, uzupełniony powszechnie
obowiązującymi regułami awansowa-

nia pracowników, zapewniałby u-

trzymanie podstawowych relacji
płac i tempa ich wzrostu na pozio-
mie ódnowiariaiacym założeniom

centralnej polityki płac w danym
okresie.

'-. Można prżvpuszczać. że zwiększo-
na swoboda działania niż'śzvch szcze-

bli zostałaby wykorzystana głównie
w kierunku usprawnienia rozwią-
zań orzeietych z okresu wviśćió\ve-

gb. Świadomość łatwości powstawa-
no kon.fPktńw ną t'e płat" zmusza-

łaby niewątpliwie do rozważnego
dokonywania wvboru form korzyst-
nych dla zakładu prr,cy i jedno-
cześnie odpowiadaiacvch oocuciu
sprawiedliwości całych załóg Pros-
tota takiego mechanizmu iest jednak
poTorna. a zawartp w nim rvzvko
składania do wniosku, że mógłby on

hyć uruchamiany etanami, no bar-
dzo starannych przygotowaniach.

'»•- Zob. Mieczysław Kabał — Dodatek
,.zycle 1 Praca y -sierpnia 1372 r. „Życie
Gospodarcze" Nr 34.

«) Problem reculownnl» wysokości nad-
wyżki akordowy pomitHetv został ce-

lowo: wornwadrenle so drt aHvkiilii nie
zmieniłoby niczego w przedstawionym
sy«tem<°. "Hpmniłoby natomiast opis
jego głównych cech.

SPOTKANIA W OŚRODKU KONSULTACJI EKONOMICZNYCH W MARCU 1973 ROKU

9.III .1973 r. godz. 10 — „Zmiany w systemie finansowania działal-
ności eksploatacyjnej w przemyśle".

Konsultant: mgr fc. ZDYB

15.111 .1973 r. godz. 13 — „Usprawnienie współpracy eksportowej
miedzy producentem 1 przedsiebłorstwem handlu zagranicznego"

Konsultant: mgr Z. RAKOWICZ
16.III .I973 r. godz. 10 — „Krajowy System Informatyczny 1 Jego

wpływ na system Informacyjny przedsiębiorstw".
Konsultant: dr J. EYSYMONTT '

23.111.1973 r. godz. 10 — „Wybrane metody prognozowania handlu

zagranicznego".
Konsultant: dr W. MACIEJEWSKI
30.111.1973 r. godz. 10 — „Ustalanie normatywów cykli realizacji

inwestycji".
Konsultant: mgr H. ROGALA

Konsultacje odbywają się w Domu Ekonomistów Polskich, Warszawa,
ul. Nowy Świat 49,1 piętro.



W KOŁACH PTE
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, DYSKUSJA NAD TEZAMI w

sprawie gospodarki materiałowej,
w której uczestniczyły wszystkie
Oddziały wojewódzkie PTE, przy.
czyniła się do podjęcia szeregu
nowych inicjatyw i rozwinięcia
programu, jatki w tej dziedzinie
będzie realizowany również przez
Polskie Towarzystwo Ekono-
miczne.

Zgodnie z oceną ZG, w żadnym
oddziale nie potraktowano spra-
wy formalnie. Do planu pracy
oddziałów wojewódzkich na 1973
r. włączono szereg ważnych no-

wych tematów. Przykładowo: Za-

rząd Oddziału Warszawskiego
PTE powołał specjalną Komisję,
która opracowała „Metodykę oce-

ny stanu gospodarki materiało-
wej". Metodyka ta, wysoko oce-

niana przez KW PZPR, została
rozesłana do wszystkich kół PTE
Oddziału Warszawskiego i więk-
szości Oddziałów Wojewódzkich

Na uznanie wg opinii Zarządu
Głównego zasługuje ponadto m.

in. Oddział w Koszalinie, który
był inicjatorem i współorganiza-
torem konferencji naukowo-tech-
nicznej pt. „Kierunki doskonale
nia gospodarki materiałowej" od-
bytej w Koszalinie w dniu 14
grudnia 1972 r.; Oddziały w Po-
znaniu i Łodzi, które nadesłały
przemyślane i ciekawe wnioski
z dyskusji nad tezami.

Do inicjatyw, które będą reali-
zowane w okresie nadchodzącego
roku przez PTE w dziedzinie
usprawnienia gospodarki mate-

riałowej należy m. in.:
0 Rozpisany przez O W w Szczeci-

nie konkurs na wdrożeniowe opraco-
wanie ekonomiczne przysparzające
ko~zyścl gospodarce narodowej.

# Uruchomienie przez Oddział
Warszatoski stałego punktu konsul-
tacyjnego dla udzielania pomocy
służbom ekonomicznym i kołom PTE

zakresu gospodarki materiałowej
analizy wartości.

Wiele uwagi poświęciły oddzia-
ły wojewódzkie sprawie właści-
wego przygotowania planów pra-
cy, uwzględniając w nich w spo-
sób wyraźniejszy problemy go-
spodarki materiałowej.

Poświecone tej problematyce czę-
ści planu pracy oddztetóuj dotyczą
głównie takich zagadnień jak: inicja-
tywy organizacyjne; konferencje i
seminaria; odczyty t działalność

•zkoleniowa; publikacje; współpraca
: władzami, stowarzyszeniami i pla-

cówkami naukowymi.
Spośród ciekawszych planowa-

nych zamierzeń fnozria podać na-

stępujące:

ODDZIAŁ W OPOLU

Q inicjatywa zorganizowania
wspólnie z innymi organizacjami
konkursu pod hasłem: „Uzysku-
jemy oszczędności w gospodarce
materiałowej";

organizacja kilku konferen-
cji, w tym pt. „Czynniki i meto-

dy oddziaływania na optymaliza-
cję zapasów w przedsiębiorstwach
przemysłowych" oraz seminaria,
w tym pt. „Wpływ postępu tech-
nicznego na oszczędności mate-
riałów".

ODDZIAŁ W KRAKOWIE

0 zorganizowanie akcji odczy-
towej w ramach Sekcji Ekono-
miki Zaopatrzenia i Zbytu;

0 zorganizowanie w kwietniu
br. sympozjum na temat mecha-
nizmu funkcjonowania gospodar-
ki materiałowo-surowcowej w

wielkiej organizacji gospodar-
czej,.

ODDZIAŁ W SZCZECINIE

£ organizacja sympozjum nt.

„Metody poprawy gospodarki
materiałowej".

Intensyfikując w 1973 r. akcję
szkoleniową PTE zamierza poło-
żyć nacisk na potrzebę wzrostu

gospodarności, polepszanie go-
spodarki zapasami, zwalczamie
różnych form marnotrawstwa. Z

oceny Zarządu Głównego wynika,
że występuje pilna konieczność
również naukowego rozwiązania
wielu problemów w zakresie go-
spodarki materiałowej oraz eko-
nomiki przedsiębiorstw, o dużym
znaczeniu dla praktyki gospodar-
czej. Zarząd Główny zamierza

poświęcić tej sprawie jedno z

najbliższych posiedzeń,
M. M.

24 LUTEGO br. prezes NOT,
PROF. JERZY BUKOWSKI I prze-
wodniczący PTE, PROF. DR HAB.
JOZEF PAJESTKA oraz przedsta-
wiciele prezydiów ZG NOT i ZG
PTE omówili program ściślejszej
integracji działań niektórych komi-
tetów 1 komisji obu organizacji
oraz współpracy w dziedzinie szko-
lenia kadr, organizacji konferencji
naukowo-technicznych i wspólnych
inicjatyw, szczególnie w zakresie
racjonalizacji gospodarki materiało-
wej. podnoszenia poziomu jakości
produkcji, praktycznych zastosowań
informatyki, a także współpracy
wydawniczej (wydawanie wspólne-
go pisma).

W dziedzinie doskonalenia kadr

organizowane będą wspólne kursy

pedagogiczne dla wykładowców,
wymiana doświadczeń w zakresie
metodyki 1 form organizacyjnych
szkolenia. NOT I PTE wystąpią do

organów oświatowych o skoordyno-
wanie dokształcania kursowego z

ferencję na
' temat stymulatorów

wdrażania innowacji naukowo-tech-

nicznych w systemie ekonómlczno-
flnansowym przedsiębiorstw. Przed-
stawiciele NOT wezmą udział w po-
wołanych przez PTE zespołach dys-

BLIŻSZE KONTAKTY -

WSPÓLNE INICJATYWY
systemem oświaty 1 polityką kad-

rową, opracują koncepcje doszkala-
nia ekonomistów i kadry Inżynie-
ryjno -technicznej.

PTE I NOT przygotują w ramach
Roku Nauki Polskiej wspólną kon-

kutujących nad problemem „prawo
i ekonomia", których celem jest
analiza obowiązujących aktów
prawnych i ich wpływu na życie
gospodarcze, m.in. na rozwijanie
postępu techniczno-ekonomicznego

oraz wskazanie tych przepisów,
które stwarzają bariery dla rozwo-

ju gospodarczego 1 wdrażania Inno-
wacji ekonomicznych i technicz-
nych.

Do powołanego z Inicjatywy PTE
Klubu Jednostek Inicjujących wdra-
żanie nowego systemu planowania
1 zarządzania oraz jego wojewódz-
kich odpowiedników włączeni zo-

staną przedstawiciele stowarzyszeń
naukowo-technicznych NOT.

Ekonomiści wezmą udział w pra-
cach zespołów 1 zakładów doradz-
twa i konsultacji tworzonych w

NOT w zakresie oceny skutków
ekonomicznych podejmowanych lub

proponowanych przedsięwzięć tech-

niczno-organizacyjnych. (WO)

ABY wykonać dobry wyrób, bar-
dzo często w zakładach wielu
branż przemysłowych musimy

ponosić znaczne nakłady w celu
wyeliminowania wad,v braków oo-

wstałych w procesie wytwórczym.
Są to czasami nakłady dodatkowe
na usunięcie powstałych wad, a

niekiedy nakłady na wykonanie zu-

pełnie nowego wyrobu w miejsce
zabrakowanego.

W przemyśle maszynowym straty
ponoszone na skutek powstania
wad, braków w procesie produkcji
wynoszą około 1—1,5 proc. kosztów
wytwarzania. O rozmiarach proble-

mu może świadczyć wyliczenie, z

którego wynika, że np. w przemyś-
le taboru kolejowego 530 robotni-
ków zatrudnionych jest przy produ-
kowaniu wadliwej produkcji. Oczy-
wiście, że robotnicy ci wykonują
pracę nie dającą pożądanego efektu
społecznego.

Są jednak branże wytwórcze, w

których problem ten wygląda
znacznie poważniej. Do takich na-

leży m.in. przemysł odlewniczy,
przemysł ceramiczny. W zakładach
przemysłu odlewniczego średnio
6—12 proc. wykonanych Wyrobów
jest niszczone ze względu na ich
wadliwość, jako braki nienapra-
wialne.

Na indywidualnych pozycjach modelo-
wych wielkości braków nienaprawial-
nych sa znacznie wyższe, na niektórych
pozycjach osiągają one nawet S0 proc.
wykonanej produ,kcji. Natomiast wiel-
kości strat, jakie ponoszą zakłady prze-
mysłu odlewniczego z tytułu wadliwej
produkcji, sięgają 5—10 proc. kosztów
własnych wytwarzania. Są to straty po-

Tego rodzaju metodę komplekso-
wego sterowania jakością produkcji
ukierunkowaną na wadllwtrść pro-
dukcji wprowadzono w Zakładach

Metalurgicznych „Pomet" w Pozna-
niu w 1970 r. W metodzie tej, ce-

lem wzbudzenia u wykonawców
zainteresowania jakością wykony-
wanej pracy, wypracowano 3 stop-
nie uczestnictwa członków załogi

• przedsiębiorstwa.
AKCES DO UDZIAŁU W PRO-

GRAMIE stanowi pierwszą I naj-
bardziej powszechną formę dziś la-
mia. Forma ta opiera się na założe-
niach oddziaływania psychologicz-
nego na pracowr

: ka. U jej podstaw
leży ogólnie stwierdzona zasada, że

pracownik, k+óry dobrowolnie i

publicznie podjął się realizacji ja-
kiegoś zadania, stara się na ogół z

tego zadania dobrze wywiązać, jest
to sprawą jego ambicji, honoru. Ak-
ces do programM wyraża się prak-
tycznie indywidualnym pisemnym
oświadczeniem pracownika o podję-
ciu przez niego zobowiązania do
wvkonvwania pracy tvlko dobrze.

W celu właściwego wykorzystania wa-

lorów psychologicznych tej formy, de-

klaracje tę podnisują pracownicy w wa-

runkach szczególnie uroczvstych. wobec
wsoólkolegów, bezoośrednlego kierow-
nictwa l członków dyrekcji .Przedsiębior-
stwa, a Jednocześnie zgłaszający akces
otrzymuje specjalny znaczek, którego
posiadanie 1 noszenie przypomina mu

stale o nodjntvm zobowiązaniu, podno-
sząc także łei»o s"utn"'tet 1 rangę w

oczach współpracowników.
Zgłoszenie do programu nie po-

woduje przyznania dodatkowych
przywilejów. •

DRUGIM STOPNIEM uczestnic-
twa w programie jest uzyskanie

wydziału i przedsiębiorstwa, dają
pracownikowi konkretne korzyści
materialne w formie dopłat za ja-
kość produkcji.

Dopłaty te wynoszą:
— dla pracowników bezpośrednio

produkcyjnych procesów obrób-
czych, montażowych oraz formowa-
nia i zalewania — 10 proc.;

— dla pozostałych pracowników
bezpośrednio produkcyjnych na od-
lewniach — 8 proc.;

— dla pracowników mających
wpływ na jakość produkcji w wy-
działach pomocniczych — 5 proc.

Procent dopłaty liczy się od płacy
podstawowej pracownika w danyip
miesiącu.

TRZECIM STOPNIEM uczestnic-
twa w programie jest udział we

współzawodnictwie pracy o najwyż-
szą jakość produkcji.

W przedsiębiorstwie wypracowa-
no nowe formy indywidualnego
współzawodnictwa pracy, dostoso-
wane do warunków kompleksowego
sterowania jakością produkcji, a

powszechnie stosowane w zakładach

przemysłowych formv socjalistycz-
nego wspólzpwodnictwa pracy ukie-
runkowano dla zapewnienia właści-
wej jakości produkcji, w szczegól-
ności :

— wprowadzono tytuły: „Najlep-
szego w Zawodzie" dla najważniej-
szych zawodów wydziałów produk-
cyjnych i pomocniczych. „Mistrza
Jakości Produkcji" dla najbardziej
wvróżniajacvch sie w zakresie ja-
kości produkcji pracowników wy-
działów produkcyjnych;

JAK W POMECIE"
STRATY NA

JAN GALICKI

wstale zarówno w zakładzie odlewni-

czym, jak i u odbiorcy odlewów.

Nasuwają się więc pytania: czy
jest to przejaw marnotrawstwa,
bałaganu techniczno-organizacyj-
nego, niechlujstwa gospodarczego?
Czy też może jest to przejaw obiek-
tywnych trudności technologicznych
tej dziedziny wytwórczej?

Znawcy technologii odlewniczej
przychylają się raczej do dania
twierdzącej odpowiedzi na to dru-

gie pytanie. Praktycznie bowiem
jest bardzo trudne, wprost niemoż- .

liwe — panowanie nad 258 przy-
czynami wad, które wyszczególnia
techniczna literatura, a które mogą
decydować o powstaniu braków od-
lewniczych. Czy więc pozostaje tyl-
ko rozłożyć rece?

Trzeba oddziaływać na jakość
wykonywanej pracy wszechstronnie,
t.zn.:

£ oddziaływać na warunki tech-
niczne i organizacyjne pracy, aby
pracownik mógł wykonywać pracę
dobrze;

® oddziaływać na kwalifikacje
uczestników procesu pracy, ńby
każdy pracownik umiał wykonywać
pr°cę dobrze;

4) oddziaływać na psychikę uczest-
ników procesu pracy. aby. każdy
pracownik chciał wykonywać pracę
dobrze.

Oczywiście, że to oddziaływanie
musi b^ć komplpksowe, t.zn . że mu-

si objąć wszystkie procesy pracy,
występujące w danym przedsiębior-
stwie. a mające wpływ na jakość
produkcii, musi stosować różnorod-
ne środki oddzifł^wania na jakość
wykonywanej pracy.

prawa do „samokontroli". W tej
formie uczestniczyć mogą tylko ci'
pracownicy, których stanowiska
kwalifikują się do stosowania „sa-
mokontroli". Stanowiska pracy, na

których może być stos^wpi? samo-

kontrola, muszą się charakteryzo-
wać odpowiednimi Warunkami
technicznymi, umożliwiającymi pra-
cownikowi dobre wykonanie wy-
robu, a także weryfikowanie otrzy-
manego wyrobu z poprzedniej ope-
racji i wykonywanych przez siebie
operacji. Jednocześnie na operacje
wykonywane na tych stanowiskach
muszą być opracowane kryteria ja-
kości, t.zn. maksymalne wskaźniki
wadliwości produkcji, mogące pow-
stać na danym stanowisku.

Do samokontroli dopuszczani są
jedynie pracownicy charakteryzują-
cy się wysokimi kwalifikacjami za-

wodowymi (w zasadzie grupa kwa-
lifikacyjna osobista nie może być
niższa od grupy wykonywanych ro-

bót) i najwyższymi osiągnięciami w

zakresie jakości produkcji (utrzy-
manie sie w określonym wskaźniku
wadliwości produkcji), a także od-
powiednimi walorami etycznymi.

Przed przyznaniem uprawnień do sa-

mokontroli. każdy pracownik przechodzi
3-mleslęczny okres próbny. W czasie
tego okresu ocenia się jego kwalifikacje
zawodowe i walory etyczne. Jednocześ-
nie okres ten ma na celu wytworzenie
w pracowniku nawyków pełnej odpo-
wiedzialności za jakość Wykonywanych
operacji technologicznych.

Uprawnienia do samokontroli
obok walorów moralnych — satys-
fakcji wynikającej z zaufania do
kwalifikacji i zalet etvcznych pra-
cownika ze strony kierownictwa

— uwarunkowano ubieganie się o

tytuł „Przodownika Pracy Socjali-
stycznej" i „Zasłużonego Przodow-
nika Pracy Socjalistycznej" uprzed-
nim posiadaniem tytułu „Najlepsze-
go w Zawodzie" lub „Mistrza Ja-
kości Produkcji".

Należyte działanie tej metody
uwarunkowane jest m.in. od prawi-
dłowo działających i wzajemnie ze

sobą sprzężonych svstemow odcin-
kowych. a w szczególności ustalania
i aktualizacji standardów jakości
pracy; identyfikacji wykonawców
poszczególnych operacji; informacji
o jakości pracy oraz bodźców od-
działujących na wykonawców.

Opracowanie systemu standardów
jakości pracy dla poszczególnych
operacji przy założeniu, że muszą
być one realne i osiągalne, nie jest
sorawą ani łatwą, ani jednorazową.
W przedsiębiorstwie opracowano
standardy dla poszczególnych ope-
racji technologicznych (dla produk-
cji masowej) lub dla poszczegól-
nych stanowisk roboczych (dla pro-
dukcji seryjnej i jednostkowej) dla.
procesów bezpośrednio produkcyj-
nych oraz standardy dla grup robo-
czych i procesów pośrednio pro--
dukcyjnych i pomocniczych. .

Standardy te charaktery żują się
sumowalnością na danym odcinku
pracy (np. do 2 proc. poniesionej
pracochłonności, do 1 proc. ciężaru
wykonanych wyrobów) lub też
brakiem tej sumowalności (np. 100
proc. dobrych namiarów z przerobu
mas formierskich, do 3 proc. nie-
prawidłowych wymiarów w oprzy-
rządowaniu modeloWym).

Ustalenie tych standardów przez
służbę technologiczną we współpra-
cy ze służbą jakości produkcji i ich
permanentne aktualizowanie stano-
wi warunek realizacji omawianego
programu. System identyfikacji wy-
konawców poszczególnych operacji
musi zapewnić eliminowanie anoni-
mowości w tym zakresie. Dotych-
czas wypracowano następujące spo-
soby, pozwalające na bezpośrednią
identyfikację wykonawców opera-
cji:

— wyposażenie wykonawców w znaki
Identyfikujące — np. formlerzy w znaki
wkręcane w model, rdzenlce, lub odcis-
kanie ręcznie w formę; tokarzy w wy-
bijaki metalowe, albo stemple kauczur-
ko we 1 poduszki z solami miedzi;

— numerowanie - odlewów, części, ze-

społów, wyrobów kolejnymi numerami
i wprowadzenie ewidencji wykonawców
operacji w oparciu o tę kolejność;

— ustalenie stałych wykonawców po-
szczególnych odlewów,' części i prowa-
dzenie niezbędnej ewidencji;

— wykorzystanie barwy dla oznacze-

nia wykonawców względnie grup wyko-
nawców.

W skład systemu infonńacji o ja-
kości wykonywanej pracy przez po-
szczególnych wykonawców wchodzą
zarówno roziwiązania zintegrowa-
ne, jkk i niezintegrowane.

Rozwiązanie zintegrowane infor-
macji dotyczącej jakości produkcji
opiera się o transformację zauto-

matyzowaną, wykorzystującą elek-
troniczną maszynę cyfrową.

Rozwiązanie to przewiduje prze-
kazywanie informacji zgodnie z

obowiązującym układem zarządza-
nia:

— bieżąco w miarę rozpatrzenia
każdego przypadku naruszenia mier-
nika technicznego.

— okresowo (raz w miesiącu) w

miarę przetworzenia informacji z

danego okresu.
Rozwiązania niezintegrowane

oparte są na urządzeniach ewiden-
cji operatywnej konkretnych pro-
blemów, np. ewidencje wykorzysta-
nia maszyn i urządzeń — dla oceny
realizacji mierników dotyczących
jakości wykonanych remontów,
ewidencje dokonanych badań, mas.

fyrmrerśkich'' ^. dla ' otieny jakości^
• mas formierskich.w.,danym ókreśie

1
,

ewidencje pomiarów traserskich —

dla oceny jakości wykonanych mo-

deli.
W celu stworzenia klimatu pobu-

dzającego do poprawy jakości, sto-

suje się następujące środki:
0 Uroczyste podpisywanie deklaracji o

przystąpieniu do systemu sterowania ja-
kością połączone z wręczeniem znaczka.

• w halach fabrycznych motywacja
wizualna — 'lasla, transparenty Itp., po-
dobnie w prasie zakładowej, radiowężle
itp.

• Zasada przyjmowania zgłoszenia
wniosku o przyznanie uprawnień do sa-

mokontroli. nadawania uprawnień do
samokontroli.

• Przyznawanie wynagrodzeń z tytułu
posiadania uprawnień do samokontroli.

• Przyjmowanie zgłoszeń do współ-
zawodnictwa pracy o najlepszego
w zawodzie, mistrza Jafcoścl itp.

A Przyznawanie wyróżnień z tytułu
współzawodnictwa pracy z Inn. tytułów
— najlepszego w zawodzie, mistrza ja-
kości. przodownika pracy socjalistycznej,
zasłużonego przodownika pracy socjali-
stycznej.

1 Bieżące, okresowe Informowanie
uzyskanych wynikach w zakresie jakoś-
ci pracy.

41 Organizowane okresowo raz w mie-
siącu „Dni Jakości", poświęcone Indywi-
dualnej l zespołowej ustne] ocenie w

zakresie jakości pracy I rozwijaniu in-

nowacji technicznych I organizacyjnych,
zapewniających wyższą jakość praoy.

Bodźce powyższe działają zarów-
no na jednostke. konkretnego pra-
cownika. jak i grupę pracowników.
Stosowanie metody kompleksowego
sterowania jakością produkcii przy-
nosi zakładom przemysłowym nie
tylko ogólną satysfakcję, wynikają-
cą' z bardziej prawidłowego .ukie-.
runkowania technologii i organiza-
cji procesów wytwórczych, ale
przede wszvstkim konkretne efekty
ekonomiczne. W Zakładach Meta-

lurgicznych „Pomet" w Poznaniu
efektem stosowania tej metody jest
obniżenie o 25 proc. ponoszonych
strat z tytułu wadliwe* prortnftcii,
co nie jest sumą bagatelną. W taki
to sposób podjęta innowacja ekono-
miczna przekształciła sie w zakła-
dzie pracy w konkretne oszczędności
kosztów wytwarzania.
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A MBITNE zadania zrealizowali
'"ekonomiści łomżańscy, organizu-
jąc w lutym 1973 r. konferencję nt.
możliwości i kierunków rozwoju
społeczno-gospodarczego miasta i

powiatu Łomży. Prezydium Powia-
towej Rady Narodowej w Łomży i
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne,

Jedwabne i Nowogród. Przewiduje
się, że w 1990 r. w powiecie tym
żyć będzie ok. 100 tys. mieszkańców,
z których 50 tysięcy zamieszkiwać
będzie w Łomży i 14 tysięcy w po-
zostałych miasteczkach tego powia-
tu. Próbę pogłębionej analizy tej
prognozy, uwzględniającej zmiany w

ŁOMŻA ROKU 1990

organizatorzy tej konferencji —

wnieśli • w ten sposób oryginalny
wkład' do pracy nad konkretyzacją
perspektywy rozwoju tego powiatu.

W powiecie łomżańskim żyje po-
nad 80 tys. mieszkańców, z których
25 tysięcy przypada na Łomżę, ale
3 tysięcy na małe miasteczka:

rożnych grupach wiekowych lud-
ności powiatu łomżańskiego (prze-
widuje sie m.in.. że w 1990 r. w

porównaniu z 1970 rokiem odsetek
ludności w wieku do 19 lat zmniej-
szy się z 38,5 proc. do 36,9 proc. i
w wieku od 19 do 59 (mężczyźni)
i 64 (kobiety) Jat zwiększy. się z

48.2 proc. do 49,1 proc.; w wieku
powyżej 60/65 lat zwiększy się z

13.3 proc. do 14 proc.) przedstawił
w jednym z referatów przygotowa-
nych na tę konferencję pt.: „Proce-
sy demograficzne w powiecie łom-
żańskim" dr WIKTOR PUNIEL.

W referacie dr RYSZARDA HO-
REDENSKIEGO i mgr inż. arch.

BARBARY KURDYBELSKIEJ oma-

wia się natomiast „Czynniki rozwo-

ju gospodarczego Łomży". Zgodnie
z opinią tych autorów na przyszły
rozwój Łomży duży wpływ mają
zakłady przemysłowe: browar, za-

kład ziemniaczany, zakład mleczar-
ski, rozlewnia gazu. zakład baweł-
niany, fśbryka mebli. Co autorzy ci
proponują ponadto:

„W poprawie rozwoju Łomży, a także
powiatu, należy zaktywizować prace
zmierzające do podniesienia lesistości i

powstania większych kompleksów par-
kowych...". Znaczną uwagę koncentruje

się w referacie na rozwoju Łomży .jako
węzła komunikacyjnego. Autorzy cl
uważają takie, że w Łomży istnieje po-
datny grunt dla rozwoju na większą
skale rzemiosła artystycznego, nawiązu-

jącego do historii 1 kultury regionalnej.
Drzeworyty, kowalstwo artystyczne, ma-

larstwo, utrwalające bogaty folklor.

„Lokalizacja naszych większych zakła-
dów przemysłowych uwarunkowana Jest
miedzy innymi zasobami kadr kwalifi-
kowanych — czytamy w części końcowej
tego referatu. — W ośrodkach przemy-
słowych knflry kwalifikowane mogą re-

krutować się spośród zatrudnionych w

Istniejącym aparacie wytwórczym, z mi-

gracji z innych ośrodków, ze szkól lo-
kalnych, z zaplecza naukowo-badawcze-
go. Zwrócimy uwagę na te źródła —

konkludują, autorzv — na które Łomża
może mleć wpływ". '

Temat ten szeroko rozwinęli dr
JERZY NIEMIEC w referacie pt.:
„Perspektywy rozwoju szkolnictwa
ogólnokształcącego" i mgr STANI-
SŁAW HALICKI w referacie pt.
„Perspektywy rozwoju szkolnictwa
zawodowego". W ten sposób konfe-

rencja stała się róWnież interesują-
cym przyczynkiem do przygotowy-
wanej obecnie ogólnokrajowej dys-
kusji nad programem oświatowym.

Słabością konferencji jest niedo-
stateczne podjęcie przez nią proble-
mów rolnictwa (w tym usług świad-
czonych na rzecz rolnictwa), które
dzisiaj i zgodnie z prognozami rów-
nież w 1990 r., zatrudniać będzie
podstawową część mieszkańców te-

go powiatu.
Pomimo wspomnianej wyżej sła-

bości konferencja ta może stanowić
pozytywny przykład aktywności
środowiska ekonomistów. Przepro-
wadzenie podobnych badań również
w innych powiatach i ośrodkach
miałoby niewątpliwie znaczenie dla
dalszego rozwijania i konkretyzacji
programu perspektywicznego roz-

woju kraju.
M. M.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PZU
W RAMACH UBEZPIECZENIA

ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
W ZWIĄZKU

Z POSIADANIEM DOMÓW

W budynku biuirowym będącym
,w użytkowaniu i zarządzie Przed-
siębiorstwa Poszukiwań w K. na-

stąpiła awaria centralnego ogrzewa-
nia,' polegająca na zerwaniu przez
ciśnienie zaworu grzejnika Wo-
dą wyciekającą wskutek a-
warii została zalana dokumentacja
techniczna będąca w toku opraco- .

wywania w Pracowni Technologicz-
nej Biura Projektów, które zajmo-
wało część lokali w tym budynku^
W wyniku powstałej szkody, Przed-
siębiorstwo Poszukiwań wypłaciło
Biuru Projektów kwotę 254-558 zł.

O tę właśnie kwotę Przedsiębior-
stwo Poszukiwań wystąpiło na

dirogę postępowania arbitrażowego
przeciwko PZU opierając swe- rosz-

czenie na zawartej umowie ubez-
pieczenia od odpowiedzialności cy-
wilnej z tytułu pro wadzenia przed-
siębiorstwa.

Pozwany PZU wnosił o oddalenie
żądania, stojąc na stanowisku, że
jego odpowiedzialność jesrt. wyłączo-
na na zasadzie § 15 ust. 2 szcze-

gólnych warunków ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej (s.w .u .

o.c.), zgodnie z którym PZU nie od-
powiada za wszelkie szkody wodo-
ciągowe.

Okręgowa Komisja Arbitrażowa
uznała, że powołany przez PZU

przepis § 15 ust. 2 szczególnych wa-

runków ubezpieczenia odpowiedzial-
ności cywilnej nie ma w spornym
przypadku zastosowania i dochodzo-
ne przez powoda roszczenie zasądzi-
ła od PZU. Rozpatrzywszy odwoła-
nie PZU, Główna Komisja Arbitra-
żowa orzeczenie I instancji zmieniła
i wniosek Przedsiębiorstwa oddaliła.

Od orzeczenia GKA założył z ko-
lei rewizję nadzwyczajną Minister
Górnictwa i Energetyki.

Główna Komisja Arbitrażowa roz-

poznawszy sprawę ponownie, orze-

czeniem z dnia 25 maja 1972 r. nr

B0-14012/71, zapadłym w składzie
rewizyjnym (zwiększonym), rewizję
nadzwyczajną Ministra Górnictwa i

Energetyki oddaliła, wypowiadając
następujący pogląd prawny:

Zakres odpowiedzialności PZU- z

tytułu ubezpieczenia odpowiedzial-
ności cywilnej w związku z posia-
daniem domów nie obejmuje wszel-
kich szkód wodociągowych.

Przez szkodę wodociągową, za któ-
rej skutki PZU nie odpowiada, ro-

zumieć należy również szkody wy-
wołane awarią centralnego ogrze-
wania.

W uzasadnieniu swego ponownego
orzeczenia GKA zaznaczyła m.in.:

„Z brzmienia § 2 ust. 2 ogólnych
warunków ubezpieczenia odpowie-
dzialności cywilnej, w powiązaniu
z treścią § 2 ust. 1 tych o.w.u.o.c .

'"Wyiiika;: ;se '.przedmiotem ubezpie-
. czenia odpowiedzialności cywilnej"Z>
tytułu prowadzenia przedsiębior-
stwa jest ryzyko skutków zdarzeń,
które zobowiązują ubezpieczającego
do wynagrodzenia szkód wyrządzo-
nych esobom trzecim przez fakt pro-
wadzenia przedsiębiorstwa. Nadto w

szczególnych warunkach ubezpiecze-
nia odpowiedzialności cywilnej za-

wierających unormowania w zależ-
ności od grup jednostek ubezpie-
czających, w § 2. — dotyczącym
przedsiębiorstw przemysłowych,
handilowych, usługowych i biiur —

wymieniona jest różnego rodzaju
działalność uboczna objęta ubezpie-
czeniem, a w szczególności zgodnie
z pktem 1 ust. 1 tego paragrafu
ubezpieczenie odpowiedzialności cy-
wilnej m.in. przedsiębiorstw prze-
mysłowych, obejmuje również odpo-
wiedzialność ubezpieczającego z ty-
tułu posiadania „domów, budynków
gospodarczych, lokali i gruntów,
przeznaczonych na potrzeby przed-
siębiorstwa lub biura, jak również
domów przeznaczonych na mieszka-
nia dla pracowników, jeżeli sąwa-
dimiinistracji ubezpieczającego".

Z powyższych sformułowań wy-
nika, że jeśli przedsiębiorstwo prze-
mysłowe posiada — jak w spornym
przypadku — przeznaczone na jego
potrzeby domy, lokale itp., zawarte

przez to przedsiębiorstwo ubezpie-
czenie odpowiedzialności cywilnej
obejmuje dwa rodzaje ryzyka: ry-
zyko związane z prowadzeniem
przedsiębiorstwa (działalność prze-
mysłowa) oraz ryzyko związane z

faktem posiadania domu, lokalu itp.
Skoro zaś § 1 ust. 3 szczególnych
warunków ubezpieczenia odpowie-
dzialności cywilnej postanawia, że
W zależności od charakteru ryzyka,
w ubezpieczeniach przedsiębiorstw
m.in. przemysłowych mogą mięć za-

stosowanie — niezależnie od prze-
pisów § 2 — inne przepisy szcze-

gólnych warunków ubezpieczeń od-
powiedzialności cywilnej, należy ro-

zumieć, że do ubezpieczenia ryzyka
związanego z posiadaniem przez
przedsiębiorstwo przemysłowe bu-
dynku ma zastosowanie § 15 tych
o.w.u.o.c ., , określający zakres od-
powiedzialności PZU z tytułu ryzy-
ka posiadania przez ubezpieczają-
cego domów i gruntów. Przepis ten

. w zasadzie odnosi się — jak wynika
z jego brzmienia — do jednostek
ubezpieczających ryzyko posiadania
domów i gruntów jako ich podsta-
wowej działalności i ustala, że u-

bezpieczenie to obejmuje również'
odpowiedzialność z tytułu posiada-
nia dla użytku ubezpieczającego i
lokatorów pomocniczych budynków
i urządzeń gospodarczych, jak: szo-

py, komórki, garaże itp. z zastrzeże-
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niem w ust. 2, że PZU w ramach
tego ubezpieczenia nie odpowiada
za wsizelkie szkody wodociągowe.

Gdy taki zakres odpowiedzialna
ści.PZU został przyjęty w odniesie
niu do jednostek ubezpieczających
odpowiedzialność cywilną wyłącznie
z tytułu ryzyka posiadania domów
i gruntów, brak podstaw do kon
•u uo wania szers«ej odpowiedział
nbścii PZU w stosunku do przedsię
biorstw przemysłowych, których u

bezpieczenie odpowiedzialności cy
wiln-ej obejmuje głównie ryzyko
związane z prowadzeniem przedsię
biorstwa, a dodatkowo — w ra-

mach tej samej składki ubezpiecze
niowej — również ryzyko posiada-
nia przez te przedsiębiorstwa do-
mów, budynków itp. (. ..)
• Z powyższych względów brak pod
staw do kwestionowania prawidło-
wości przyjęcia przez GKA, że za-

kres odpowiedzialności PZU z ty
-tułu ryzyka związanego z posiada
niem domów również przez przed-
siębiorstwo przemysłowe określa m.

in. § 15 ust. 1 i 2 szczególnych wa-

runków ubezpieczenia odpowiedział
-ncści cywilnej i że w świetle tego
przepisu zawartą przez powodowe
Przedsiębiorstwo Poszukiwań umo-

wą ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej nie były objęte wszelkie
szkody wodociągowe.

Zespół rewizyjny GKA nie dopa-
trzył siię również błędu uzasadnia-
jącego zarzut istotnego naruszenia
prawa w potraktowaniu przy roz-

strzyganiu m. in. sporu awarii cen-

tralnego ogrzewania jako szkody
wodociągowej.

W umowach ubezpieczenia obo-
wiązują odpowiednie dla danego ro-

dzaju ubezpieczeń ogólne i szczegól-
ne warunkii ubezpieczenia zatwier-
dzane decyzjami Ministra Finansów
działającego w ramach swoich u-

prawnień. (.. .)
• (...) skoro w przepisach ubezpie-
czeniowych — jakkolwiek dotyczą-
cych innego rodzaju ubezpieczeń —

wyraźnie sprecyzowano, że pojęcie
szkody wodociągowej rozciąga się
równ.ież na szkodę spowodowaną
wydostawaniem się wody wskutek
awariii urządzeń centralnego ogrze-
wania — nie można dopatrzyć się
uchybienia w przyjęciu przez analo-
gię przy interpretowaniu § 15 ust. 2

ś.w.u.o.c., że także w rozumieniu
tego przepisu szkodą wodociągową
jest m.in. awaria centralnego o-

grzewania.

USTALANIE MIEJSCA
REALIZACJI INWESTYCJI

BUDOWLANYCH
I NADZÓR BUDOWLANY

Minister Gospodarki Terenowej i

Ochrony Środowiska wydał rozpo-
rządzenie z dnia 20 Stycznia 1973 r.

w-sprawie ustalania miejsca reali-
zacji inwestycji budowlanych oraz

państwowego naozoru budowlanego
nad budownictwem powsizechnym
(Dz.U. n,r 4, poz. 29).

Obszerne to rozporządzenie, liczą-
ce 92 paragrafy: 1) normuje sprawy
związane z wyborem miejsca reali-
zacji inwestycji budowlanych i do-
konywania zmiany sposobu wyko-
rzystania terenu, z ustaleniem stref
ochronnych, oraz sprawy zagospo-
darowania terenów objętych dzia-
łalnością inwestycyjną, 2) określa
podstawowe obowiązki inwestorów,
projektantów, wykonawców, kiero-
wników robót, inspektorów nadzoru
inwestycyjnego, właścicieli i zarzą-
dów, związane z projektowaniem,
budową, rozbiórką i utrzymaniem
obiektów budowlanych budownic-
twa powszechnego, 3) ustala zasady,
tryb działania i właściwości orga-
nów miejscowego planowania prze-
strzennego oraz organów państwo-
wego nadzoru budowlanego dla bu-
downictwa powszechnego w spra-
wach uregulowanych rozporządze-
niem..

Rozporządzenie składa się z 8 na-

stępujących działów (przy czym
niektóre działy dz-ielą się z kolei
na rozdziały i podrozdziały): 1. Prze-
pisy ogólne, 2. Postępowanie po-
przedzające rozpoczęcie robót bu-
dowlanych lub zmianę sposobu wy-
korzystania terenu (ustalanie miej-
sca realizacji inwestycji budowla-
nych i zmiany sposobu wykorzysta-
nia terenu, zatwierdzanie projektów
obiektów budowlanych budownictwa
powszechnego, pozwolenia na budo-
wę obiektów budowlanych budow-
nictwa powszechnego, zgłoszenie
rozbiórki obiektów budowlanych bu-
downictwa powszechnego), 3. Postę-
powanie w trakcie wykonywania
robót budowlanych (prowadzenie ro-

bot budowlanych, diziewnik budowy
(rozbiórki), pozwolenia na użytko-
wanie i zgłaszanie użytkowania o-

biektów budowlanych budownictwa
powszechnego), 4. Postępowanie w

trakcie użytkowania obiektów budo-
wlanych budownictwa powszechne-
go (utrzymanie obiektów* budowla-
nych, książka obiektu budowlanego,
zmiany sposobu użytkowania obiek-
tu budowlanego), 5. Katastrofy bu-
dowlane w obiektach budowlanych
budownictwa powszechnego, 6. Nad-
zór nad wykonywaniem funkcji te-

chnicznych w budownictwie, 7. Wła-
ściwość organów, 8. Przepisy przej-
ściowe i końcowe.

• Nowe rozporządzenie weszło w

życie z dniem 1 marca 1973 r., jed
nak do spraw wszczętych przed
tym din;

em nadal postępowanie od-
bywać się będzie w trybie dotych-
czasowym.

Opracowała
STANISŁAWA ZIELIŃSKA
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MATERIAŁOCHŁONNOŚĆ PRODUKCJI ROLNICZEJ
(2)

ALEKSANDER STRAPKO

MATERIAŁOCHŁONNOŚĆ produkcji globalnej rolnic-
twa wskazuje stosunek nakładów materiałowych ogó-
łem do wartości produkcji globalnej, czyli wskazuje

nam, za ile złotych zużyto różnych środków produkcji ra-

zem wziętych na uzyskanie 1 złotówki produkcji globalnej
rolnictwa (patrz — pierwsza część artykułu w poprzednim
numerze „ŻG").

Materiałochłonność produkcji globalnej w całym rolnict-
wie i ważniejszych jego sektorach przedstawia załączona ta-
blica 1. Z tablicy tej wynika, że materiałochłonność produk-
cji globalnej w badanym okresie ma tendencje wzrostowe
we wszystkich sektorach.

W ujęciu sektorowym gospodarstwa państwowe mają
wyższy wskaźnik materiałochłonności od gospodarki indy-
widualnej o około 0,20.

Jak wiemy, wskaźnik majątkochłonności produkcji glo-
balnej składa się ze wskaźników cząstkowych charakteryzu-
jących udział poszczególnych grup nakładów w nakładach
materiałowych ogółem. W ramach tych grup obserwujemy
tak w całym rolnictwie, jak i w sektorach, spadek wskaź-
nika udziału nakładów materiałowych pochodzących z wła-
snej produkcji i wzrost nakładów na zakup środków produk-
cji pochodzenia rolniczego oraz pochodzenia przemysłowego
i usług.

TABLICA 1

Materiałochłonność produkcji globalnej (ceny bieżące)

Sektor
M
& Nakładyogółem(N)Nakładyzwłasnejprodukcji(Nrw)Nakładypochodź,rolndcz.zakupione(Nrz)Nakładypochodź,przemysłiusługi(Np)Amortyzacja(A)

Gospodarstwa 1960 0,54 0,42 0,03 0,06 0,03
indywidualne 1965 0,57 0,43 0,04 . 0,07 0,03

1970 0,62 0,43 0,05 0,11 0,03

Gospodarstwa 1960 0,74 0,40 0,14 0,16 0,04
państwowe 1965 0,78 0,36 0,17 0,14 0,11

1970 0,85 0.35 0,17 0,22 0,11

Wynika to z wielu przyczyn specyficznych, różniących
system produkcji rolnej i zadania produkcyjne gospodarki
państwowej i gospodarki indywidualnej.

O Gospodarstwa państwowe są obciążone poważnymi obo-
wiązkami w zakresie rozwoju i unowocześniania całego na-

szego rolnictwa, one zajmują się hodowlą i reprodukcją,
materiału nasiennego dla całego rolnictwa.

0 Prowadzą hodowlę zarodową inwentarza żywego celem
poprawienia jakości pogłowia i podniesienia wydajności
jednostkowej inwentarza w gospodarstwach rolnych.

O Ponoszą koszty związane z utrzymaniem przedszkoli
dla dzieci swych pracowników. *

O Ponoszą koszty dowozu dzieci pracowników do szkół
oddalonych od miejsca ich zamieszkania.

O Ponoszą koszty dojazdów do ośrodków zdrowia cho-
rych pracowników i ich rodzin.

9 Zmniejsziona liczba zatrudnionych, zastępowana me-

chanizacją procesów produkcyjnych pociąga za sobą poważ-
ny wzrost kosztów produkcyjnych.

0 Ponoszą poważne koszty utrzymania aparatu adminis-
tracyjnego.

Są to tylko niektóre bezpośrednie przyczyny wyższych
kosztów produkcji w gospodarstwach państwowych W po-
równaniu z gospodarką indywidualną.

Niezależnie od tego istnieje jeszcze szereg przyczyn su-

biektywnych, z których na pierwsze miejsce należy chyba
wysunąć zainteresowanie producenta wynikami gospodaro-
wania, a zatem zainteresowanie producenta efektywnym-
wykorzystaniem środków produkcji.

Analizując przebieg procesu powstawania produkcji rol-
niczej od produkcji globalnej do produkcji czystej netto z

•uwzględnieniem różnych grup nakładów materiałowych w

gospodarstwach indywidualnych i gospodarstwach państwo-
wych — mamy cały obraz nakładów i ich efektywności.

Na zakończenie tego rozdziału należałoby podkreślić, że
źródłem wysokiej materiałochłonności produkcji rolniczej w

sektorze uspołecznionym jest między innymi niedocenianie
wlasnvch, często tańszych i nierzadko lepszych środków
produkcji, a preferowanie środków produkcji pochodzenia
przemysłowego, które są drogie.

Nie oznacza to oczywiście, że nie należy korzystać ze

środków produkcji pochodzenia przemysłowego, ale' uczy
konieczności uzupełniania środków własnych środkami po-
chodzącymi z zakupu tak, aby -te środki były efektywne.

koszty materialne produkcji w gospodarstwach państwo-
wych tak szybko rosły w porównaniu z kosztami' ponoszo-
nymi przez gospodarstwa indywidualne, że produkcja czysta
w gospodarstwach państwowych np. w 1970 r. w przelicze-
niu na, 1 ha użytków osiągnęła zaledwie 33,6 proc. pozio-
mu gospodarstw indywidualnych.

Podobna sytuacja jest również w spółdzielniach produk-
cyjnych, gdzie produkcja globalna na 1 ha jest wyższa niż
w gospodarce indywidualnej, a produkcja czysta osiąga
54,2 proc poziomu gospodarki indywidualnej. Wynika tb z

niedoceniania przez sektor uspołeczniony wagi gospodarki
materiałowej i jej wpływu na efekty produkcyjne.

Jak z powyższych danych wynika, na wzrost wartości
produkcji czystej rolnictwa, czyli na udział rolnictwa w

tworzeniu dochodu narodowego można oddziaływać zarówno
przez wzrost nakładów materialnych, jak i przez ich roz-

sądne zużycie. Trzeba widzieć, jaki czynnik w danym go-
spodarstwie i w danych warunkach jest w minimum i ha-
muje dalszy wzrost produkcji. Jeżeli czynnikiem hamują-
cym jest np. zasobność gleb, trzeba zastosować odpowiednie
uzupełnienie go przez nawożenie, ale' jeżeli czynnikiem ha-
mującym jest n.p., brak siły roboczej do wykonania we

właściwym czasie potrzebnej danej uprawie agrotechniki
tam nawet wysokie dawki nawożenia efektu nie dadzą, a

koszty produkcji na pewno podniosą.

TABLICA 2

Materiałochłonność różnych kategorii ekonomicznych produkcji
rolnIczej (w cenach bieżących)

a*

gi

Źródło: opracowanie własne wykonane na podstawie danych GUS

Tablica 2 przedstawia nam materiałochłonność innych ka-
tegorii ekonomicznych produkcji rolniczej w ujęciu sektoro-
wym i czasowym.

Wszystkie powyższe dane charakteryzują problemy mię-
dzysektorowego zróżnicowania materiałochłonności w ce-

nach bieżących, które nie obrazują w pełni dynamiki ba-
danego problemu.

Na przestrzeni badanych lat najniższą materiałochłonnoś-
cią w cenach porównywalnych przy niewielkiej dynamice
wzrostu charakteryzowały się gospodarstwa indywidualne.
Najwyższą materiałochłonność przy dość dużej dynamice
wzrostu miały PGR podległe Ministerstwu Rolńictwa. Spół-
dzielnie produkcyjne miały materiałochłonność znacznie
wyższą od gospodarki irtdywidUalritej i raczej były pod tym
względem bliższe materiałochłonności PGR.

Reasumując należy stwierdzić, że gospodarstwa państwowe
ponoszą znacznie wyższe koszty produkcji niż gospodarstwa
indywidualne.

*

Wzrost produkcji rolnej jest niezbędny, gdyż pozwala na

lepsze zasTokojenie potrzeb konsumpcyjnych społeczeństwa.
Nie może jednak społeczeństwo w ogóle, a producentów rol-
nych w szczególności, satysfakcjonować taki wzrost produk-
cji, który nie przekształca się we wzrost stopy życiowej.
Sytuacja taka powstaje wtedy, kiedy dynamika wzrostu na-

kładów materialnych na produkcję rolniczią jest szybsza
od przyrostu produkcji, bez odpowiedniej rekompensaty w

postaci zmniejszania się nakładów pracy żywej.
A zatem ekonomiczny efekt produkcji zależy nie tylko od

jej wzrostu, ale i od wzajemnych relacji między wielkością
produkcji a wielkością kosztów poniesionych na jej uzyska-
nie. Na obecnym etapie intensywnego rozwoju naszego rol-
nictwa powinniśmy zwracać uwagę nie tylko na to, ile pro-
dukujemy, ale również — za.ile produkujemy. Jak wynika
z tablicy 2 (w poprzednim numerze „Ż.G.'') produktywność
ziemi wyrażana wartością produkcji---globalnej liib końco-.
wej brutto była niewiele niższa. w gospodarstwach pań-
stwowych od tejże produkcji w gospodarstwach indywi-
dualnych. Ale w miarę zbliżania się do produkcji czystej

Materiałochłonność pro-
dukcji końcowej brutto

(Nrz+Np+A;Pkb)

1960
1965
1970

0.24
0,30
0,39

0.21
0.24
0,31

0.56
0.66
0,77

0^68

0,81

Materiałochłonność pro-
dukcji końcowej netto

(Np+A:Pkn)

1960
1965
1970

0,19
0,23
0,30

0,17
0.19
025

0,43
0.53
0,67

0,58
0,73

Materiałochłonność produk.
cji czystei brutto

(Nrz+Np-fA:Pcb)

, 1960
1965
1970

0,30
0,39
0,57

0,24
0,30
0,43

1,14
1,28
1,89

1,27
2,04

Materiałochłonność produk-
cji czystej netto

(Nrz+Np+A:Pen)

1960
1965
1970

0,32
0.42
0,63

0.26
0,32
0,45

1,29
1,90.
2,19

2,08
4,2S

Źródło: opracowanie własno wykonana na podstawie danych GU3

Na koniec jeszcze jedna uwaga; Materiałochłonność pro-
dukcji rolnej rośnie szybko we wszystkich wyżej rozwinię-
tych .krajach. Wynika to z faktu, że w krajach tych dąży
się do wzrostu produkcji przy tym samym areale użytków

rolnych, lub nawet przy areale malejącym. Konieczne jest
więc szybkie- zwiększanie prpduktywnoąęi zierni. Obok tego
działa i drugi, czynnik — konieczność wzrostu wydajności
pracy. -Specyfika- produkcji rolnej powoduje, że osiągnięcie
obu tyćh celów wymaga wzrostu materiałochłonności. Dlate-
go: też należy być ostrożnym przy porównaniach — pod tym
względem — rolnictwa z innymi, działami gospodarki.

J ESIENIĄ ub. roku cena detali-
czna 1 kg jabłek wyboru extra

grupy preferowanej dochodziła
do 17 zł. Można przypuszczać, że wio-
sną 1973 r. przekroczy 20 zł. A więc
powtarzają się lata 1962 i 1965.
Również w latach 1970 i 1971 ceny
jabłek były stosunkowo wysokie,
gdyż przekroczyły 15 zł za 1 kg. Tak
więc w ostatnim dziesięcioleciu aż
w trzech latach ceny detaliczne ja-
błek były bardzo wysokie i w dwóch
latach dość wysokie.

Poziom cen skupu ) detalicznych za-

leżny jest od urodzaju jabłek. Według
danych GUS średni roczny zbiór jabłek
w latach 1961—1971 wynosił w zaokrągle-
niu 500 000 ton. Natomiast w 1962 roku
wynosił zaledwie 160 000 ton, w 1965 r.

197 000 ton, a w ub. roku chyba nie prze-
kroczył granicy 300 000 ton. Rekord uro-

dzaju jabłek zanotowano w 1964 r.

(840 000 ton) i w 1966 r. (794 000 ton).
Gdzie tkwi przyczyna tak dużych

różnic w plonowaniu jabłoni, a zwła-
szcza bardzo niskich zbiorów w la-

szty zwalczania tej jednej choroby
wahają się od 7 000 do 10 000 zł'ha.

W sadach, gdzie w tym roku wyko-
nano te zabiegi, urodzaj byl nadzwy-
czajny. Stwierdzono to w zakładach do-
świadczalnych Instytutu Sadownictwa, w

wielu sadach państwowych gospodarstw
rolnych i u producentów indywidual-
nych. Np. w sadzie Zakładu Doświad-

czalnego w Brzeżnej koło Nowego Sącza
średni plon z 10-hektarowej kwatery
przekraczał 250 ton, a z jednej kwatery
0 powierzchni 1 ha zebrano 40 ton. W
specjalistycznych gospodarstwach sadow-
niczych na Podkarpaciu średni plon z

1 hektara intensywnego sadu jabłonio-
wegowwiekuod5do8latwahałsię
od20do25ton.

Niestety, liczba producentów pro-
wadzących tak intensywną ochronę
swoich sadów i plantacji jest w dal-
szym ciągu bardzo maia. W tej chwili
w Polsce około 250 000 gospodarstw
indywidualnych posiada uprawy sa-

downicze. Jednak tylko w ckoło

że lekceważy sobie dochodowość
swego gospodarstwa.

Decydują o tym przede wszystkim
czynniki ekonomiczne, a nie zacofa-
nie, tradycja, czy też brak chęci do
intensywnej pracy. Specjalizacja
produkcji pociąga za sobą reorgani-
zację gospodarstwa, a co za tym
idzie — podniesienie poziomu inten-
sywności. A to drogo kosztuje.
Wzrost nakładów 'kapitałowych jest
pierwszą barierą w specjalizacji pro-
dukcji. Następna, to wielkość" i stru-
ktura gospodarstwa i wresżcie ko-
nieczność zmiany poglądów na temat

produkcji oraz zdobycie specjalisty-
cznej wiedzy.

Brak większej liczby specjalistycz-
nych gospodarstw sadowniczych jest
pierwszą przyczyną niskich urodza-
jów i wysokich cen jabłek. -

W gospodarstwie specjalistycznym
produkcja musi być nowoczesna — u

więc tania i prosta. Pod pojęciem taniej

DLACZEGO
JABŁKA SĄ DROGIE?
EBERHARD MAKOSZ

tach 1962, 1965 i 1972? Przyczyną jest
parch jabłoniowy. Jest to choroba,
która przy sprzyjających dla Siebie
warunkach atmosferycznych potrafi
zniszczyć cały plon jabłek. Jeśli
okres od kwietnia do czerwca jest
bogaty w opady deszczu (a tak by-
ło we wspomnianych latach) choro-
ba ta niszczy nie tylko zawiązki,
ale także liście jabłoni. Takie drze-
wa są w sierpniu prawie bez liści.
Tak b>ło w tych latach nawet w

rejonach o rozwiniętym sadow-
nictwie.

Czy w takim razie poziom spoży-
cia jabłek oraz ceny muszą być za-

leżne od aury w ckresie wiosennym?
Otóż nie. Znane i stosowane już są
skuteczne sposoby zwalczania tej
choroby. W latach obfitujących, w

opady trzeba drzewa 10—15 razy o--

pryskiwać różnymi fungicydami. Ko-

20 000 gospodarstw na powierzchni w

granicach 60 000—80 000 ha można
mówić o właściwej produkcji owo-

ców. Są to gospodarstwa specjalizu-
jące się w sadownictwie. W ub. ro-

ku oraz w latach 1962 i 1965 (wów-
czas liczba

1
tych gospodarstw była

znacznie mniejsza) w zasadzie
wszystkie krajowe owoce pochodziły
z tych gospodarstw oraz z gospo-
darstw uspołecznionych. W pozosta-
łych sadach i plantacjach na po-
wierzchni ponad 170 000 ha urodzaje
uzależnione są od aury wiosennej.

W gospodarstwach specjalistycz-
nych .produkcja owoców jest opła-
calną, a w niektórych latach jak np.
w 1972 r. jest bardzo opłacalna. Wie-
le osób często nawet przecenia tę
opłacalność. Dlaczego więc tak ma-

ła liczba producentów osiąga wyso-
kie dochody ze swoich sadów? Nie
można przecież chłopa posądzić o to,

produkcji rozumie się niski koszt pro-
dukcji 1 kg owoców. Prosta produkcja
to znaczy, że np. 2 osoby mogą wyko-
nać wszystkie prace na powierzchni
4—6 ha intensywnego sadu jabłoniowe-
go.

Wprowadzenie nowoczesności do
gospodarstwa pociąga za sobą przede
wszystkim wzrost nakładów inwe-
stycyjnych. Jeśli założenie tradycyj-
nego sadu (100 drzew na 1 ha) ko-
sztuje 10 000 zł, to założenie nowo-

czesnego sadu jabłoniowego (1000
drzew'ha) kosztuje wraz z ogrodze-
niem około 70 000 zł. W sadzie tra-

dycyjnym pełne owocowanie drzew
występuje po 15 latach z plonem
około 10 ton'ha.przy kosztach pro-
dukcjiod3do5złza1kg.Wno-
woczesnym sadzie już pb 6—7 latach
drzewa wchodzą w okres pełnego
owocowania. Wówczas można zebrać
20—25 ton jabłek przy kosztach
2—2,5 zł'kg. .

Innym czynnikiem decydującym o

postępie nowoczesności w produkcji
owoców jest mechanizacja. Prowa-
dzenie 4—6 ha sadu' przez 2 osoby
jest możliwe tylko przy pełnej me-

chanizacji prac! A w tej dziedzinie
niestety jest jeszcze wiele do zro-

bienia. Jesteśmy w dalszym ciągu na

początku procesu mechanizacji prac
w saidownictwie. A mechanizacja to
także inwestycja. Dlatego też można
stwierdzić, że niedostateczne nakłady
inwestycyjne hamują nowoczesność
produkcji w sąddWriictwie.' ,

Jeszcze słów kilka o roli i wpły-
wie mechanizacji na tegoroczne uro-

dzaje jabłek, ą zatem i ceny. Jak już
wspomniano sprawcą niskich zbio-
rów i wysokich cen jabłek' w. tym
roku był parch jabłoniowy. Jednak
w sadach, gdzie wykonano 10-^-15
opryski wari, tę chorobę . zwalczono
skutecznie. Ale to łatwo powiedzieć:
wykonać 10—15 opryskiwań. Ozna-
cza to, że w okresie kwiecień—czer-
wiec trzeba co tydzień na 1 ha sadu
wypryskiwać 1 500—2 000 .1 cieczy.
Przy pomocy opryskiwacza konnego
zajmuje to 3 osobom 6—8 godzin.
Cala trudność w tym, że nie ma już
chętny.ch do opryskiwania lancami
opryskiwacza konnego.

W po w. nowosądeckim producent pro-
ponuje do 250 zł - ic -wyżywieniem za

dzień pracy przy opryskiwaniu — • i • nie

znajduje chętnych. Każdy bo] się bez-
pośredniego zetknięcia z trującymi środ-
kami chemicznymi. Wtedy do tej pracy
właściciel - sadu musi- angażować . Własną
żonę. łub dzieci. A. oni też buntują się
przeciwko takiej pracy. I słusznie. Na '

razie inspektorzy BHP ' przestrzegają
prreplsów o dozwolonych' pracach , dla
kobiet i młodocianych jedynie w zakła-
dach uspołecznionych. W takiej sytuacji
często po 4—5 zabiegach właściciel sadu
jest bezsilny 1 zaprzestaje, opryskiwania
drzew i w ten sposób zaprzepaszcza rały
dotychczas włożony' wysiłek i nakłady.
Parch zniszczy bowiem owoce mimo in-

tensywnego nawożenia lub właściwego
cięcia, czy dotychczas wykonanych opry-
skiwań. To są ogromne straty dla go-
spodarstwa. A dla gospodarstw specja-
listycznych, gdzie owoce są jedynym
źródłem utrzymania rodziny — katastro-
fą. '

Natomiast przy pomocy opryski-
wacza ciągnikowego może 1 osoba
opryskać 1-hekt'arowy sad w ciągu
2 godzin. I to w zasadzie wykonuje
właściciel sadu. W tym roku w wo-

jewództwie krakowskim tylko go-
spodarstwa, ktćre posiadały ciągnik,
były -w; stanię. wyprodukować dużo
pięknych jabłek.

.Producencł. -;docenili- mechanizację.
Zdąją sobie sprawę, że tylko , dzięki
niej mają . szanse na opłacalną pro-
dukcją. Korzyści z mechanizacji od-
nosi nie. tylko producent,' lecz całe
społeczeństwo. Dla przykładu podam,
że przy pomocy jednego ciągnika

wraz z opryskiwaczem można wyko-
nać w terminie wszystkie zabiegi na

powierzchni 10 ha sadu jabłoniowe-
go. Z takiej powierzchni można ze-

brać 100—200 toh jabłek wartości
co najmniej 1 min zł. Natomiast
ciągnik z opryskiwaczem, środkami
ochrony. i robocizną - kosztuje
200 000—220 000 zł. Gdzie efektyw-
ność nakładów jest podobnie. wyso-
ka?

Zapotrzebowanie sadowników na

ciągniki rolnicze jest duże. Ale po-
trzeby te w zasadzie zależne są od
wydajności opryskiwacza. Przy obec-
nie stosowanych aparatach i technice
opryskiwania na 10—15 ha sadu po-
trzebny jest jednak ciągnik, nato-
miast przy wzroście wydajności o-

pryskiwacza lub stosowaniu stężo-
nych cieczy, jeden ciągnik „obsłuży"
20—25 ha sadu jabłoniowego. A za-

tem warto chyba skonstruować no-

wy lub importować zagraniczny Wy-
dajny opryskiwacz.

Ze sprawą mechanizacji prać wią-
żę się też typ sadu. W sadach tra-

dycyjnych, a więc z rzadką rozstawą
i dużymi drzewami, nie ma co me-

chąnizować i nie ma mowy, aby
skonstruować taki ciągnik lub sprzęt,
który byłby dostosowany do tego ty-
pu sadu. Sadownicy muszą dostoso-
wać się do produkowanych ciągni-
ków '

maszyn. A są one dobre i zu-

pełnie przydatne dla sadownictwa.
Jakie znaczenie może n»Iieć przystoso-

wanie sadu do dostępnego sprzętu me-

chanicznego mogą świadczyć wyniki .do-
świadczenia- prowadzonego' w Zakładzie
Doświadczalnym Instytutu Sadownictwa
w Brzeżnej. Porównywano drzewa pół-
p.ienne z normalnymi koronami, o wy-
sokości 5 m oraz drzewa półpienne z ko-
roną obniżoną do 3 m. Zabiegi pielęgna-
cyjne były identyczne. Średni plon '%
drzewa ciętego wynosił 102 kg, a z drze-
wa .nie ciętego tylko . 66 kg. W górnej
partii korony (powyżej '2 5 m) drzewa
nie ciętego nie było owoców, gdyż ilość
cieczy była tam niedostateczna - i parch
zniszczył owoce. Tego problemu nie było
w. sadach nlskopiennych, zwłaszcza z ko-
ronami spłaszczonymi.

Dyskutowany jest sposób ii forma
sprzedaży ciągników producentom.
Poza umożliwieniem kupna, sadow-
nikom, ale tylko specjalistycznym
gospodarstwom, należałoby prefero-
wać różnego rodzaju zespołowe użyt-
kowanie maszyn. Proste formy ko-
operacji rozwijają się z powodze-
niem od szeregu lat w sadownictwie
krakowskim. Ministerstwo Rolni-
ctwa doceniło już .działalność tych
zespołów, przydzielając pewne "ilości
ciągników dla sadowników. Żrbbio-
nq jęden krok, zróbmy dalszy, a

:

spo-
łeczeństwo na tym skorzysta. Wpły -

nie to na pewno na wzrost dobrej
i taniej produkcji. Przecież konsu-
menci czekają na tanie i zdrowe pol-
skie jabłka.



NAUKOWE
łU2 (PIĘC TAKICH SESJI ona ina wwo-

im komcic Terenowa Rada Koordynat'yil-
na OPiTE iv Sosnowcu. Pierwsza. zorgani-
zowana jitó szereg a art temu, poświęcona
była iproiblemom gospodarki materiałowej
w iptizoitlslębiorstwacli przemys Iow y c h
miasta Sosnowca. Później tematyka sesji
Jsancewtrowala się ua przemian wokół
Problemów il ekonomicznej oceny dzia-
łalności przedsiębiorstwa przemysłowego,
czyniników wpływających na jego gospo-
darność gospodarki środkami trwałymi.
Ostnlnlia .poświęcona była tematowi
„przedsiębiorstwo w nowyim systemie za-

rządzania". Materiały z tych sesji wyd-i-
wane w postaci skryptowej stanowią
cenny materiał bibliograficzny.

S ostatniej sesji uwagę «wraca referat
ingr RYSZARDA JELONKA pt. „Organi-
zacja i efektywność ekonomiczna funk-
cjonowania danej organizacji przemysło-
wej, na przykładzie Kombinatu Górniczo-
Hutniczego miedzi w Lubinie". Jak wia-
domo, Kombinat ten został wytypowany
jnko .jednostka pilotująca, W referacie
zostały sprecyzowane różne waniniki, od
których zależy przystosowanie kombina-
tu 'do realizowania przez miego fumltcł!
nowej formy organizacji w zakresie peł-
nego cyklu gospodarczego. Do warunków
tych autor zalicza m. in, dysponowanie
przez kombinat: 1) zapleczom dośwind-
czalno-rozwojowym z możliwością powo-
ływania następnie biura koinstrukcy.jno-
technologieznego, prototypownl, labora-
torium ; 2) bkura hanitUowego prowadzące,
go' in. lin. siprawy ofertowe, serwisy po-
sprzedażne. analizę rynku formy i kie-
runki zibytu; 3) komórki scentralizowane-
go obrachunku i ewidencji, kontroli
technicznej 1 zaopatrzenia.

Długa Usta wysuwanych od dawna i

zaktualizowanych postulatów wymlka z

ostatniej sesji z referatu dr WGENIU-

SZA GUBAŁY pt. „Miejsce, iroła I funlt-

oja służb ekonomicznych w Jednostkach

organizacyjnych przemysłu". W wyniiku
dyskusji nad tym referatom, uczestnicy
zgłosili m. in. wnioski w sprawie oipra-
cowania wariantowych układów irateg.ra-
cyjmycii służb ekonomicznych i> księgo-
wo-flnansowych w zależności o.jl różnych
szczebli zarządzania oraz wielkości jed-
nostek organizacyjnych, upowszechnie-
nia. rozszerzenia zakresu stosowania nor.

matywnego rachunku kosztów, 'upo-
wszechnienia metod stosowania „analizy
wartości" i dopracowania metodyki oraz

techniki prowadzeniu analizy rynien itp.

Ponadto w wyniku dyskusji nad refe-

ratem mgr HIERONIMA POSTAKEMCJZA-
KA .pt. „System infoiumaicyjno-decyzyjny
w 'kierowaniu przedsiębiorstwem i bran-

żą" uczestnicy sesji postulowali «pra-
cowanie Jednolitego Systemu Przetwa-

rzania Danych "przy zastosowaniu ETO

i z uwzględnieniem specyfiki pocaeaegól-
nycli branż. Przy tym oczekuje 'się poło-
żenia odpowiedniego nacisku na unowo-

cześnienie sieci telekomunikacyjnej przy

wprowadzeniu na szerszą skalę tele-

transmisji danych. Za konieczne uważa

się także wczmożenie sakolenia kadr

organizatorów 'komórek przetwarzania
danych, (mm)

(O TYCZEK 1973 r.' charakteryzował się w prze-

j myślę wysoką dynamiką produkcji globalnej
i sprzedaży wyrobów Własnych oraz usług. Rów-

nocześnie nastąpił dalszy wzrost przeciętnej płacy
i ponadplanowy wzrost globalnego funduszu płac. Pod
tym względem można powiedzieć o utrzymaniu się,
a nawet wzmocnieniu tendencji, które występowały
w roku ubiegłym. Nastąpiła natomiast pewna popra-
wa podstawowych relacji ekonomicznych.

Wzrost sprzedaży wyrobów własnych ! usług w

przemyśle uspołecznionym wyniósł w stosunku do
stycznia ub. r. 15,8 proc. (plan roczny zakłada wzrost
o 9,7 proc.), a produkcji globalnej 13,8 proc. Na tę
wysoką dynamikę złożyło się szereg przyczyn. Obok
dobrej pracy załóg podkreślić trzeba sprzyjające wa-

runki atmosferyczne. Nastąpiło pewne zwiększenie
rytmiczności pracy w przemyśle — o ile W ubiegłych
latach produkcja w styczniu była z reguły mniejsza
niż w grudniu poprzedniego roku — to obecnie na-

stąpił wzrost o ponad 2 proc. (w grudniu 1972 r.

wzrost produkcji był stosunkowo mniejszy .
— .wyno-

sił 3,3 proc.) . Istotne znaczenie miało również rnzpor
częcie produkcji w wielu nowvch zakładach, odda-
nych do użytku pod koniec 1972 r.

Osobowy fundusz płac w przemyśle wzrósł o 11,3
proc., przeciętna płaca netto o 7,0 proc., zatrudnienie
o 4,3 proc., a wydajność pracy o 9,1 proc.

mi, gdyż, jak wiadomo, sam plan przyrostu zatrud-
nienia jest na ten'rok wyższy niż przyrost zasobów

. siły roboczej. Następne miesiące wykażą, o ile przed-
siębiorstwa będą potrafiły' zapewnić wysoki wzrost

produkcji opierając się na istotniejszych usprawnie-
niach organizacji pracy,, a nie, tylko na wzrośnie za-

trudnienia.

Na Krajowej Naradzie Aktywu w styczniu br. kie-
rownictwo partyjne i rządowe zwró.ciło się do załóg
o zadeklarowanie ponadplanowej' produkcji na potrze-
by rynku wewnętrznego i eksportu w wysokości 30
mld zł. Do przemysłu zaapelowano o produkcję war-

tości 28 mld złotych. Podjęte dotychczas zobowiąza-
nia przekroczyły ten pułap o 4 proc. (1 mld złotych).

W styczniu br. nastąpił dalszy szybki wzrost docho-
dów ludności (bliższe dane podajemy w rubryce „Ak-
tualności"), Znalazło to odbicie w obrotach handlu

detalicznego. Obroty te wzrosły w stosunku do stycz-
nia 1972 r.' o 16,3 proc. (do ok. 41 mld złotych). Przy-
rost przychodów pieniężnych ludności-powoduje dal-
sze zmiany w strukturze sprzedaży detalicznej.

Wzrost sprzedaży artykułów żywnościowych wyniósł
13,4 proc., nieżywnościowych — 19,6 proc., obrotów w

gastronomii — 14 proc.

KONIUNKTURA

START
W związku z tym podstawowe relacje ekonomicz-

ne w przemyśle kształtowały się następująco:

Przyrost

Przyrost

Przyrost

Przyrost

Przyrost

Przyrost

(w "'„) produkcji globalnej z tytułu
wzrostu zatrudnienia wyniósł

(w
11

,i) produkcji globalnej z tytułu
wzrostu wydajności pracy

(w "„) funduszu p!aq z tytułu wzrostu

płac
funduszu plac na 1% wzrostu pro-

dukcji globalnej wyniósł

przeciętnej płacy na 1 % wzrostu wy-
dajności pracy wyniósł

31,2 proc.

68.8 proc.

38,1 proc.

61.9 proc.

u, 82

0,77

Relacje te (z zastrzeżeniem, że odnoszą się one do

produkcji globalnej, a nie czystej) wskazują przede
wszystkim na pewne zahamowanie wzrostu zatrudnie-
nia przy zachowaniu wysokiej dynamiki produkcji.
Trudno powiedzieć w tej chwili, jakie czynniki ode-

grały tu główną rolę. Wydaje się jednak, że wyczer-

panie rezerw siły roboczej na większości terenów oraz

pewien nacisk odgórny odegrały tu istotną rolę, choć •

postęp jest jeszcze niedostateczny. Utrzymanie dotych-
czasowego tempa zwiększania zatrudnienia w dalszych
miesiącach będzie groziło dużymi • niebezpieczeństwa-

Szćzególnle wysoka dynamika wystąpiła w handlu

wiejskim. Obroty detaliczne CRS wzrosły o 23,6 proc.,
w tym sprzedaż towarów żywnościowych — o 17,2
proc. i nieżywnościowych — 27,6 proc. Największy
wzrost wystąpił w grupie towarów niekonsumpcyj-
nych (sprzedaż nawozów sztucznych była wyższa o

¢1,8 proc. w porównaniu ze styczniem 1972, a sprze-
daż maszyn i ciągników — o 41,7 proc.) .

Bliższe dane o dostawach towarów żywnościowych
podajemy w „Aktualnościach". W grupie towarów
nieżywnościowych najwyższą dynamikę wykazywały
dostawy magnetofonów (56 proc.), radioaparatów (35
proc.), telewizorów (35 proc.), pralek (32 proc.), lo-
dówek (29 proc.) .

Pewna niezgodność dostaw z zapotrzebowaniem wy-
stąpiła w dostawach z przemysłu lekkiego. Wynika
to — wg oceny handlu — przede wszystkim z niety-
powej zimy oraz pewnego opóźnienia przemysłu za

zmianami mody. Spowodowało to wzrost zapasów w

tej grupie artykułów.

Wreszcie na podkreślenie zasługuje dobry przebieg
skupu mleka i jaj .

— na co również wpłynęła łagod
ila zima.

S. C.

Buromaschinen-Export GmbH
Berlin. NRD — 108 Berlin,

Friedrichstrasse 61
Niemiecka Republika

Demokratyczna

Przedstawicielstwo w Polsce
BME, Biuro Techniczno-Han-
dlowe przy Ambasadzie NRD
W-wa, ul. Filtrowa 63 m. 63.

Automatycznie pisać
i organizować
Przy pomocy automatów organizacyjnych daro-
Optima 528 teksty można pisać wielokrotnie.

Rozwiązując w ten sposób problemy organizacyj-
ne. Automaty przenoszą alfanumeryczne informa-

cje na taśmy dziurkowane lub karty obrzeźnie
dziurkowane, a następnie mogą je równocześnie

automatycznie czytać i pisać. Również w przypad-
ku skomplikowanych formularzy.
A dane zmieniające się?
Dane te są wprowadzane ręcznie lub wczytywa-
ne automatycznie.
Sprawa jest więc prosta. Wiele zalet dla użyt-
kownika, który często stosuje schematyczne tek-

sty. Chętnie udzielimy dalszych informgcji. Do

dyspozycji Państwa są również materiały infor-

macyjne.
Prosimy odwiedzić nas na wiosennych Targach Lip-
skich w dniach od 11—18 marca 1973, teren targów
hala 15 (ekspozycja), hala 17 (Biuro Eksportowo-Im-
portowe).

V2 znak! pisarskie
szerokość wałka 32 lub
45 cm

dziurkarki i czytniki sq
wyposażone w kontrolę
parzystości
formularze ciqgte
szerokość czcionki 2,6
mm

Sprzedaż i informacje
POMiUB - INFORMERA
Warszawa,
ul. Górskiego 9

i5

RYSZARD NdWAK

„Dodatkową Korzyścią likwidacji głośników będzie odciążenie kadry poszukiwanych
specjalistów-radiotechników" -Foto: CĄF

MAMY
900 , tysięcy „kołchoźni-

ków". Dopłacamy do nich 100
milionów złotych rocznie.

Utrzymanie radiofonii przewodowej
jest "nie tylko kosztowne, ale i ana-

chroniczne.
Ilość abonentów radiowych, po-

dawana w rocznikach statystycz-
nych, nie uwzględnia co prawda po-
siadaczy odbiorników detektoro-
wych oraz głośników radiowęzłów
lokalnych, ale zawiera abonentów
radiofonii przewodowej. Gdyby ich
wykluczyć z tego rachunku, to oka-
załoby się, że na tysiąc mieszkań-
ców przypadało tylko 157 abonen-
tów!

Sieć radiofonii przewodowej funk-
cjonuje' We» wszystkićh wojewódz-
twach'. W początkath- bieżącego ro-

ku jeszcze'niemal co 10 gospodars-
two domowe w kraju korzystało z

głośnika.
Jeśli przed laty utrzymywanie ra-

diofonii przewodowej uzasadnione
było względami politycznymi, stra-

tegicznymi, kulturalnymi i niskim
odsetkiem zelektryfikowanych gos-
podarstw domowych na wsi (bar-
dzo często radiofonia przewodowa
docierała wcześniej niż linie elek-
tryczne) — to w aktualnej sytuacji,
przy postępie w elektronice — jest
po prostu anachronizmem,

W ubiegłym roku sprawa likwi-
dacji sieci radiofonii przewodowej
była przedmiotem rozważań Komisji
Sejmowej. Niestety, nie podjęto
jeszcze żadnych decyzji.

Mimo że liczba abonentów ra-

diofonii przewodowej stale się
zmniejsza — to problem pozostaje.
Przy obecnym tempie spadku abo-
nentów, radiofonia przewodowa
zlikwidowana byłaby dopiero za

12—15 lat. Do 1968 r. Ministerstwo
Łączności, dopłacało do radiofonii
przewodowej ok. 150 min zł rocz-

nie. Po zmianie zasad rozliczania
kosztów pośrednich -<1969 r.), obec-
nie dopłaca rocznie ok. 100 min zl.

Dziś nie ma żadnych istotnych
argumentów, które przemawiałyby
za dalszym dopłacaniem do sieci
radiofonii przewodowej. Wszystkie
przemawiają przeciw.

HALO! ZAKŁADY RADIOWE
„DIOR A"!:

Szybkie i konkretne propozycje z

Waszej strony mogą przyspieszyć
decyzję likwidacji sieci radiofonii
przewodowej. Decyzja taka miałaby
dla. Waszych zakładów ogromne
znaczenie.

Głośniki w całym kraju mogą być
zastąpione popularnym i tanim ty-
pem odbiornika radiofonicznego (np.
„Jubilat"). Stan abonentów radio-
fonii przewodowej (około 900 tysię-
cy), gwarantuje' zbyt dla bardzo
długiej serii odbiorników. W okre-
sie najbliższych' trzech lat możli-
wości produkcyjne Waszych zakła-
dów mogą być wykorzystane opty-
malnie.

HALO! ZAKŁADY USŁUG RA-
DIOTECHNICZNYCH I TELEWI-
ZYJNYCH!:

Abonenci radiofonii przewodowej,
to w większości ludzie o niskich do-
chodach. Istotne znaczenie będzie
więc miało zapewnienie dogodnych
warunków zakupu radioodbiorni-
ków. Należałoby wprowadzić sprze-
daż przy pomocy tzw. zakupu zbio-
rowego, który ZURT już od kilku
lat stosuje z dużym powodzeniem.
Polega on na tym, że na jedno zle-
cenie PKO lub. SOP sprzedanych
może być kilka. odbiorników, dzię-
ki czemu wysokość miesięcznej ra-

ty za radioodbiornik nie przekracza
kilkudziesięciu, złotych.

Organizację akcji sprzedaży mogą
ułatwić adresy abonentów radiofo-
nii przewodowej. Właściwe potrak-

, towanie sprawy .przez ZURT móże
również ułatwić• podjęcie decyzji-~o

likwidacji sieci radiofonii przewo-
dowej.

Gdyby ta decyzja leżała tylko w

gestii Ministerstwa Łączności, praw-
dopodobnie byłaby już dawno pod-
jęta, gdyż resort ten ponosi skutki
deficytowej działalności radiofonii
przewodowej.

HALO! MINISTERSTWO

ŁĄCZNOŚCI!:
Obecnie jedyną przeszkodą w lik-

widacji radiofonii przewodowej jest
to, że w znacznej części korzystają
z niej gospodarstwa domowe o nis-
kich dochodach.

''MmisterstiDo- Łączności mogłoby
przyjść z pomocą tym gospodar-
stwom, przez odkupienie od nich
Użytkowanych ' dotychczas głośni-
ków. Należność za głośniki mogłaby
być przekazywana do ZURT jako
pizrwsza wpłata za zakupione przez
gospodarstwa domowe odbiorniki
radiofoniczne. Ponoszone dotychczas
straty upoważniają Ministerstwo
Łączności do podjęcia nawet jeszcze
dalej idących decyzji.

Gdyby Ministerstwo Łączności
zlikwidowało sieć radiofonii prze-
wodowej i zakupiło dla wszystkich
posiadaczy głośników popularne od-
biorniki radiowe w cenie około
1100 zł, to po upływie czterech lat
wydatek ten w pełni by .się zamor-

tyzował, a u) piątym roku i w la-
tach następnych zamiast dotychcza-
sowych strat — dalby zysk w wy-
sokości około 160 min zł rocznie.

Wynika to z następującego wyli-
czenia: roczna dopłata do głośnika
wynosi około 108 zł. Gdyby w miej-
sce głośników wstawić odbiorniki
radiofoniczne, nie ponoszono by żad-
nych strat wynikających z konser-
wacji sieci radiofonii przewodowej,
a wpływałoby 180 zł rocznie za

każdy odbiornik radiofoniczny z

tytułu opłaty abonamentowej
108+280=388 zł. W okresie 4 lat
4 X 288= 1152 zł, tj. tyle, ile kosztu-

je popularny odbiornik radiofonicz-
ny. Zakup radioodbiorników zamor-

tyzowałby się więc po czterech la-
tach. Począwszy od piątego roku.
wpłaty abonamentowe stanowiłyby
czysty zysk Ministerstioa Łączności.*

Oczywiście, są to założenia bar-
dzo uproszczone i czysto teoretycz-
ne. Praktycznie jest to zagadnienie
znacznie bardziej skomplikowane.

Jednakże utrzymywanie . sieci ra-

diofonii przewodowej wiąże się nie
ty-lko z poważnymi stratami, ale
blokuje popyt blisko' miliona poten-
cjalnych nabywców odbiorników, ra-

diofonicznych i to w okresie, .kiedy
zapewnienie . zwiększanego zbytu
tych dóbr jest niezbędne, dla wyko-

rzystania istniejących mocy pro-
dukcyjnych i wdrażania postępu
technicznego. Dodatkową korzyścią
likwidacji . sieci będzie odciążenie
kadry poszukiwanych w usługach
specjalistów-radiotechników.

Sieć radiofonii przewodowej po-
winna być zlikwidowana etapami
(na przestrzeni kilku lat), przy ści-
słej współpracy producentów od-
biorników radiofonicznych, aparatu
handlu i Ministerstwa Łączności.
Im szybciej to nastąpi, tym mniej-
sze hędą straty.

A co zrobić z 900 tysiącami głoś-
ników? Z pewnością przydałyby się
wielu szkołom. Część wykorzystać
mogłyby zakłady przemysłowe. Chy-
ba jeszcze nie wszystkie internaty
i dortiy akademickie są zradiofoni-
zowane? Może wojsko? Propozycji
może być dużo.
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Kryzy^, jaki współcześnie, przeżywa system walu-
r

tóWy kł-ajów kapitalistycznych, postawił Wiele zna-

ków zapytania nad teraźniejszą i jprzysztq rolq
monetarnq złota. Wprowadzony w marcu 1968

podział na ryHki złbta oficjalny i wolny (lub ina-

czej monetarny i niemonetOrny) nie osiqgnql za-

mierzonego celu, którym było odizolowanie złota

monetarnego od reperkusji powodowanych zmia-
nami w popycie i podaży złota w ogóle.

L
OS złota monetarnego okazuje się nadal bardzo
zależny- od sytuacji rynkowej swego pobratymca
hiemonetarnego, spełniającego w hierarchii zadań

Ekonomicznych funkcje podrzędniejsze. Związane
z tym ogólne problemy monetarnej roli żółtego metalu
zasługują ńa bliższe rozważenie.

KONSEKWENCJE! NIENADĄŻANIA PRODUKCJI

Od początku bieżącej dekady notuje się znaczny
wzrost popytu na złoto. Ma on swe źródło przede
wszystkim w zwiększeniu się zapotrzebowania nie-
monetarnego tj. ze strony przemysłu tezauryzaęji
i spekulacji, przy jednoczesnym nieznacznym popy-
cie monetarnym, ze strony międzynarodowego syste-
mu walutowego, który w latach 1969—1971 wchłonął
zaledwie 7,4 proc. wartości całej produkcji złota.

A tempo wzrostu popytu niemonetarnego przewyż-
sza stopę . wzrostu nowego wydobycia złota. Tłuma-
czy się to głównie, malejącą opłacalnością kopalnictwa
tęgo metólu, jak też celowym ograniczaniem podaży
przez Republikę Płd.. Afryki, która produkuje go naj-
więcej.

W tej sytuacji , niemal całość rocznej produkcji po-
chłania ostatnio zapotrzebowanie niemonetarne. Fakt
ten ma wysoce niekorzystne konsekwencje dla funkcji
złota jako pieniądza międzynarodowego.

Po pierwsze — nowe Wydobycie złota przestaje przyczy-
niać się. do wzrostu tzw. międzynarodowej płynności (tj.
łatwości wzajemnej wymiany walut i złota). Po cirugie —

przy podziale rynku złota na monetarny (oficjalny) i nie-
monetarny (wolny) cena wolnorynkowa wykazuje długo-
terminową tendencję do przekraczania i utrzymywania się
ponad cena oficjalną, jak również krótkoterminową skłon-
ność do gwałtownych fluktuacji pod presją spekulacji
0 zmiennym natężeniu. Po trzecie — każdorazowe zwiększa-
nie się różnicy między ceną oricjalną i wolnorynkową de-
zorganizuje międzynarodowy system walutowy przez stwa-
rzanie stanów niepewności i braku' zaufania.

Od marca 1968 monetarna rola złota ulegała stop-
niowemu ograniczeniu.. Pierwszym krokiem w tym
kierunku było utworzenie wtedy dwudzielnego rynku
złota. Nast*ępnym było wprowadzenie specjalnych
praw ciągnienia (SDR) jako rodzaju złota papiero-
wego przeznaczonego do zastąpienia z czasem żółtego
mietalu w obiegu międzynarodowym. Trzecim stało się
zawieszenie w 1971 r. wymienialności dolara na złoto.

To ostatnie posunięcie pozbawiło ten metal jego
charakteru podstawowego składnika rezerw dewizo-
wych wymienialnego wprost lub pośrednio na inne
wymienialne waluty. Chociaż zawieszenie to może

być czasowe i prędzej czy później cofnięte, nie można
oczekiwać przywrócenia wymienialności w jej po-
przedniej formie. W' wyniku tej sytuacji stosowanie
złota jako międzynarodowego środka płatniczego zma-

lało do minimum.

Tendencję tę poważnie wzmocnił fakt, że wolnorynkowa
cena złota, która we wrześniu 1971 kształtowała się w pobli-
żu 42 dolarów za uncję, bardzo znacznie wzrosła, prze-
kraczając w sierpniu 1972 r. granicę 70 dolarów i oscylując
w ostatnim kwartale 1972 r. wokół 60 dolarów (po spadKu
spowodowanym niesoełnieniem się wówczas spekulacji na

dalszą dewaluację dolara).

Dopóki różnica między ceną monetarną i ceną wol-
norynkową wynosiła kilka dolarów, jak miało to miej-
sce, do •jesieni 1971 r., koegzystencja dwóch cen nie

stwkpala'żadnych problemów. Gdy jednak cena wol-
norynkowa wyprzedzili cenę monetarną o ponad 25
dolarów za uncję, utworzony w marcu 1968 dwudziel-

mywrynek złota ^alazł się w stanie kryzysu. Ze stro-

njsgbfmków ceftta-aMyćfi uf3wniłf. sięfj rosnące 'opory
odnpśhie cedowania llpjkviib nowo ustalonej w grud-
niu" 1971 r. lecz nie zmieniającej się cenie monetarnej.

Przy przyjmowaniu do MFW nowych członków, którzy
obowiązani są wpłacić 25 proc. swego • udziału' w złocie,
powstają trudności przy kupnie tego kruszczu po cenie ofic-
jalnej. W lecie 1972, gdy przyjmowano Bsngalię, Bahrein
1 pomniejsze szejkaty arabskie, MFW musiał organizować
w tym celu specjalną akcję kupna złota wśród starych
członków, vv której Francja i Japonia odmówiły uczestnic-
twa.

Histus dwóch. cen złota, monetarnej i niemonetar-
mej, doprowadżił faktycznie do zamrożenia'złota jako
międzynarodowego środka płatniczego i do wstępnych
rozmów na temat, zrównania ceny monetarnej z ryn-
kową, przynajmniej w tramach ograniczonego regio-
nu (EWG). Tym samym kwestia złota monetarnego

1 jego przyszłej roli w- międzynarodowym systemie
walutowym weszła siłą rzeczy do programu długoter-
minowej teformy tego ostatniego.

PRZESŁANKI PODNIESIENIA CENY

.Strukturalnie uwarunkowany poważny wzrost ceny
złota na iwolnym rynku wzbudził nadzieje tna podwyż-
szenie ceny monetarnej. Z drugiej strony jednak,
szybkość tego wzrostu i-silne oscylacje ceny rynko-
wej wywołały alergię na złoto jako środek rezerwy
walutowej. To z kolei wzmogło dążenia do demone-
tyzacji złota w ogóle.

Poważna podwyżka ceny rynkowej zmieniła sytu-
ację — jeśli idzie o. podniesienia ceny monetarnej. W
polowie lat 60, gdy. posunięcie tego . rodzaju rozwa-

żano jako jeden z wariantów powiększenia między-
narodowej płynności, istniało niebezpieczeństwo in-

flacji wywodzącej się zarówno ze strony rezeiW mo-

netarnych, jak i z prywatnych zasobów. W dzisiej-
szych warunkach to ostatnie niebezpieczeństwo odpa-
dło. Chodziło też wówczas o to, aby nie przysparzać
gratisowych korzyści producentom złota, ale w obec-

nej sytuacji na wolnym rynku, tak czy owak zyski
ich zwiększyły się znacznie. Dziś..kwestią zasadniczą
jest: czy przez zrównanie ceny monetarnej z rynko-
wą złoto ma pozostać częścią składową międzynaro-
dowych rezerw, czy też przez pozostawienie go na

obecnym poziomie ceny oficjalnej ma ono stracić tę
rolę. .

Poprzednie propozycje Jacques Rueffa (sędziwego
francuskiego ekonomisty i eksperta finansowego, któ-
ry jest głównym prótagonistą przywrócenia zlotu klu- .

czowej roli monetarnej), aby USA wykorzystały zyski
z rewaluacji złota na spłacenie swego zadłużenia za-

granicznego (co wzmocniłoby dolar) straciły na wa-

dze. Mimo bowiem poprzedniej dewaluacji dolara
amerykańskie rezerwy złota spadły z 11,9 mld pod

ważane w kolach tej instytucji, Jednak w praktyce • nic. •>

tego nie wyszło. M . Plerre Paul Schweitzer, dyrektor wy-
konawczy tej organizacji, wyraził wkrótce potem pogląd, że

. rewaluacja złota monetarnego nie zmieniłaby istotnie jego
obecnej sytuacji.

W połowie września 1972, na krótko przed dorocz-
ną sesją MFW, Paul Volcker, podsekretarz stanu do
spraw monetarnych w ministerstwie skarbu USA,
ponowił przed podkomitetem ekonomicznym Kongre-
su oficjalny pogląd Departamentu Skarbu USA, że
rola złota w międzynarodowym systemie walutowym
„powinna i musi" stopniowo zmniejszać się i że pod-
niesienie jego oficjalnej ceny nie rozwiąże międzyna-
rodowych problemów walutowych. Jego zdaniem; sys-
tem opierający się na zwyżkach cen złota monetar-

nego celem regulacji płynności byłby szkodliwy dla
międzynarodowej równowagi walutowej, jak i kapryś-
ny w rozdziale korzyści i strat. - Na dorocznej sesji
MFW pod koniec września 1972 sprawa rewaluacji
złota nie było poruszana. Wydaje się więc, że zagad-
nienie to przeszło cichaczem do lamusa spraw nieza-
łatwionych, bo niewygodnych.

KWESTIA DEMONETYZACJI

Dernonetyzacja złota, czyli całkowite wycofanie go
z międzynarodowego systemu walutowego (obecnie
używany jest on de iure choć nie de facto wyłącz-
nie na szczeblu transakcji między bankami central-
nymi) ma wielu zwolenników i to bardzo wpływo-
wych. Głównym z nich są USA, które w okresie po-
wojennym straciły ponad połowę swych rezerw zło-
ta, a popierają je w tym również W. Brytania i NRF.

Podkomitet Kongresu USA do spraw wymiany i

płatności międzynarodowych rozważał we wrześniu
1972 projekt Freda Hirsha z Uniwersytetu w Oxford,
byłego eksperta ekonomicznego MFW, proponujący
czterofazową demonetyzację złota,

koniec 1969 r. do 11,1 mld dolarów pod koniec 1971 r.

zaś zadłużenie wzrosło w tym samym okresie z 12
do 47 miliardów i do 50 miliardów w połowie 1972 r.

Według Rueffa celem wzmocnienia dolara i neutralizacji
skutków inflacyjnych podniesienia ceny złota monetarnego,
kraje uzyskujące na rewaluacji złota miałyby udzielić USA

długoterminowych pożyczek, przy pomocy których USA
spłaciłyby swoje krótkoterminowe zadłużenie. Ryzyko infla-
cyjne mogłoby być dalej zredukowane w drodze przekaza-
nia przez banki centralne swoich zysków^ rewaluacyjnych
MFW, który rozdzieliłby' je wśród członków w miarę ich
zapotrzebowania na międzynarodowe środki płatnicze, przy
jednoczesnym zmniejszeniu przydziałów specjalnych praw
ciągnienia. Jednak w wyniku nadmienionego wyżej powięk-
szenia się zadłużenia amerykańskiego oddziaływającego in

flacyjnie na oficjalne rezerwy dolarowe poza USA, jak rów-
nież z uwagi na tendencje inflacyjne wynikające z wprowa-
dzania i przydziałów specjalnych praw ciągnienia — ryzy-
ko inflacyjne związane z ewentualną poważną podwyżką
ceny złota monetarnego relatywizuje się.

OPORY PRZECIW REWALUACJI

i > i,. ,. ...

Szanse na zgodę najważniejszych lćrajów na rey/a-
luację złota sią nikle. Szczególnie USA uważałyby
znaczną rewaluację za krok sprzeczny z kierunkiem
pożądanej w ich pojęciu reformy walutowej, która
zastąpiłaby samowolne i arbitralne determinanty mię-
dzynarodowej płynności (takie, jak złoto) systemem
świadomie kontrolowanym i kier-owańym. Ministerst-
wo skarbu USA uważa, że odpowiedzialność za gwał-
towną hossę złota na wolnym rynku ponoszą produ-
cenci tego metalu, tj. przede wszystkim -Republika
Płd. Afryki, która celowo ograniczała podaż, jak też

prywatni spekulanci.- - Celem przeciwdziałania temu

zjawisku zgłosiło ono gotowość sprzedaży użytkowni-
kom przemysłowym złota z rezerw oficjalnych po roz-

sądnych cenach, jednak wątpliwym jest czy dojdzie
do tego w praktyce. "'

W połowie lata 1972 podobne projekty interwencji na wol-
ny,m rynku przez sprzedaż złota z rezerw MFW były roz.

W fazie pierwszej specjalne prawa ciągnienia całkowicie
zastąpiłyby złoto we wszystKich traiisakcjaoi ltarYV. w fazie
drugiej MFW i wlauze monetarne krajów członkowstuch
upoważnione byłyby do sprzedaży złota monetarnego na wol-
nym rynku powyżej parytetu oficjalnego celem obniżenia
ceny wolnorynkowej i zapobieżenia krótkoterminowej spe-
kulacji i tezauryzacji. W fazie trzeciej USA oświadczyłyby,
że przywrócą wymienialność dolara nie na złoto, lecz wy-
łącznie na specjalne prawa ciągnienia. W fazie ostatniej wy-
znaczona byłaby data, po której złoto nie będzie mogło być
wymieniane na specjalne prawa ciągnienia, ani używane
w oficjalnych transakcjach.

Obozowi adherentów utrzymania złota w między-
narodowym systemie walutowym, a nawet przywró-
cenia mu w nim klucz-owej roli (przewidzianej zresz-

tą statutem MFW) przewodziła Francja, szczególnie
za rządów de Gaulle'a, którego doradcą w tej dzie-
dzinie był wspomniany wyżej Jacques Rueff. Resta-

uracja złota miała uwolnić międzynarodowe finanse
od zależności od dolara i zapewnić mu samodziel-
ność. Prezydent Pompidou przez pewien czas konty-
nuował tę politykę, ale ostatnio złagodził to stano-

Tjśfiśko;
1

wnioskować %łBżria" z" pozyćj i, którą
f
z'ajęła

Francja- na ostatniej' sesji dórocznej MFW -'(kóhiec'
^września 1972),"gdziS''tj>'l®:o-'ńalegała, aby złoto^pozo-
śtało bezstronnym miernikiem parytetu walut, które
byłyby w nim wyrażone.

Jak dotąd — kwestia eliminacji złota pozostaje
w sferze dyskusji i projektów i perspektywy na wpro-
wadzenie przymusowej demonetyzacji tego metalu
nie są najlepsze. Wiele się na to składa.

Całkowite wycofanie złota byłoby procesem deli-
katnym, trudnym i czasochłonnym. Złoto wciąż jest
głównym i najbardziej uniwersalnym miernikiem
wartości walut i pozostaje najważniejszym składni-
kiem rezerw międzynarodowych, w których, mimo że
nie procentuje, posiada tę wyższość, że jest w od-
różnieniu od walorów papierowych wartością ma-

terialną nie powodującą zadłużenia, wszechstronnie

użyteczną w okresach kryzysu i zapewniającą posia-

daczowi' ekonomiczno-polityczną niezależność, której
nie mają w systemie dolarowym właściciele dolarów,,.

Poza tym żółty metal wciąż pozostaje bardzo ważnym.In-
strumentem utrzymywania dyscypliny w krajowym Wian-
Sie płatniczym poprzez wpływ, Jaki na ten ostatni wywie-
rają Jego przypływy i odpływy. Atrakcyjność złota wzrosła

jeszcze na skutek zwyżki ceny wolnorynkowej.

USA posiada obecnie 25 proc. światowych zasobów
złota monetarnego w porównaniu z 71 proc. we

wrześniu 1949 i nic dziwnego, że w związku z tym,
nie sprzeciwia się, a nawet dąży do jego eliminacji,
z międzynarodowego systemu walutowego. Jednak In-
ne potęgi finansowe które w ciągu ostatnich 1'5 lat
potroiły swoje zasoby złota do około 20 mld dolarów,
czyli dwukrotnej wartości rezerw złota USA, nie kwa-
pią się do tego.

Również system MFW jest oparty na złocie i spe-
cjalne prawa ciągnienia są z nim związane. Złoto
mogłoby być, jak zaproponowano, zastąpione tymi
ostatnimi, ale w okolicznościach i warunkach wyżej
cytowanych taka ogólna wymiana byłaby bardzo tru-
dna do przeprowadzenia w praktyce. Już samo prze-
głosowanie podobnej, demonetyzacyjnej uchwały w

MFW mogłoby być zablokowane przez mniejszość
wynoszącą zaledwie 15 proc. głosów. Prawdopodobień-
stwo przymusowej demonetyzacji złota jest więc bar-
dzo małe. , .

ROZWIĄZANIE KOMPROMISOWE — FLOTACJA
ZŁOTA

W sytuacji kryzysu dwudzielnego rynku złota i nik-

łych szans ńa rewaluację, a tym bardziej demonety-
zację złota '— wyłania się pytanie, czy nie można by
znaleźć rozwiązania pośredniego, będącego kompromi-
sem między powyższymi alternatywami. Rozważano

je ostatnio we wpływowych kołach finansjery mię-
dzynarodowej.

Gubernator Banku Grecji, Xenophon Zolotas, wy-
stąpił z projektem flotacji złota, czyli zastosowania
doń systemu płynnej, tj. determinowanej swobodnie

przez popyt i podaż, stopy wymiany, której w 1971

podlegały marka zach.-niemiecka i dolar, a potem
też funt szterling. W wariancie tego rodzaju oficjalna
cena złota monetarnego byłaby zniesiona i utrzyma-
na tylko jedna cena złota, mianowicie rynkowa, obo-

wiązująca zarówno w stosunku do złota w rękach
• prywatnych; jak i rezerw oficjalnych. Jednocześnie,
bankom centralnym zezwolono by sprzedawać i ku-

pować złoto na rynku. Kraje dłużnicze mogłyby spła-
cać swoje zobowiązania w zlocie proporcjonalnie do

jego udziału w swych rezerwach i MFW oraz kraje
wierzycielskie byłyby zobowiązane przyjmować taki»

spłaty.

Rozwiązanie powyższe miałoby tę zaletę, że eliminowałoby
trwale niestabilność wypływającą z obecnej dwudzielnoścl
rynku złota, jak również omijało kontrowersję wokół de-

monetyzacji, ponieważ pozostawiałoby każdemu krajowi
wolną rękę odnośnie utrzymania i powiększania swoich re-

zerw złota lub ich stopniowej redukcji przez wymianę na

Inne waluty. Ale wadą proponowanego systemu byłoby ry-
zyko związane z fluktuacją ceny złota, podobnie jak w wy-
padku płynnego kursu rezerw dewizowych. Jednak uwzględ-
niając strukturalnie uwarunkowany brak złota na rynku —

ewentualne straty z tego tytułu byłyby nieznaczne. Liczyć
się boWiem można ze wzrostem podaży żółtego metalu
z uwagi na bardziej opłacalną cenę rynkową, która ukształ-
towała się w drugiej połowie 1972 r. Tendencjom inflacyjnym
związanym z tym projektem, a wynikającym z wzrostu war-

tości rezerw złota monetarnego, będzie można przeciwdzia-
łać przy pomocy długoterminowych pożyczek, które kraje
wierzycielskie udzieliłyby krajom dlużniczym, aby im umoż-
liwić spłatę krótkoterminowego zadłużenia.

Na ostatniej dorocznej sesji MFW projekt powyższy
tiie był dyskutowany. Nie można jednak wykluczać-
że z czasem znajdzie się on na porządku dziennym
Grupy Dwudziestu, której powierzono opracowanie
ogólnego zarysu reformy międzynarodowego systemu
walutowego. W porównaniu z innymi możliwymi roz-

wiązaniami, flotacja, złota mogłaby się okazać naj-
mniej kłopotliwą metodą Zapobieżenia szkodliwym
perturbacjom płynącym z obecnego stanu rzeczy w

dziedzinie, żłota' monetarnego. Przywróciłaby mu też

jego rdlęJ 'jako międzynaiSsdoWegS śtCSdkav
'ptetoięźego

^
w chwili "óbetnej faktycznie utraconą.

*

EWOLUCJA FUNKCJI ZŁOTA jako pieniądza do-
prowadziła do tego, że z dawnej' roli absolutnego
monarchy przekształciło się ono we władcę konstytu-
cyjnego o ograniczonych możliwościach oddziaływania
na bieg wydarzeń finansowych. Stało się więc bar-
dziej sługą niż panem, i to sługą raczej pożytecznym.
Dążenie do pełnej rezygnacji z jego usług nie wydaje
się być uzasadnione' ekonomicznie. Jednak również
optymalne ich wykorzystanie nie jest sprawą łatwą,
wymaga inwencji i zdolności do adaptacji, moderni-
zacji i większego przybliżenia do aktualnej rzeczy-
wistości całego kompleksu infrastruktur koncepcyj-
nych, instytucjonalnych i politycznych.

SPOŚRÓD dziesięciu krajów' związko-
wych NRF Hamburg jest szczególnie

zainteresowany ożywieniem stosunków
gospodarczych Polska-NRF, m. in dla-
tego, że do portu hamburskiegd co-

dziennie zawijają polskie statki i że
gospodarka tego miasta ma stosunkowo
duży udział w obrotach handlowych na-

szego kraju z NRF. Stąd też Senat,
Izba Handlowa i Zrzeszenie Przedsię-
biorstw Portowych Hamburga organizu-
ją' w warszawskim Pałacu Staszica w

dniach 5—8 marca • Hamburśkie" Dni

Gospodarcze, w -czasie których haszym
działaczom gospodarczym zostaną, przed-
stawione interesujące dla obu stron te-

maty.

I tak 6 marca odbędzie się SYMPO-
ZJUM MARKETINGOWE Izby Handlo-
wej .Hamburga, na którym przewiduje

ZA GRANICĄ

się referaty i dyskusje na następujące
tematy: podstawowe cechy i tendencje
rynku NRF, drogi sprzedaży w NRF,
praktyczne wskazówki trafnego marke-
tingu w NRF, targi jako narzędzie mar-

ketingu, trzy kampanie reklamowe pol-
skiego eksportu jako przynlady akwi-
zycji w NRF. Chodzi tu więc o proble-
my ważne dla aktywizacji naszego eks-
portu do NRF.

Z .kolei i marca odbędzie się SYM-
POZJUM TRANSPORTOWE Zrzeszenia
Przedsiębiorstw Portowych Hamburga
na następujące tematy: międzynarodo-
wa kooperacja w żegludze morskiej,
port hambitrskl W latach 70-tycU, dwo-
rzec kontenerowy W Hamburgu, środki
1 możliwości żeglugi śródlądowej. Te te-

maty mają by przedstawione pod ką-
tem możliwości rozwoju kooperacji
przedsiębiorstw transportowo-spedycyj-
nych itp. (zwłaszcza w zakresie żeglu-
gi) Polski i NRF.

Tak więc tematyka Dni została do-
brana pod kątem aktualnych potrzeb
naszego handlu zagranicznego i żeglugi,
a • przedyskutowanie tych tematów
przfez zainteresowanych działaczy może
się okazać pożyteczne. (S)
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• PROBLfiMES fiCONOMIQUES
(nr 1287) zamieszczają przedruk z

czasopisma 30 JOURS d'EUROPE
skrótu artykułu wiceprzewodniczą-
cego Komisji EWG, Barre'a pt.
PRAWDZIWY PROBLEM: WYBÓR
RODZAJU WZROSTU. Artykuł ten

wywołany został znanym listem
przewodniczącego Komisji, Manshol-
ta, w którym ten ostatni wypowie-
dział się na temat konieczności

ograniczenia wzrostu. Barre, uwzglę-
dniając również znany memotiał
w tejże sprawie Klubu Rzymskie-
go, wysuwa' tezę, że znaczniejsze
zmniejszenie stopy wzrostu jest,
z punktu widzenia społecznego, rze-

czą nie do przyjęcia. Poniżej —

streszczenie artykułu:

Poddając badaniu trzy rodzaje zagro-
żenia, które zarówno wg Mansholtii, jak
i według Klubu Rzymskiego ciążą nad
naszymi społeczeństwami: przyśpieszają-
cy się wzrost zanieczyszczenia, wyczer-
pywanie się zasobów naturalnych i

przeludnienie, Barre odróżnia niebezpie-
czeństwo zerwania kontaktu człowieka
ze swym środowiskiem na dalszą metę
od problemów zarysowujących się na

bliższym horyzoncie...
' Barre dochodzi ostatecznie do wniosku,

żs pierwsza analiza sprawozdania Klubu
Rzymskiego skłania do myśli, iż prob-
lemu długofalowego zagrożenia rozwoju
ludzkości nie należy traktować pod ką-
tem widzenia zerwania kontaktu między
człowiekiem a jego środowiskiem i pod
kątem widzenia przeludnienia światowe-
go. Analiza ta wykazuje, że na odwrót:

— najpoważniejszymi problemami są
problemy repartycji zasobów i ludzi
między różne regiony świata;

— stosunki zachodzące między czło-
wiekiem i jego środowiskiem dadzą się
opanować, pod warunkiem, że uda się
opanować sprawę międzyludzkich sto-
sunków społecznych. Na tym właśnie
szczeblu występuje największe niebez-
pieczeństwo wybuchu, wskutek niezręcz-
nej polityki, czy też wadliwego zarzą-
dzania społecznego;

— jeśli uproszczenie analizy stanowi
warunek ześrodkowania uwagi publicz-
nej i uwagi czynników odpowiedzialnych
na kwestiach zbyt często pomijanych
jako odległe, to można by rzec, że spra-
wozdanie Klubu Rzymskiego cel swój
osiągnęło, ale, by wywołane nim zain-
teresowanie nic okazało się przejścio-
we, należałoby ująć podniesione przezeń

problemy w perspektywie bardziej na-

dającej się do działania, a , mianowicie
w perspektywie jednego dziesięciolecia.

Sprawozdanie wysuwa pośrednio dwa
podstawowe problemy: problem kontro-
li nad przyszłym rozwojem techniki oraz

problem podziału zasobów między kraje
rozwinięte i Trzeci Świat.

Ale — pisze Barre — inne jeszcze —

niemniej ważne problemy wyrastają
przed krajami europejskimi:

—, szerokie warstwy społeczne nie o

siągnęly jeszcze przyzwoitej stopy ży-
cioWeJ;

— wielu ludziom w mieście i na wsi,
zupełnie nie przygotowanym do stawie-
nia czoła przyszłym przeobrażeniom, cią-
ży jeszcze niepewność w dziedzinie za-

trudnienia ;
— problem sprawiedliwszego podziału

dochodów Jest odczuwalny tym silniej,
że' w ciągu ostatnich dwudziestu lat
wzrost globalnego dochodu był znacz-

niejszy;
— wreszcie na warunki istnienia w

miastach nowoczesnych wpływało pod
względem jakości • życia wiele innych
czynników poza zanieczyszczeniem: wy-
starczy pomyśleć o warunkach miesz-

kaniowych, "

transportu czy pracy.
Troski związane z zatrudnieniem, z

rozwojem potrzeb zbiorowych, z podnie-
sieniem stopy życiowej ludzi w mniej
korzystnych warunkach sprawiają, iż

istotniejsze obniżenie stopy wzrostu w

Europie byłoby rzeczą mało przekony-
wającą, a jeszcze mniej pożądaną, poza
tvm, w krajach Wspólnoty byłoby to,
z punktu widzenia społecznego i poli-
tycznego, nie do przyjęcia. Na dalszą
metę niższy poziom stopy wzrostu ,od
przyjętego w obecnej perspektywie
można by ewentualnie wziąć pod uwagę,
ale przy uwzględnieniu różnych warun-

ków poszczególnych krajów.
Daleko jest jednak — kontynuuje

Barre — od zajęcia takiego stanowiska
sprzyjającego wzrostowi, do koncepcji
„forsowania" wzrostu, celem rozwiąza-
nia problemów naszych gospodarek. Te-
go rodzaju „forsowanie" może przynieść
większą korzyść wydajności niż za-

trudnionym, rozdymać wymagania w

szybszym tempie niż można je zaspo-
kajać, raczej wzmagać niezadowolenie

społeczne, aniżeli przyczyniać się do
jego złagodzenia.

Krótko mówiąc, trudno wysuwać i roz-

wiązywać- problemy naszych społeczeństw
pod kąttim widzenia stopy wzrostu. Ra-

, czej przystosowywać należy do zaspoka-
jania różnych, często współzawodniczą-
cych ze sobą celów, do jakich dążą
nasze społeczeństwa, określony rodzaj
wzrostu, uwarunkowany strukturą popy-
tu i okolicznościami produkcji. Nowo-
czesne społeczeństwa nie mogą zrezyg-
nować ze wzrostu, ale nie może chodzić

o wzrost za -wszelką cenę; wzrost po-
winien być poddany kontroli i kierować
się względami społecznymi i ludzkimi.

4 PERSPECTIVES (nr 1264) za-

mieszczają przedruk artykułu P.
Longone z czasopisma POPULA-
TION ET SOCIETES pt. WZROST
GOSPODARCZY A LUDNOŚĆ. Au-
tor poddaje krytyce ogłoszony o-

statnio przez tzw. Komisję Rocke-
fellera raport na powyższy temat,
przygotowany na polecenie prezy-
denta Nixona. Autor odrzuca kon-
cepcję, wiążącą sprawę wzrostu

ludności, zanieczyszczenia środowi-
ska i urbanizacji ze sprawą wzrostu

gospodarczego w sensie jego ograni-
czenia, uwidaczniając odrębność obu
tych ciągów problemowych:

Myśl, że wzrost stal się rzeczą szkod-
liwą, czy to gdy chodzi o wzrost PNB,
czy też gdy chodzi ,o przyrost ludności,
wisi w powietrzu, owa bardzo dawna
myśl, jaką ożywiło zeszłej wiosny spra-
wozdanie MIT czyli tzw. Raport
Meadows, zrobiła zadziwiającą karierę.
Wypowiedzieliśmy się riuż przy innej
sposobności, jak bardzo owe rozumo-

wania i wnioski „zerowego wzrostu" wy-
daja się nam uproszczone. Niemniej
jcdńąk przemówiły one do opinii w

znacznie większym stopniu niż bardziej
pogłębione koncepcje. W Stanach Zjed-
noczonych myśl -ta gwałtownie się sze-

rzy, a zasilają ją prace, tak poważne,
jak prace Komisji Rockefellera, której
prezydent Nixon powierzył opracowanie
tematu: „Przyrost ludności a przyszłość
Ameryki".

Komisja.. ta właśnie ogłosiła swój ra-

port. Choć zaletą raportu jest to, że
dzięki swemu poziomowi uśmierza na-

miętną .debatę, która uciekała się . do
sztuczek czerpanych z fantastycznych
powieści naukowych, niemniej jednak
jego lektura wykazuje wpływ ideologii
na umysły, które pragnęły zachować
pełny obiektywizm.

„Jeśli kraj przeżywa kryzys duchowy,
wyniszczanie . środowiska, antagonizmy
rasowe, niedolę i ubóstwo miasta, wy-
darzenia międzynarodowe — czytamy w

tekście — to również i Iudnoś*ć w tym
kryzysie uczestniczy". Nikt nie zaprze-
czy temu, że ludność ma w nim swój
udział, ale czy można twierdzić, że gę-
stość zaludnienia (w Stanach Zjednoczo-
nych bardzo .niewielka) czy też tempo
przyrostu ludności rodzi czy pogłębia
wyliczone bolączki czy napięcia?

W jakim stopniu nierówność, zanie-
czyszczanie powietrza,, zatruwanie wody
w jeziorach czy rzekach stanowią na-

stępstwo przyrostu ludności? Gdy cho-
dzi o rasizm, to srożył się on już wów-
czas, gdy Stahy Zjeincc.zone liczyły
jeszcze nie 200 milionów ludności ale 100

milionów. Aby ten raport bvl przeko-
nywający, powinien był dowieść, że
utrzymywanie ludności na stałym pozio-
mie spowodowałoby zniknięcie plag, któ-
re w rzeczywistości (z wyjątkiem ra-

sizmu) stanowią uboczny produkt cywi-
lizacji przemysłowej i ideologii ciągłego
wzmagania produkcji. A tymczasem,
rzecz paradoksalna, dowodzi on czegoś
wręcz przeciwnego, gdy chodzi o tak
istotne sprawy jak np. zanieczyszczanie
i urbanizacja.

Ekologia ponosi większe szkody wsku-
tek stosowanej techniki niż wskutek
liczby ludzi, a tego właśnie dowiodły
obliczenia komisji; roczne wydzielanie
się węglowodoru w Stanach Zjednoczo-
nych oszacowano na 45 tys. ton; ale
wysiłek naukowo-techniczny w ctlu usu-

nięcia wszystkich przyczyn zanieczysz-
czania umożliwiłby zmniejszenie tego
odpadu w roku 2000 do 16 600 ton, na-

wet przy wysokim rzutowaniu przyrostu
ludności (troje dzieci ną rodzinę) pod-
czas gdy wskazana liczba przy niższym
rzutowaniu (dwoje dzieci na rodzinę)
wyniosłaby 15 300 ton; zestawienie tych
trzech liczb jest dość wymowne.

Urbanizacja nie zależy przede wszyst-
kim od stopy przyrostu, jest ona głów-
nie wynikiem mechanizmów nowoczes-

nej gospodarki, nastawionej w pierw-
szym rzędzie na przemysł, a następnie
na wzmaganie działalności usługowej i
na starania o coraz wyższą stopę życio-
wą i właśnie dlatego staje się po-
wszechnym zjawiskiem. Rozmnażanie

się „usług" i odpowiednich zajęć postu-
luje gromadzenie coraz- większej liczby
istot i rodzajów działalności na niewiel-
kiej przestrzeni, i to niezależnie od o-

gólnej gęśtości zaludnienia danego kra-
ju. Raport przynosi potwierdzenie 1 te-

go faktu.

Dowód owego braku związku między
urbanizacją a gęstością zaludnienia
Francuzi mogą dostrzec gołym okiem.
Czyż skupisko paryskie nie posiada
największej gęstości W Europie, choć gę-
stość zaludnienia całej ' Francji stanowi
niewiele ponad 1/3 łącznej gęstości za-

ludnienia Niemiec, W. Brytanii, Holandii
i Belgii (92 mieszkańców na km kw.
wobec 241) ? Co się tyczy stopy przyro-
stu ludności' francuskiej w czasie two-
rzenia tego skupiska paryskiego, to by-
ła ona wyraźnie mniejsza niż w in-

nych . krajach europejskich.
Jednym z- motywów, który prześwie-

ca przez - cały, liczący 300 strpn raport
jest „zastąpienie ilości Amerykanów
jakością życia". W rzeczy samej, czy-
tamy w raporcie, że' „wzrost liczebności
zmusza nas .do stosowania nowej tech-
nologii, zanim. jeszcze zdamy sobie
sprawę z tego co właściwie robimy"...
Powolniejszy przyrost ludności daje
nam alternatywę między koniecznością
a wyborem, między niebezpiecznym ży-
ciem, a rozsądkiem". Gdybyśmy po-
wstrzymali przyrost, można byłoby użyć
wynikający sts-tl profil dla opanowaiia
klęsk, które zatruwają zbiorowe życie
miast. .

W tym momencie rozumowania można

postawić pytanie, czy to nacisk ludnoś-

ciowy, czy też postęp naukowo-technicz-

ny połączony z poszukiwaniem zysku
spowodował zastąpienie wiatru węglem,
węgla naftą, a jutro — benzyny ener-

gią atomową, co pociągnęło za sobą
ciągle powiększanie się zanieczyszczenia;
czy to nacisk wzrastającej ludności, czy
też obojętność przemysłowców spowodo-
wał zanik jeziora Erie?...

Dwuznaczność rozumowania wynika a

innego jeszcze cytatu: można rozwiązywać
wszystkie te problemy zanieczyszczenia,
nadmiaru, wyczerpywania się pewnych
zasobów, a nawet brak gruntów kosztem

wysiłku technicznego i organizacyjnego,
ale..." postępując w ten sposób zapłaci-
my cenę, która wymierza się nie dola-

rami, ale naszym way of Iife (Sposo-
bem życia)". Autorzy określają ten spo-
sób życia jako maksimum wolności in-

dywidualnych w obliczu regulaminów
publicznych, jako „wolność uprawiania
rybołówstwa, rozbijania obozów, pływa-
nia, tara gdzie się nam podoba". Wol-

ność ta była, oczywiście ogromna za

czasów Buffalo Billa, a zanieczyszczenie
miast, ich zagęszczanie, natłok na dro-

gach wolnościom tym zagrażają i Wy-
magają rozszerzenia zakresu regulami-
nów; a im ludność będzie większa, tym
bardziej regulaminy te będą zacieśniąć
swobodę. Ale członkowie komisji za-

pomnieli dodać, że logicznym następ-
stwem polityki zerowego wzrostu lud-

ności będzie, w ostatecznym wyniku,
udzielenie władzom publicznym mocy
kontroli rozmnażania się rodzin 1 pra-
wo ograniczania, w razie potrzeby, Ich

wzrostu łącznie ze sterylizacją.

Przedmiotem tego artykułu nla Jest

. zaprzeczanie czy niedocenianie wagi
problemów wiążących^ się z zanieczysz-
czeniem, urbanizacją, z nadmiernym zu-

żywaniem zasobów naturalnych. Nie

chodzi też o ukrywanie niebezpie-
czeństw niepohamowanego wzrostu go-

spodarczego. Ale należy uświadomić so-

bie fakt, że są to różne problemy wy-

magające różnych środków zaradczych;
byłoby rzeczą godną pożałowania, gdy-
by Amerykanie uwierzyli, że ogranicza-

- jąc np. swą ludność w roku 2010 do

250 min osób, zamiast dopuście do 300

min, mogliby zapewnić środowisku eko-

logicznemu naturalną równowagę.



HANDEL NRF Z KRAJAMI

SOCJALISTYCZNYMI

c ° «telejo w dziedzinie ekspor-
tu do krajów socjalistycznych - Erani-

wVb 'roK ~ "Handelśbla "»
W ub. roku (dane za niepełny Jeszcze
rok) eksport NRF do krajX"ocjaflstv-
cznych zwiększył się o 1? proc., podczas
gdy wzrost oorotuw całego handlu za-

granicznego NRF w tym caisle wyniósł
tylko » proc. Udział handlu z tymi kra-
jami w całości obrotów NRF osiągnął
rekordowy poziom - ponad 5 proc.

Np. wzrost eksportu do Polski o 88
proc. wiąże się głównie z jej pilHyk»
zmierzającą do znacznego popfawicma
zaopatrzenia w dobra konsumScyjM ob-
stąpił zwłaszcza wzrost importu z NRF
maszyn ^włókienniczych, urządzeń 5a
kombinatów mięsnych i innych tego ty-
pu wyrobów,. xa drugim iiicjscu zna-

lazła się Rumunia, która zwiększyła
import z NRF o 43 proc., głównie urodzeń

dla przemysłu chemicznego oraz fabryk
tworzyw 1 włókien sztucznych. Eksport
do ZSRR zwiększył się o prawie 25 proc.,
gros dostaw przeznaczonych było dla fa-
bryki ciężarówek budowane] nad Kamą.
Natomiast w handlu z • Węgrami domi-
nowało dążenie do zredukowania ujem-
nego salda po stronie węgierskiej. To sa-

mo dotyczy Jugosławii, która w roku ub
zmniejszyła import z NRF. (S)

ZBIORY ZBÓ2 W EWG

Zbiory zbóż w krajach EWG przekro-
czyły w roku ubiegiym wszelkie ocze-

kiwania, osiągając BO min ton. Zasko-
czyło to nawet statystyków. Jelcze we

wrześniowych ocenach przewidywali oni
że zbiory te wyniosą najwyżej 77 miń

ton, to jest tyle, ile w 1971 r., kiedy
były o 8 proc. większe niż pa-zecięlnie
w latach 1967—1950, Łącznie zbiory zbóż
w krajach EWG wzrosły w ciągu osta-
tnich 10 lat o 37 proc. przy zmniejszeniu
ouszaru zasiewów o 3 proc. i podniesie-
niu plonów a hektara o 41 proc. Wsku-
tek nieoczekiwanie wysokich zbiorów
kraje EWG posiadają poważne nadwyżki
zboz. Uważa się, że tylko większe za-

kupy ze strony krajów socjalistycznych
mogą złagodzić problem tych nadwyżek.

(S)

NAJBOGATSI I NAJBIEDNIEJSI

W TRZECIM ŚWIECIE
7 krajów zaliczonych umownie do Trze-

ciego'Świata wykazuje się dochodem na-

rodowym w przeliczeniu na jednego mie-
szkańca powyżej ca 1000 doiarów. Są to

Kuwejt {4.200 doi.), Libia (2050 doi), We-
nezuela (1280 doi.), Singapur (1170 doi.) ,

Urugwaj (1100 doi.), Argentyna (1080 doi.)
i Hong-Kong (1060 doi.). Natomiast 7 kra-

jów wciąż jeszcze legitymuje się docho-
dem narodowym poniżej loo doi. na gło-
wę ludności. Są to: Zali-, Afganistan, Ma-
lawi, Abisynią, Indonezja, Nepal i Bir-
ma. (S)

l

RUMUŃSKIE LOTNICTWO
KOMUNIKACYJNE

Rumuńskie przedsiębiorstwo komunika-
cji lotniczej „Tarom" planuje podwoje-
nie w bież.(Cym pięcioleciu swoich prze-
wozów. Samoloty „Tarom" lądują w 21

portach lotniczych, obsługując liuie mię-
dzynarodowe ogólnej długości 33,5 tys.
km. Dotychczas nie wybiegają one poza

Europę i wschodnią część obszaru śród-
ziemnomorskiego. W bieżącym roku Ru-
munia zamierza jednak podjąć przy po-
mocy odrzutowców radzieckich „IŁ-62"
stalą komunikację z Chinami, a w nie-
dalekiej przyszłości także z Indiami oraz

z Bengalią. <L)

KŁOPOTY NRF Z WĘGLEM
Mimo zamknięcia 5 kopalń i zwolnie-

nia 18 tys. pracowników oraz spadku
wydobycia węglą o 7 min ton (do 77 min

ton) musiano w 1972 roku złożyć na hał-
dach dalszych 2,7 min ton węgla. Dzięki
koncentracji wydobycia w najlepszych
pokładach — wydajność w przeliczeniu
na jednego górnika wzrosła w roku ub.
0 4,8 proc.; wyniosła ona 4 094 kg na

górnikozmianę. Zakłady „Ruhkohle" obe-
cnie zatrudniają jeszcze 107 tys. osób,
jest iq o 25 tys. mnie} niż przed dwoma -

laty. (S)

LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Dane dotyczące strulctury ludności
według płci wykazują, że kraje rozwi-
nięte z reguły charakteryzują się prze-
wagą liczebną kobiet nad mężczyznami.
Przyczyn należy szukać głównie w czyn-
nikach biologicznych (dłuższe przeciętne
życie kobiet, mimo przewagi ilościowej
urodzeń chłopców nad dziewczętami).

Przyczyną tej przewagi mogą też być
straty wojenne z reguły wyższe wśród
mężczyzn. Np. w Związku Radzieckim
stosunek liczby kobiet do mężczyzn wy-
nosi 113:100, co Jest następstwem dru-rkj
wojny światowej. Wpływ tego czynnika,
Jakkolwiek mniejszy, zauważa się także
w innych krajach europejskich (w Pol-
sce na 100 mężczyzn przypada 108 kobiet,
na Węgrzech — 106, w CSRS — 105).

Natomiast w Australii i Oceanii prze-
wagę ilościową mają mężczyżni, co jest
rezultatem wpływu migracji. Imigracja
ludności (głównie mężczyzn) do Australii
1 Nowej Zelandii na większą skalę za-

końrayła się dopiero po drugiej wojnie
światowej. Stąd np. w grupie wieku
20—G4 lata j przewaga ilościowa mężczyzn
wynosi tam ponad 5 proc. Również w

krajach rozwijających się przewagę —

1 do 2 proc. mają mężczyżni, co jednak
wynika ze znaczni 1

; gorszej sytuacji
społecznej i ekonomicznej kobiet w tych
krajach. (S)

RADZIECKIE INWESTYCJE
W 1973 ROKU

W bieżącym roku Ilość nowo rozpo-
czynanych inwestycji w ZSRR zostanie
poważnie zmniejszona w porównaniu z

rokiem 1972 — z 700 do 4.,0. Głównym za-

daniem będzie jak najszybsze przekaza-
nie do eksploatacji obiektów znajdują-
cych się w zaawansowanym stadium bu-
dowy t rekonstrukcja starych przedsię-
biorstw. Do końca 1973 roku znacznie
wzrośnie potencjał produkcyjny w gałę-
ziach wytwarzających' towary powszech-
nego użytku. Nowe kombinaty i przed-
siębiorstwa przemysłu lekkiego l spo-
żywczego powstaną między innymi w

Taszkiencie, WilniP, Erewaniu, Kijowie,
Uljanowsku. W bieżącym roku rozpocz-
ną pracę nowe elektrownię na Białorusi,

na Ukrainie, w Azji Smclifowcj. Prawie
trzy czwarte przyrostu produkcji energii
elektrycznej przypadnie ną europejską
część ZSRR, gdzie zapotrzebowanie na

cnerrrię rośnie szczególnie szybko. W ro-

ku 1973 zostaną zbudowane rurociągi
naftowe o licznej długości 3 770 km,
m. in. 1 700-kilometrowy ra"tociąg Ust

— Balvk — Kurgan — Almietlewsk. Re-
konstrukcji ulegną naj«tarsze radzieckie
zakłady samochodowe - moskiewski ZIŁ
i Borkowski GAZ. Radzieckie rolnictwo
otrzyma w tvm roku nowe elewatory,
fermy hodowlane i z-klady produkcji
pasz. Jedna trzecia Inwestycji z tej ga-
łęzi będzie przeznaczona na meliorację
gruntów. (L)

HOLANDIA ZAMYKA KOPALNIE

Wynosząca Jeszcze v "65 rokui 115
min ton holenderska produkcja węgla
kamiennego od tego czasu szybko ma-

leje i ma zakończyć się definitywn e

w roku pfy.57.lym, kiedy to zamknięte
zostaną ostatnie kopalnie. Aktualnie w

górnictwie węglowym tego krpJu pra-
cuje jeszcze ponad 9 tys. o'ób (w 1965 r.

byio ich prawie 35 tys.). (St

WMI ^MTMMPOIMKA

Wywiad dyrektora Targów Lipskich FRIEDRICHA WONSACKA dla

„Życia Gospodarczego"
PYTANIE: Wiosenne Targi Lips-
kie są przygotowywane w po-
myślnych warunkach międzyna-
rodowych. W czym widzicie
wkład zbliżających się Targów w

rozwój tendencji do odprężenia
i współpracy w Europie?

ODPOWIEDŹ: Już dziś możemy z

pewnością powiedzieć, że tegoroczne
Wiosenne Targi Lipskie, jako waż-

na międzynarodowa impreza gospo-
darcza, wniosą wkład do zrozumie-
nia i współpracy między narodami
i państwami o odmiennych syste-
mach społecznych. Świadczy o tym
już sam fakt, że w Liprku spotka
się 9 000 wystawców z 60 krajów,
aby na zasadzie równości i wza-

jemnych korzyści zawierać transak-
cje, kultywować wymianę doświad-
czeń naukowych i technicznych, na-

wiązywać lub pogłębiać wszech-
stronne kontakty. Listy ., zgłoszeń
wystawców : na ^ięseńąę,^. Targi
Lipskie ' '1973 r. ob'ejmują •'•czołowe
przedsiębiorstwa przemysłu dóbr in- '

westycyjnych i przemystu lekkiego
zarówno z krajów ' socjalistycznych,
jak i krajów kapitalistycznych. Co
drugi wystawca zbliżających się Tar-

gów przybywa z zagranicy i 1/3 ca-

łsj powierzchni wystawowej będzie
zajęta przez firmy zagraniczne. Z

krajów socjałistycznych oczekuje się
6000 wystawców.

Licznie reprezentowane będą mtode
państwa rozwijające się. Wiosenne Targi
Lipskie 1973 stanowią takie przedmiot
dużego zainteresowania uprzemysłowio-
nych krajóio kapitalistycznych, przy
czym szczególnie silnie będą reprezen-
towane Francja, Wiochy, NRF, Holan-
dia, W. Brytania, Szwecja, Finlandia,
Austria, Japonia, Belgia i Szwajcaria.

PYTANIE: Jaki wpływ ma so-

cjalistyczna integracja gospodar-
cza na rolę Targów Lipskich, ja-
ko ośrodka handlu Wschód-Za-
chód, i jak na zbliżających się
Targach zaprezentowane będą
wyniki realizacji kompleksowego
programu krajów RWPG?

ODPOWIEDZ: Z ankietowania
wystawców i odwiedzających Targi
wiemy, że przeważająca część wy-
stawców z uprzemysłowionych kra-

jów kapitalistycznych przyby-wa do
Lipska głównie po to, aby zawierać
transakcje z krajami socjalistyczny-
mi i nawiązać wielostronne kontak-
ty. Dotychczasowe zgłoszenia czoło-
wych firm, z 25 krajów kapitalis->
tycznych znowu potwierdzają, że
kompetentne kola gospodarcze tych
krajów poznały istniejące w Lipsku
korzystne możliwości handlowe.

Podobne znaczenie ma tet to, że kra-
je członkowskie RWPG wykorzystują
Targi Lipskie do dalszego pogłębienia i
realizacji swej współpracy gospodarczej
oraz wymiany doświadczeń naukowo-
technicznych. Sekretarz RWPG, tow.

Nikołaj Faddiejew określił Targi Lips-
kie jako „poglądową lekcją" i równo-
cześnie jako miejsce „przyjacielskiej
wymiany doświadczeń" między krajami
socjalistycznymi.

Na Wiosennych Targach zapre-
zentuje się ponownie liczne przy-
kłady dwustronnej i wielostronnej

. wępólproęyi&rąjpp} , członkowskich
RWPG, Szczególnym .ośrodkiem-za-
interesowania. będzie -> kompleksowa
ekspozycja RWPG w dziedzinie
produkcji urządzeń elektroenerge-
tycznych z udziałem ZSRR, Polski,
CSRS, Bułgarii, Rumunii, Jugosła-
wii i NRD.

PYTANIE: Tegoroczne Targi są
pierwszymi po zakończeniu
kształtowania nowego profilu
Targów Lipskich. Czy moglibyś-
cie coś powiedzieć na temat

wpływu tych zmian?

ODPOWIEDZ: Przez zmianę
branżowego profilu Targów Lips-
kich stworzyliśmy dwie prawie jed-
nakowo duże imprezy. Wystawcom
umożliwiono przede wszystkim lep-
sze zaspokojenie zapotrzebowania
na większą powierzchnię wystawo-
wą. Nowy profil sprzyja koncentra-
cji międzynarodowej oferty na czo-

łowych branżach i ekspozycjach po-
święconych specjalnym tematom,
stworzeniu lepszych możliwości in-
formacji i transakcji dla wystaw-
ców i nabywców, jak też celowemu
kształtowaniu i rozszerzaniu nauko-
wo-technicznego programu Targów
Lipskich.

Oto niektóre szczegóły. Dzięki wyko-
rzystaniu terenów targowych także na

jesienne ekspozycje można było rozsze-

rzyć powierzchnię wystawową Jesien-
nych Targów ze li5 600 m kw. w 1968 r.

do 270 300 m kw. w 1972 r. Powierzchnia
wystawowa krajów socjalistycznych na

Jesiennych Targach wzrosła przy tym
to okresie tworzenia nowego profilu o

83,3' proc., a powierzchnia wystawowa
uprzemysłowionych krajó to kapitalis-
tycznych podwoiła się.

Odciążenie Wiosennych Targów Lips-
kich przez wyodrębnienie ośmiu branż
technicznych i przeniesienie ich na Je-
sienne Targi umożliwiło także ze wzglę-
dów przestrzennych rozwijanie ekspozy-
cji branż najważniejszych i poświęco-
nych specjalnym tematom, jak np. na

Targach Jesiennych — kompleksowa
ekspozycja dóbr konsumpcyjnych obej-
mująca sprzęt sportowy, meble oraz po-
moce naukowe i meble szkolne.

Nowością pod tym względem jest tak-
że utworzenie wyspecjalizowanej grupy
maszyn dla przemysłu tworzyw sztucz-

nych w ramach branżowego kompleksu
przemysłu chemicznego. Ta, po raz

pierwszy zastosowana na Jesiennych
Targach 1972, metoda tworzenia facho-
wych '

grup to'' ramach podstawowych
branż, będzie kontynuowana na Jesien-
nych Targach 1973, Zorganizowanie pla-
cówki zajmującej' się informacją tech-
niczną , umożliwi otrzymywanie p rzez

wszystkich zainteresowanych dokład-
nych informacji.

Trzeba przy okazji wspomnieć o tym,
że nowy profil Targów umożliwił przez
zapewnienie optymalnych możliwości za-

wierania transakcji i uzyskiwania infor-
macji skrócenie Wiosennych Targów
Lipskich do ośmiu dni.

PYTANIE: Ostatnie pytanie do-
tyczy udziału Polski w zbliżają-
cych się Targach. Czy możecie
nam podać dokładniejsze infor-
macje na ten temat?

ODPOWIEDZ: Cieszymy się, że
Polska znowu należy do najwięk-
szych wystawców wśród krajów so-

cjalistycznych i że możemy znowu

powitać w Lipsku wielu długolet-
nich wystawców. Ogółem 36 pols-
kich przedsiębiorstw handlu zagra-
nicznego zaprezentuje swą ofertę na

powierzchni wystawowej 6 500 .me-

trów kwadratowych. Pokazane zo-

staną m. in. wyroby elektrotechniki
i elektroniki, przemysłu maszyno-
wego i obrabiarkowego, przemysłu
narzędziowego, hutnictwa, szyno-
wych pojazdów mechanicznych oraz

przemysłu urządzeń górniczych.

Notował A, L.

1
KOMUNIKAT Centralnego Urzędu Sta-

tystycznego przyniósł' dane dotyczące
rozwoju społeczno-gospodarczego Nie-
mieckiej Republiki Demokratycznej w

roku ubiegłym.
1971 - 100

Dochód narodowy 105,4
Produkcja przemysłowa 106,3
Nakłady inwestycyjne 103
Obroty handlu zagranicznego 114,3
Plan produkcji towarowej w przemy-

ślo został przekroczony '
o 1,7 proc. W

porównaniu z rokiem 1971 największy
przyrost zanotowano w przemyśle elek-
trotechnicznym i elektronicznym (10
proc.) i chemicznym (8 proc.) . Szczegól-
ną uwagę poświęcono produkcji rynko-
wej. Wartość ponadplanowych dostaw
towarów masowego spożycia wyniosła
600 min marek. Produkcja środków pio-
rących wzrosła o 69 proc., tkanin de-
koracyjnych o 22,fi proc., wierzchniego
trykotażu o 9,2 proc., mebli o 8,5 proc.

UBIEGŁY ROK upłynął w Rumunii
pod znakiem pomyślnej realizacji pod-
stawowych założeń polityki spoleczno-
ekonomicznej. Oto jak ukszta'towaly się
niektóre ważniejsze wskaźniki:

1971 - 100
Dochód narodowy 110

Produkcja przemysłowa 111,7 •)
Produkcja rolnicza 109

Nakłady Inwestycyjne 110,5
Obroty handlu zagranicznego 114

WysoWemtt tempu produkcji przemy-
słowej towarzyszyły korzystne zmiany

Pomyślne wyniki osiągnięto także w

rolnictwie. Skup produkcji zwierzęcej
wzrósł o 7,1 proc. w porównaniu z po-
przednim rokiem, o 8,7 proc. zwiększył
się skup żywca, o 6,1 proc. — mleko, o

0,1 proc. — jaj. Pogłowie bydła wzrosło
w ciągu roku o 1,8 proc'., trzody chlew-
nej o 3,7 proc., owiec o 3,1 proc. Wy-
sokie plony zanotowano w produkcji ro-

ślinnej. Przeciętne zbiory zbóż wyniosły
36,6qzha(w1971r. — 33,3 q, w 1970
r. — 29,8 q), ziemniaków — 187,8 q z ha
(w 1971 r. — 143,0 W 1970 r. — 184,8 q);

buraków cukrowych — 325,9 q z ha (w
1971 r. — 243,2 q, w 1970 r. — 313,4 q).

Globalne inwestycje w gospodarce na-

rodowej ŃRD osiągnęły sumę 34 mld
marek, tj. o 3 proc. więcej niż w 1971 r.

Nakłady Inwestycyjne w przemyśle
wzrosły o 4 proc., w tym przede wszy-
stkim w górnictwie 1 energetyce — o

31 proc. 1 w przemyśle lekkim — o 14
proc.

Komunikat Centralnego Urzędu Staty-
stycznego NRD silnie akcentuje poprawę
wskaźników techniczno-ekonomicznych
produkcji przemysłowej. Wydajność pra-

w strukturze. Ponad 22 proc. produkcji
przypadało na wyroby nowe, nie produ-
kowane przed 1970 rokiem. Najszybciej
rozwijał się przemysł maszynowy (16,1
proc.), lekki (13,4 , proc.) 1 chemiczny
(12,1 proc.) . Szczególnie wysoką dyna-
miką wzrostu charakteryzowała się pro-

dukcja samochodów osobowych (36,6
proc.), stall stopowych (19,1 proc.), ciąg-
ników (14,7 proc.) . Wydajność pracy w

przemyśle zwiększyła się o 7,1 proc.

Ubiegły rok byl wyjątkowo pomyślny
dla rumuńskiego rolnictwa. Produkcja
zbóż Chlebowych osiągnęła wielkość 16,7
min ton.

cy w przemyśle zwiększyła się o 5 proc.
Wzrostowi produkcji towarzyszyło bar-
dziej racjonalne wykorzystanie materia-
łów. Udział kosztów materiałów w jed-
nostce produkcji przemysłowej spadł o

Z proc. w porównaniu z rokiem po-
przednim, a jednostkowe zużycie stali
w przemyśle maszynowym i metalowym
zmniejszyło się o 4 proc. Jako istotne
osiągnięcie podkreśla się rytmiczność
pracy w ciągu całego roku. Po raz

pierwszy produkcja w I kwartale kształ-
towała się powyżej poziomu IV kwarta-
łu roku poprzedniego.

Wzrost produkcji przemysłu i rolnic-
twa stanowił podstawę dla dalszego pod-
noszenia stopy życiowej społeczeństwa.
Dochody pieniężne ludności zwiększyły
się o 5,6 proc. Obroty handlu detalicz-
nego wzrosły o 6 proc. w porównaniu
z rokiem 1971. Szybciej wzrastały zaku-
py przemysłowych towarów konsump-
cyjnych — o 8,7 proc. niż artykułów
spożywczych — o 3,9, proc. Oddano do
użytku 116,9 tys. nowych mieszkań.
Wzrosła minimalna płaca roboczą 1 ren-

ta. A. L.

W porównaniu • 1971 rokiem realne

dochody zatrudnionych w gospodarce
uspołecznionej zwiększyły się o 6,5 proc.
Wzrost. ten osiągnięto w głównej mierze

dzięki podwyżkom uposażeń najniżej za-

rabiających. Minimalna płaca podniesio-
na została w 1972 roku o 25 proc., z 800

do 1000 lei. Zwiększono" renty, emerytu-
ry oraz - zasiłki dla rodzin wielodziet-

nych. Obroty handlu detalicznego wzro-

sły w stosunku do 1971 r. o 6,3 proc.

A. L.

*) średnioroczne tempo w latach I97ł—

197Ł

SYRIA należy do tych krajóyr III Świata, które już kilkanaście lat
temu wkroczyły na drogę postępowych przemian społeczno-gospo-
darczych i konsekwentnie drogą tą idą.

W kraju, który swą gospodarkę <vi stuleci opiera na rolnictwie,
aktem o wielkim znaczeniu była zainicjowana w 1958 roku reforma
rolna. W jej konsekwencji odebrano obszarnikom i przekazano fella-
cbom 1,5 miliona hektarów ziemi;

Jednakże chłop syryjski nie otrzymał ziemi na własność, a jedynie
w .dzierżawę. Zamiarem władz damasceńskich było stworzenie ko-
rzystnej bazy dla przyszłej socjalizacji rolnictwa. Chodziło im o to,
aby w ten sposób „przeskoczyć" etap uwłaszczenia i od razu „uspo-
łecznić" ziemię. Do 1971 r. założono 3600 spółdzielni produkcyjnych
zrzeszających ponad 90 tys. rodzin chłopskich gospodarujących na 7
proc. ogólnego areału użytków rolnych.

W latach 60-ych przeprowadzono w SJTII szerok-o zatkirojoiną akcję nacjonali-
zacji, w wyniku której poid kontrolą państwa znalazły s!ę kluczowe gałęzie
przemysłu, banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, tramspoa-t, handel hurtoiwy.
Na przedsiębiorstwa państwowe przypada dziś ok. 2/3 syryjskich obrotów
handlowych z zagranicą.

Stopniowemu wyzwalaniu się spod wpływów monopoli zachodnich
1 budowaniu zrębów niezależności ekonomicznej towarzyszyło w Syrii
nawiązywanie i zacieśnianie współpracy z krajami socjalistycznymi.
W końcu lat 50-ych zaczęła się rozwijać wymiana handlowa, ale nie
mniejsze znaczenie miała dla młodego państwa pomoc naukowa, jaka
nadeszła z naszych krajów. Własnych fachowców Syria nie miała.
Niebagatelną rolę w ich przygotowaniu, co podkreślić należy nie bez
satysfakcji, odegrała Polska.

ORGANIZATOREM i pierwszym dyrektorem Instytutu Planowa-
nia Rozwoju Gosoodarczego i SDołecanego w Damaszku był prof.

dr EDWARD WISZNIEWSKI, dziś Wiceminister Handlu Wewnętrz-
nego i Usług. Profesor E. Wiszniewski kierował damasceńskim Insty-
tutem ponad 5 lat, a w jego pracach uczestniczyli także, jako pracow-
nicy Organizacji Narodów Zjednoczonych, inni polscy naukowcy.

„Nasza praca w Syrii miała dwa podstawowe cele — mówi prof.
dr E. Wiszniewski. — Pierwsze zadanie to kształcenie kadr planistów.
Drugie natomiast — to konsultacja przy opracowaniu trzeciego 5-let-
niego planu rozwoju gospodarczego Syrii na lata 1971—1975. Metodą
stacjonarną wykształciliśmy w ciągu mego pobytu ok, 160 planistów.
Byli to w większości wysocy urzędnicy miejscowej administracji, któ-
rzy na czas nauki otrzymywali roczne urlopy. Prócz tego prowadzili-
śmy trzytygodniowe kursy w drugim co do wielkości mieście kraju —

Aleppo i głównym porcie — Latakiji. Poświęciliśmy je problematyce
planowania regionalnego. Przy naszej pomocy dydaktycznej i meto-

dycznej zorganizowano pierwszy w Syrii wydział ekonomiczny na

uniwersytecie w Aleppo. Skrypty autorstwa polskich naukowców zo-

stały przetłumaczone na język arabski i była to właściwie pierwsza
(poza „Ekonomią Polityczną" O. Langego wydaną w Egipcie) literatura
planistyczna w tym języku.

Ozego uczyliśmy7 Teorię planowania zawsze wykładał Polaik. • Początkowo
doc. Porczyński, później doc. Bąblew&ki. Wykładano sześć przedmiotów bran-
żowych: ekonomikę przemysłu, ekonomikę rolnictwa, statystykę, ekonometrię,
planowanie handlu zagranicznego i hamdlu wewnętrznego oraz finanse. Prócz
tego dwa przedmioty ogólne: „teoria, wzrostu", I „ekonomiczne problemy kra-
jów socjalistycznych", wśród słuchaczy było również kilku Irakczyków, Je-
meńczyków i Palestyńczyków. Wielu z naszych byłych uczniów piastuje dziś
wysokie stanowiska w urzędach państw arabskich. Dwanaście osób skierowa-
liśmy na pisanie prac doktorskich, z tego sześć do Polski. Trzech ekono-
mistów już wróciło i wzmocniło kadrę naukową. Dziś w damasceńskim Insty-
tucie językiem wykładowym Jest arabski.

Wspomniałem już o drugim zadaniu, jakim były bieżące konsulta-
cje udzielane urzędnikom Ministerstwa Planowania. Dotyczyły one

m. in. samych metod sporządzania planu gospodarczego. W dwóch
dotychczasowych planach 5-letnich nie uwzględniono planu produk-
cji "i planu Inwestycji. Syryjczycy zdawali sobie sprawę ze swych sła-
bych stron i starali się je przezwyciężać. Za to należy im się szacunek
i uznanie".

PARTNER
ZNAD

PODSTAWĄ gospodarki pozostaje nadal rolnictwo, które daje utrzy-
manie 70 proc. ludności. Na północy kraju uprawia się pszenicę

i bawełnę, nad Morzem Śródziemnym owoce cytrusowe, winorośl i ty-
toń. Na kamienistej pustyni, która wiosną się zaaielenia, Syryjczycy
wypasają 10 min owiec. Na tejże pustyni zalegają złoża fosforytów
szacowane na 160 min ton. Przemysł lekki, metalowy i rafineryjny
zgrupował się w południowej części kraju wokół Damaszku i miasta
Homa. Najważniejszym bogactwem naturalnym jest ropa naftowa,
której, wydobycie wyniosło w 1972 r. ponad 5 min ton.

W ciągu kilku ostatnich lat Syria zanotowała niemałe sukcesy go-
spodarcze. W okresie 1963—1971 średnioroczne tempo wzrostu docho-
du narodowego wyniosło 5 proc. Zmianom uległa struktura gospo-
darki. Udział rolnictwa w tworzeniu dochodu narodowego spadł z 30 -

proc. w 1963 r. do 20 proc. w 1971 r. W tym samym- czasie natomiast
udział górnictwa i przemysłu przetwórczego wzrósł z 15,9 proc. do
19,2 proc., transportu z 8,2 proc. do 14 proc.

Dziś konsekwentnie realizowany jest trzeci plan 5-letni, który rodził
się przy pomocy naszych specjalistów. Zgodnie z przyjętymi w planie
założeniami dochód narodowy ma wzrastać w obecnej 5-latce prze-
ciętnie o 8,2 proc., a nakłady inwestycyjne mają wynieść o 64 proc.
więcej niż w poprzedniej 5-latce. Najważniejszą inwestycją będzie
budowa wielkiej tamy na Eufracie, w miejscowości Tabka. Przeznacza

się na nią 20 proc. globalnych nakładów inwestycyjnych. Ten potężny
obiekt hydroenergetyczny wznoszony jest przy pomocy technicznej
i kredytowej Związku Radzieckiego. Celem budowy zapory jest na-

wodnienie 640 tys. hektarów ziemi i produkcja ponad 1 miliona kilo-
watów energii elektrycznej. Dziś cała syryjska produkcja energii
elektrycznej wynosi 750 tys. kWh.

Niełatwo realizować ambitne plany roawoju społeczno-gospodarczego w kra-

ju, który znajduje się w stanie wojny i który 70 proc. swego budżetu poświę-
ca na cele wojskowe. A mimo to dwa pierwsze lata ostatniej 5-latki przynio-
sły pomyślne wyniki. W 1971 roku dochód narodowy wzrósł o 8,5 proc.,
a w ubiegłym roku, według wstępnych ocen nawet o 12 proc.

WŁADZE syryjskie dążą do umocnienia sektora publicznego w go-
spodarce, co stanowić ma podstawę dalszych socjalistycznych

przeobrażeń kraju. Szeroko korzystają z doświadczeń innvch i w pro-
cesie industrializacji kraju uczestniczy wiele krajów. ZSRR buduje

kolej i zaporę, która mieć będzie kapitalne znaczenie dla syryjskiego
rolnictwa, da bowiem wodę wielkim połaciom na północy kraju. Bo

zięmia tu rodzi bogato, byleby tylko była wilgoć. Bułgarzy budują
mosty i wiadukty, Włosi — rurociąg naftowy, Jugosłowianie — szosy,
Czechosłowacy — rafinerię naftową.

W Syrii widać także Polaków. Zbudowaliśmy w tym kraju m. in.
nowoczesną walcownię stali o rocznej zdolności produkcyjnej 750 tys.
ton, dwie duże rzeźnie, kopalnię i przetwórnię fosforytów oraz zakład
montażu aparatów telefonicznych,

Polsko-syryjskie stosunki gospodarcze opierają się na wieloletniej
umowie handlowej zawartej "w 1955 roku. Prowadzona w ramach tej
umowy wymiana towarowa między obu krajami wyniosła w 1972 r.

16,2 min zł dew„ z czego 8,8 min zł dew. po stronie naszego eksportu
i 7,4 min zł dew. po stronie importu. Z Syrii sprowadzamy głównie
bawełnę, a także makuchy., arachidy, przędzę bawełnianą, fosforyty.
Sprzedajemy maszyny i urządzenia, wyroby . hutnicze, sprzęt elektro-
niczny, chemikalia oraz szereg artykułów konsumpcyjnych pochodze-
nia przemysłowego. Znaczną pozycję, bo ok. 70 proc. naszego eksportu
stanowiły dostawy dóbr inwestycyjnych.

Istnieją możliwości poważnego zwiększenia wzajemnych obrotow
handlowych, dotąd raczej skromnych. Urozmaiceniu może ulec struk-
tura towarowa wymiany. Syrii, jak każdemu krajowi wkraczającemu
na tory przyśpieszonego rozwoju, zależy ńa sprzedawaniu nie tylko
surowców, ale i wyrobów własnego przemysłu. A produkuje się tam

niejeden towar, który chętnie zobaczylibyśmy na naszym rynku. Mo-
żliwości te zostały dostrzeżone przez naszych handlowców, co znalazło
wyraz w podpisanym niedawno protokole w sprawie dalszego rozwoju
współpracy ekonomicznej 1 naukowo-technicznej między obu krajami. -

Współpraca ta rozwinie sie bez wątpienia szerzej po wizycie w Syrii
naszej delegacji i Przewodniczącym Rady Państwa, prof. Henrykiem
Jabłońskim.

ANDRZEJ LUBOWSKI
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siącach wydaje się, więc' mało
prawdopodobne. (Sb)

PRZYCHODY
LUDNOŚCI

WYDATKI

nosci
PRZECIĘTNA PŁACA
MIESIĘCZNA
. SZYBKIEMU WZROSTOWI

funduszu plac przy umiarkowa-
nym wzroście zatrudnienia to-

warzyszyło w styczniu br. przy-
śpieszenie tempa wzrostu prze-
rętnej miesięcznej płacy netto

(do ok. 10 proc. wobec 5,2 proc.
założonych w planie rocznym).
Pozwoliło to na osiągnięcie prze-
ciętnej miesięcznej płacy netto
w granicach 2 550 zł.

O takim ukształtowaniu prze-
ciętnej płacy w znacznej mierze
zadecydowały regulacje plac. Po
wyeliminowaniu skutków regu-
lacji plac wzrost przeciętnej
miesięcznej płacy .netto . szaco-

wany jest na nieco" poniżej 7
- proc. (Sb)

OSTRY START

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI
charakteryzujące rozwój gospo-
darki w styczniu br. wykazują
szczególnie wysoką dynamikę.
Znacznie szybciej niż w założe-
niach planu rocznego i niż w

poprzednich latach wzrastała w

styczniu br. sprzedaż wyrobów
własnej produkcji w przemyśle
uspołecznionym (o ok. 16 proc.
wobec niecałych 10 proc. założo-
nych w planie rocznym) i pro-
dukcja podstawowa uspołecznio-

nych przedsiębiorstw budowla-
no-montażowych (o ok. 28 prpę.
wobec 13,3 proc. założonych w

planie rocznym).
Za wysokim tempem wzro9tu

produkcji przemysłowej i budo-
wlano-montażowej nadążało
styczniowe tempo wzrostu prze-
wozów ładunków (przez . PKP
— ok. 12 proc. i transport samo-

chodowy ok. 23 proc.).
Wysokie tempo wzrostu pro-

dukcji zostało też wykorzystane
dla przyśpieszenia wzrostu wo-

lumenu eksportu (wzrost w sty-
czniu br. o 30 proc. wobec ók.
13 proc. założonych w planie
rocznym).

Wyższe od założeń planu roćz-
nego było też styczniowe tempo
wzrostu osobowego funduszu
płac w gospodarce uspołecznio-
nej (13,5 proc. wobec 10,4 proc.
w planie rocznym).

Osiągnięciu przedstawionego
wysokiego tempa rozwoju gos-
podarki sprzyjało w styczniu br.
szczególnie korzystne ukształto-
wanie warunków atmosferycz-
nych. Zwracają jednak uwagę
niektóre sygnały o napięciach w

zaopatrzeniu materiałowym, oraz

znacznie niższy od założonego , w

planie rocznym styczniowy
wzrost importu (6,7 proc. wobec
20 proc. w planie rocznym).
Utrzymanie tak wysokiego tem-

pa rozwoju w następnych mie-

WYSOKIEMU TEMPU rozwo-

ju gospodarki w styczniu br. to-

warzyszy wysokie tempo wzro-

stu wypłat na rzecz ludności.
Tempo wzrostu wynagrodzeń
objętych funduszem płac w

styczniu br. (12 proc.) było wyż-
sze od notowanego w ostatnich
latach. Jeszcze bardziej wzrosła
druga co do wielkości pozycja
dochodów ludności, tj. wyDlaity
na skup produktów rolnych (o
ok. 19 proc.) . Wydatnie wzrosły
też wypłaty na delegacje służbo-
'we (o 15 proc.) oraz wvplatv na

rzecz pozarolniczej gospodarki
nieuspołecznionej (o 28 proc.) .

Odpowiednio do wzrostu orzv-

. chodów E>ieniPŻnvch ludności
wzroslv też wydatki na zakup
towarów (o 19 oroc.) i usłusi (o
16 proc.) . Słabsze było termo
wzrostu stanu pieni?dza gotów-
kowego w obiegu (ok. 12 proc.).

Ogólnie można więc przyjąć,
że dostawy towarów rynkowych
i ich sprzedaż nadążały za wzro-

stem przychodów ludności. N:'e
dotyczy to iednak tempa wzro-

stu sprzedażv usług, w których
opóźnienia notowano już w ub. r.

(Sb)

DOSTAWY ŻYWNOŚCI
DOSTAWY ŻYWNOŚCI na po-

trzeby rynku w styczniu br. wy-
kazywały wyższą niż w poprzed-
nich latach dynamikę wzrostu,
co odpowiadało potrzebom wy-
nikającym ze wzrostu przycho-
dów . pieniężnych ludności.
Znacznie wyższe niż w styczniu
ub. r. bvły dostawv drobiu i

przetworów z drobiu (o 28,5

proc.), ryb 1 przetworów z ryb
(o 12,5 proc.), tłuszczów roślin-
nych (o 18,1 proc.), masła (o 10,4
proc.), mleka (o 7,5 proc.), cu-

kru (o ok. 16 proc.) oraz sfc>ity-
tusu i wódek czystych i gatun-
kowych (o ok. 19 proc.).

Nie nadążało natomiast za po-
trzebami rynku tempo wzrostu
dostaw mięsa i przetworów z

mięsa, zaopatrzenie w mięso i
przetwory mięsne pozostaje więc
nadal najsłabszym ogniwem za-

opatrzenia rynku. (Sb)

DOSTAWY MASZYN
ROLNICZYCH

TEGOROCZNE DOSTAWY
. CIĄGNIKÓW I MASZYN ROL-
NICZYCH osiągną wartość 15
mldzł,awięcoponad2mld
zł więcej niż w ub. roku. Dosta-
wy ciągników mają być o ponad
4000 sztuk większę niż w zesz-

łym roku. Poprawa powinna na-

stąpić w zaopatrzeniu w trakto-
ry C-355, których zapowiada
przemysł ok. 27 500 oraz w ciąg-
niki ciężkie C-385. Nadal naj-
trudniej będzie pokryć popyt na

Ursusy C-330 .

Z ważniejszych typów sprzętu
do zbioru zbóż handel będzie dys-
ponować m. in2 250 kombajnami
typu „Bizon", tj. o blisko 600
więcej niż w ub. roku. Znaczną
ich część będą stanowiły wydaj-
niejsze „Bizony-Super".

Niedostateczne będzie jednak
zaopatrzenie w sprzęt współpra-
cujący z kombajnami, zwłaszcza
w prasy o wysokim stopniu,
zgniatania. Przemysł wyproduku-
je ich ok. 1 800. Zapotrzebowanie
wynosi co najmniej drugie tyle.

Do zbioru zielonek placówki
handlowe zaoferują m. in. 2 2Ó0
poszukiwanych kosiarek rotacyj-
nych, szczególnie przydatnych do

koszenia gęstych, Intensywnych
jupraw. Poprawi to też zaopatrze-
nie w rozstrząsacże obornika ty-
pu Rt-41.

•Z' narzędzi uprawowych glebo-
gryzarek będzie ok. 8 400. Mn tej-

. sze natomiast będą w br. dosta-,
wy pługów. <

W maszynach do zbioru ziem-
niaków nastąpi wzrost dostaw
elewatorowych kopaczek do ok.
12 000, w tym' 500 najnowszej
wersji z bocznym przenośnikiem,
układającym wykopane ziemniaki
obok: w międąyrzędziu.

Wśród poszukiwanych urządzeń
hodowlanych wymienić należy
znaczną poprawę zaopatrzenia w

elektryczne parniki. Odczuwalnie
wzrosną' dostawy jedno- i dwu-
bańkowych dojarek, produkowa-
nych na szwedzkiej licencji.

(msk)

PRODUKCJA PRZEMYSŁU
GUMOWEGO DLA RYN|OJ

UDZIAŁ PRODUKCJI rynko-
wej w globalnej produkcji prze-
mysłu gumowego zwiększył się
W bież. roku do przeszło 40 proc.
(tj. dó 6,5 mld zł) wobec 6 mld
zł w ub. roku. Przewiduje s

:

ę,
że w ostatnim roku bież. 5-latki
wartość produkcji rynkowej o-

- siągnie 8 mld zł.
' Kombinat w Olsztynie dostar-

czy w bież. roku dla Motozbytu
•i. GS -ów ogumienie wartości 1,7
njld zł. M . in. opony i dę^ki dla
ciężarówek i wozów dostawczych,
dla różnego rodzaju maszyn rol-
niczych, ciągników, przyczep itd.
Oraz opony dla „Warszaw".

Wytwórnia opon gumowych w

Dębicy zaopatrzy rynek w ogu-
mienie dla samochodów osobo-
wych i wszystkich Doiazdów jed-

. nośladowych wartości 1130 min.

zł, m. in. w opony opąskne I ra-

dialne do Fiata 123p oraz w uno-

wocześnione op;bny 'rowerowe.-
Zakłady. w .Grudziądzu dostar-

czą na rynek obuwie'"tekstylrio-
gumowe oraz'. artykuły tury-
styczno-sportoWe wartości, 1,4

• mld zł. Wiele Nvyrobów ulepszo-
no, szczególni^ obuwie, produko-
wane z tkanin 0 howych splotach.
Wprowadzono także do obuwia
szereg nowych 'fasonów. Równiea
materace gumowe wytwarzane są
w oparciu o nowe wzory.

1

Zakład obuwia gumowego" w

Łodzi na Teofilowie podniósł Ja-
kość wyrobów i wejdzie w bież.
roku na rynek z nowym wybo-
rem wellingtonów, kozaczków Ud.
Innowacją jest nowy rodzai opa-
kowań do butów gumowych.

Zakłady w Krakowie i Byd-
goszczy łącznie dostarczą w bież.
roku produkcję "rynkową —' mi-

liony uszczelek, weków, węży gu-
mowych itn — wartości ok. 300
min zł. (msk) .

MIESZKANIA , .

DLA PRACOWNIKÓW PGR

Z KAŻDYM ROKIEM zwięk-
szają się rozmiary budownictwa
mieszkaniowego w PGR. W ub.
pięcioleciu wybudowano 127 000
izb. w obecnei pięciolatce wybu-
duje się 170 000 o wyzsżym stan-
dardzie. Na poprawę,. -warunków
mieszkaniowych : pracowników
PGR wołynelo również wydatko-
wanie w ostatnich latach na ka-
pitalne remonty starych budyn-
ków 2 mld zł.

W nowych i remontowanych
mieszkaniach instaluje się urzą-
dzenia na Raz propan-butan.. Je-

. szcze w 1967 r. ilość mieszkań z

instalacja aaiową nie prz.pli.n»..
czała 70 000. w ub. roku osiągnę-
ła 120000. (msk) • •

LISTY

Co daje obróbka

plastyczna
W „Życiu Clospodarczym" z 18.11 .1973

roku zamieszczono dyskusję na temat:

„Gospodarka materiałowa w strategii ro-

zwoju". Ta wymiana poglądów miała
charakter bardziej teoretyczny, aniżeli
konkretny. Mato miejsca poświęcono
efektom, jakie można uzyskać w drodze
zmiany technologii i metod wytwarzania.
Wydaje się, że dyskusja mogłaby się
potoczyć innym torem, gdyby oparto ją
na aktualnej sytuacji, np. w zakresie
obróbki plastycznej.

Powszechnie stosowaną w naszym kra-
ju technologią obróbki metali jest obrób-
ka ubytkowa. W tym zakresie mamy
„duże" osiągnięcia. Toczymy, frezujemy,
wytaczamy, wiercimy wreszcie — szlifu-
jemy i docieramy niekiedy z dokładno-
ścią do mikronów, czyli tysięcznych
części milimetra. Ale, .zgodnie z .vpyąwą-,
mi fizyki, „każdej akcji" odpowiada re-

akcja". Na krajowej " naradzie Aktywu'
Partyjnego i Gospodarczego mówiono:
wyobraźmy sobie pociąg, towarowy tak

. długi jak odległość od Przemyśla do
Szczecina, załadowany wyłącznie wióra-
mi stalowymi. Milion ton wiórów rocz-

nie, to tylko część produktu ubocznego
obróbki skrawaniem.

Musimy pamiętać również o stratach
jakościowych. Skrawając często niszczy-
my strukturę stali, zamieniamy w wió-
ry najtwardszą jej część. Następnie —

zwłaszcza przy szlifowaniu — powodu-
jemy naprężenia, pęknięcia, prowadzące
w efekcie do całkowitego niszczenia ma-

teriału. Według oceny Instytutu Mecha-
niki Precyzyjnej ostrzenie narzędzi skra-
wających obniża ich trwałość o około
30 proc.

Przy skrawającej obróbce metali „za-
mieniamy" w wióry 35—40 proc. cennej
stali.

Zdecydowanie odmiennymi walorami
charakteryzuje się technologia plastycz-
nej obróbki metali. Oczywiście zastoso-
wanie jej nie zawsze jest możliwe, ale
wszędzie tam, gdzie istnieją techniczne
i ekonomiczne uzasadnienia — powinna
być stosowana.

A w Polsce zastosowanie technologii
- plastycznego kształtowania jest bardzo

niskie, 3—5 -krotnie niższe w stosunku
do CSRS, NRD, ZSRR i innych krajów
przemysłowych.

Obróbka plastyczna metali pozwala na'
osiągnięcie oszczędności materiałowych
średnio o 35 proc., a całkowitych kosz-
tów produkcji — o około 50 proc. Osią-
ga się także poprawę trwałości detili
wykonanych przy pomocy tej technolo-
gii.

Oto kilka przykładów z krajowego
przemysłu maszynowego, które wskażą
na efektywność zastosowania obróbki
plastycznej.

0 Instytut Obróbki Plastycznej w Po-
znaniu opracował technologię walcowa-
nia wierteł przy użyciu automatów typu
WS (patent polski)/ Dotychczas wiertła
wykonywane były w drodze frezowania.
Jeden automat typu WS 131 do walco-
wania wierteł krętych, o symbolu NWKA,
o średnicach ód 8,5 do 13,2 mm — ma

wydajność od 150 do 250 sztuk na go-
dzinę i zastępuje 18 frezarek półautoma-
tycznych. Oszczędność na materiale —

40 proc., zwiększona żywotność — o 70
proc. Przy eksporcie uzyskuje się około
25 dolarów za 1 kg ciężaru urządzenia.

0 Automat WST 61 służy do seg-
mentowego walcowania karbów na trzpie-
niach tarcz ściernych zastępuje 6 auto-
matów tokarskich. Oszczędność przy pro-
dukcji 12 min sztuk trzpieni wynosi 5
mld zł w skali rocznej.

Cl Zastosowanie automatu W9-12 do
walcowania rowków gwintowników w

miejsce frezowania daje oszczędność oko-
ło 10 proc. stali i zwiększa żywotność
gwintownika.

0 Kucie końcówek kluczy nasadko-
wych na gotowo, na prasie mimośrodo-
wej, używanej zamiast obróbki wióro-
wej pozwala obniżyć zużycie materiałów
o 50 proc., a pracochłonności o 40 proc.
Występuje przy tym podwyższenie ja-
kości i estetyki wyrobu.
"to Kucie walów korbowych metodą TR

- (w Hucie Batory i w ifHucie^^Msząagg)
uzyskać oszczę&ioś^itm "jjflfo

'50 proc. i obniżenie pri&chłonn<^i
s
o 51ł

proc. Obniżka pracochłonności obróbki
wykańczającej wynosi 20 proc. Prawa .

licencyjne (Patent dr inż. (T. Ruta) sprze-
dano 10 firmom zagranicznym, w tym
firmie Sulzer. ,

® WalcoWanie kolejowych śrub sprzę-
głowych w przyrządzie PTR5 daje oszczęd-
ność materiałów o 27 proc. i powoduje
7-krotny wzrost wydajności, co obniża
koszty o około 2,0 min zł w skali rocz-

nej.

C> Wyciskanie na zimno stali nisko wę-
glowych i stali z metali nieżelaznych —

stosuje się do produkcji wyrobów o zło-
żonych kształtach, wymagających obrób-
ki cieplnej, szlifowania i wysokich pa-
rametrów wytrzymałościowych. Zastoso-
wanie wyciskania na zimno daje oszczęd-
ności materiałowe od 30 do 50 proc.

Przykładem może być prasowanie obję-
tościowe wyrobów ze stali na prasie do
prasowania obwiedniowego typu PXW
100A produkcji Warszawskiej Fabryki
Obrabiarek (patent polski). W Poznań-
skiej Fabryce Maszyn Żniwnych efekty
w skali rocznej wynoszą 1,0 min zł, a

oszczędności stall około 40,0 ton na jed-
nej prasie. Czas wykonania jednego de-
talu spada z 45 minut na 30 sekund. W
porównaniu z obróbką skrawaniem ozna-

cza to 90-krotny wzrost wydajności pra-
cy! W trakcie obróbki (prasowania) na-

stępuje umocnienie struktury obrabianej,
co powoduje wzrost własności wytrzy-
małościowych o około 60 proc. Zainte-
resowanie zakupem prasy PXW 100A i li-

cencji na jej produkcję ze strony za-

chodnich firm przemysłowych jest bar-
dzo duże. W 1972 roku została sprzeda-
na licencja Japońskiej Firmie NAITOH
na produkcję tych pras.

Przytoczone przykłady dowodzą,. że
szerokie zastosowanie obróbki plastycz-
nej może zasadniczo wpłynąć na korektę
dotychczasowych poglądów na temat
obniżenia materiałochłonności i na de-
cyzje w zakresie celowości zmiany struk-
tury produkcji.

Czy jednak nasz przemysł lubi obróbkę
plastyczną? — to już inna sprawa. Sądzę,
że „Zycie Gospodarcze" mogłoby jej po-
święcić trochę miejsca.

mgr ZDZISŁAW ZAWADZKI
z-ca dyrektora d s ekonomicznych

Kombinatu „Ponar-Plaso"

do Centrali Handlu
Meblami
Nawiązując do listu mgr Jerzego Gna-

towskiego pt. „Zaproszenie do dyskusji"
zamieszczonego w nr 6 „Życia Gospodar-
czego" zawiadamiamy, że organizacja na-,
sza odczuwa również znacizny niedobór
mebli w stosunku do zgłoszonych po-
trzeb na. rok 1973..

^NtójniĄpłaWfl® CdU&ala f".teteza żSo-

j&ttrfijącS" ludu^ć zajPHfekaqpfe
d&iałatlią naszej organizacji partytypuje
w około 26 proc. w

_ ogólnych J-obrótach
rynkowych branży meblarskiej.

Podając powyższe do ^wiadomości
uprzejmie prosimy o wyegzekwowanie
od Biura Zbytu Mebli w Poznaniu dal-
szych zgłoszeń asortymentowych, na któ-
re nie zostały podpisane umowy, wyni-
kające z bilansu dostaw zgłoszonych 7
grudnia ub. r. na konferencji w Mini-
sterstwie Leśnictwa. i-Przemysłu Drzew-
nego.

W. MIKUSIŃSKI
Dyrektor Cp«tTMn Rolniczej

Spółdzielni
„Samopomoc Chłopska'

Jeszcze o polowaniu
na meble

W „Życiu Gospodarczym" nr 2 ze sty-
cznia 1972 r. zamieszczony został list SE-
WERYNA JANKIEWICZA ze Środy Wiel-
kopolskiej, poddający generalnej ujem-
nej ocenie działalność handlu meblar-
skiego w Polsce.

List ten operuje szeregiem uogólnień,
niezgodnych z prawdą, jak np. „Brak
przestrzeni nie pozwala na jakościowe
zabezpieczenie mebli w magazynach oraz

właściwą ekspozycję mebli w sklepach".
— Od początku IV kw. 1972 r. do chwili
obecnej magazyny handlu posiadają zna-

czne luzy w oczekiwaniu na wiosenny,
zwiększony spływ towarów, stan zapa-
sów uległ w magazynach naszych reduk-

cji z 1170 min na dzień 1.1 .1972 r. do 683
min na dzień 31.XII .1972 r.

Dalsze stwierdzenia: „Wojewódzkie
przedsiębiorstwa handlu meblami, łącz-
nie z centralą nie korzystają w analizie
rynku z materiałów ekonomiczno-gospo-
darczych Komisji Planowania Gospodar-
czego...".

Pragniemy zaznaczyć, że członkowie
kierownictwa Centrali Handlu Meblami
uczestniczyli zarówno w pracach Komi-
sji Planowania przy Radzie Ministrów
nad opracowaniem planu pięcioletniego,
jak również w pracach zespołów -powo-
łanych przez Prezesa Rady Ministrów dla
opracowań rekonstrukcyjnych branży
meblarskiej.

Ponadto na zlecenie Centrali Handlu
Meblami ukazało się szereg nowych opra-
cowań ekonomicznych i fachowych z

dziedziny analizy rynku, metod i oceny
zapotrzebowania towarowego, prognozo-
wania obrotów, rozwoju sieci, systemów
składowania towarów, metod marketin-
gu i innych wydanych dla użytku służ-
bowego, przy udziale. Wyższej Szkoły
Ekonomicznej w Poznaniu, Centralnego
Ośrodka Gospodarki Magazynowej w Po-
znaniu, Biura d s .współpracy z "konsu-

. mentem „OPINIA'» w Warszawie, -Insty-
tutu Handlu Wewnętrznego ,w Warsza-
wie. Część tych opracowań wykonana
była przy udziale i z inicjatywy facho-
wej kadry pracowników naszej organi-
zacji. . Uittfc^.Oginia^Mkietuje vzlę-? ćetiie CCentrajt riandlu??MeblamŁs wiele
nowości meblarskich, zbierając opinie
klientów sklepowych.

„Kadra wojewódzkich przedsiębiorstw,
łącznie z Centralą wykazuje brak stabil-
ności i pełnej fachowości r- odczuwa się
brak inżynierów technologów drewna
i ekonomistów z wyższym wykształce-
niem".

W rzeczywistości, w Centrali Handlu
Meblami liczba pracowników o stażu pra-
cy w CHM ponad 10 lat wynosi 52 próc.,
a co szósty pracownik ma wyższe wy-
kształcenie.

W przedsiębiorstwach wojewódzkich
proporcje te są podobne. Seweryn Jan-
kiewicz, autor listu, jest również byłym
pracownikiem Centrali Handlu Meblami.
Wielomiesięczne przerwy w pracy spo-
wodowane chorobą i pobytem w zakła-
dach leczniczych uniemożliwiły nam dal-
sze jego zatrudnianie. W 1970 r. Ob . Jan-
kiewicz opuścił za zwolnieniem lekar-
skim 102 dni kalendarzowe, w roku 1971
— 200 dni, w roku 1972 do dnia zwolnie-
nia, tj. do 21.VI.72 r. —

. 150 dni.

Mimo późnego skorzystania przez Cen-
tralę Handlu Meblami ze swych upraw-
nień do rozwiązania umowy o pracę,
rozstanie nastąpiło w atmosferze preten-
sji Ob. Jankiewicza do naszej Centrali,
czemu dal wyraz wnosząc do Sądu Po-
wiatowego miasta stołecznego Warszawy
pozew o przywrócenie do pracy i odszko-
dowanie. Pozew ten po udzieleniu przez
Centralę Handlu Meblami odpowiedzi zo-

stał przez Ob. Jankiewicza wycofany na

rozprawie.

Wnioski z zestawienia tonu listu skie-
rowanego do „Życia Gospodarczego" z

własnymi dawnymi powiązaniami. Ob.

Jankiewicza z Centralą Handlu Meblami
nie wymagają komentarza.

Ze swej strony jednak pozwalamy so-

bie wyrazić zdziwienie, że tego rodzaju
oceny ogólne osób prywatnych, nie opar-
te • na danych liczbowych lub ńa fak-
tach, bez przytoczenia źródeł informacji,
redakcja „Życia Gospodarczego" podaje
do wiadomości' publicznej, nie zwracając
się o wyjaśnienia do strony zaintereso-
wanej, tj. do Centrali Handlu Meblami.

JERZY RADECKI-
Naczelny Dyrektor

Centrali Handlu Meblami

Od redakcji: Trudno zrozumieć zdzi-
wienie dyrektora Centrali Handlu Me-
blami. Listy to rubryka, w które) nasł
Czytelnicy — osoby prywatne lub re-

prezentujące instytucje — wypowiadają
swoje zdanie na temat artykułóju, za-

mieszczonych w naszym piśmie, bądi też

różnych spraw ich, interesujących.
Nas natomiast niepomiernie zdumiał

I wielce uradował — przyznać trz-ba
fakt, j że dyrektor Centrali Handlu Me-

blaml tak. szeroko i szczegółowo usto-

sunkowuje się "Ąo krótkiego Itstu Czy-
" telnika, -. siowem.'-nawet nie wspominając
•o alfi/Jcutaęh, < Jęjfdre w tym -czatfe -uka-
zały'się tór Hasżym piśmie i za.w\r>raly,
bardzo krytyczną ocenę ,m. in. .mę{qd

handlu meblami. Ajrtykiily. te („Pólówa-J
nie na meble" — Z.G. "nr S0 z 1,971 r.-

i „ipjeńoradny handel" j-J(Ż.G . n,łj,51\z,. _

1972- oparte były na danych ifaktach
t&raz ocenach klientów. ' "

Poza tym wysłuchaliśmy uwaiple wy-
jaśnień strony zainteresowanej — Cen-
trali Handlu Meblami, o czym wymownie
świadczy artykuł pt, „Echo drugiego
strzału" oraz opublikowany łist z-cy Na-
czelnego Dyrektora d/s Handlowych CHM

(Z.G. nr 6 z 1973 r.). Z rozmów 1 autopsji
(vide „ Emilka w siódmych potach"- —

Polityka nr 5 z 1973) wynika, że w dzie-
dzinie magazyv.owania i prezentacji me-

bli „trudno wręcz powiedzieć jak jesteś-
my zacofani". Dyrektor Centrali Handlu
Meblami jest nagle innego zdania. Uwa-
ża natomiast, że autor listu, przetacza-
jąc dość powszechne uwagi na temat nie-
dociągnięć handlu meblami, kieruje -się
osobistymi nieuzasadnionymi zresztą ura-

zami dó Centrali za rozwiązanie z
, nim

umowy o pracę tb wyniku długotrwałej
choroby.'

Być może, tak jest w rzeczy same),
choć w liście Czytelnika nie ma żadnych
przytyków personalnych.

Trudno jednak nie zauważyć; że ton li-
stu dyrektora Centrali Handlu' Meblami
daleki jest od obiektywizmu i rzeczowo-

ści. Mimo' io — zgodnie ż charakterem
rubryki — publikujemy go prawie w ca-

łości.

miesiąc" (Z. G . nr 7 z 18.1.1973 r.), pra-
gniemy wyjaśnić, że do artykułu wkradła
się nieścisłość, polegająca na przypisa-
niu naszej fabryce i faktu;' -który dotyczy
zjednoczenia. Mianowicie proces wprowa-
dzania nowych zasad zarządzania rozpo-
czął się rzeczywiście w początkach mar-

ca ubiegłego roku,- ale nie w naszej fa-
bryce, lecz na szczeblu Zjednoczenla-
„Pollena". Fabryka nie występowała z

oddzielną inicjatywą w tej mierze, a Je-

dynie jej przedstawiciele uczestniczyli w

pracach nad przygotowaniem nowych za-

Bad zarządzania.

mgr ZDZISŁAW PRZYBYLSKI
Zastępca dyrektora d/s ekono-

micznych
Fabryki Syntetyków Zapachowych

Pollena-Aróma
w Warszawie

Wartość czynów
społecznych rośnie

Nie fabryka
lesz zjednoczenie

W związku z ukazaniem się artykułu
Andrzeja Chmielewskiego pt. „Już minął

W' rubryce Aktualności („Zycie Gospo-
darczeW nr 5>Vz lutego ji97S r.) ukazała
się notatka, pt. „Czyny społeczne", . w

któt-ej mówi gię o spadku wartości czy-
nów spdłfećzriych W woj; 'tódzkim (o 7 ,

proc.) .

Wojewódzka Komisja Planowania Go-
spodarczego w Łodzi wyjaśnił, że war-

tość czynów społecznych zrealizowanych
na terenie województwa w '1972 r. wy-
szącowana została z dniem S5.XI.1972 r.

na kwotę 269,2 min zł i podana w infor-
macji Komisji Planowania przy Radzie
Ministrów. Wielkość ta oparta była 'pa
szacunkach wydziiłów Prcz. WRN, a za

podstawę jej ustaleń przyjęto przewidy-
wane wykonanie planu • za rok 1972. .

Ze wstępnej informacji Wojewódzkiego
Urzędu Statystycznego w Łod-7.1 o wyko-
naniu planu gospodarczęto za rok 1972
wynika jednak, iż wartość czynów spo-
łecznych zrealizowanych na terenie wo-

jewództwa łódzkiego za 1972 rok wynio-
sła 366,4 min zł i obejmuje ona czyny
społeczne, realizowane przez jednostki
podporządkowane wydziałom Prez. WRN
oraz związkom spółdzielczym i jednost-
kom planu centralnego.

. Wartość zrealizowanych zadań w ra-

mach czynów społecznych w podanej wy-
sokości dowodzi,. Iż szacunki poszczegól-
nych inwestorów odnośnie wykonania
planu w 1972 r. — określone były zbyt
nisko.

Jednocześnie WKPG Informuje, że- w

województwie łódzkim wartość czynów -

społecznych wykonywanych przez, lud-
ność wykazuje z roku na rok tendencję
wzrostu: wartość czynów społecznych
wykonanych w roku 1972 wyniosła 366,4
miń zł, podczas gdy -w 197i r. tylko
344,5 min żl. •

dr WACŁAW MUSIAŁ
Przewodniczący Wojewódzkiej

Komisji Planowania
Gospodarczego

'

w Łodzi '

TB dwie noce w krakowskim hotelu
„Pod Złotą Kotwicą" pamiętać będę
długo. Ze skierowaniem z Biura Noc-

legów zgłaszam się w recepcji. Sympa-
tyczny starszy pan konwersuje lekko; '

— U nas nie ma windy, dam więc po-
koik na parterze. Po co trudzić się dre-
ptaniem po schodach? Numer dwa. Chce
pan zapłacić? Proszę, jui się robi...

Kilka kroków i jestem przed drzwia-
mi z numerem dwa. Szpara w drzwiach
na dwa palce. Ok.no kilkanaście centy-
metrów powyżej asfaltu podwórka. W

pokoju dwa łóżka. O rany, dadzą mi
towarzystwo I Nie lubię z obcymi spać
w jednym pokoju. Może zjawić się póź-
ną nocą. A jeśli będzie pijany w sztok?
Może być gruźlikiem lub weneryklem?
Może być z grypą? A może cierpi na

bezsenność lub kaszle po nocach?
— Czy dwa łóżka — pytam v] recepcji

— oznaczają, że mogę spodziewać się ko-
goś do towarzystwa?

— Skądże znowu! Będzie pan spal sami
— Ale w takim razie hotel będzie strat-

ny. jedno łóżko będzie nie wykorzy-
stane...

— Nie ma się o co martwić. Przecież
pan zapłacił za cały pokój. Już my nie
damy sobie krzywdy zrobić I...

Nie mogłem zrozumieć co tu gra. Ra-

czej wszystko jest na opak. Pół roku
temu spotkałem się z podobną praktyką
io hotelu io Gnieźnie, rok temu io lubel-
sfciej „Europie".

Pamiętam, że do „Europy" trafiłem
przed północą. W hallu spora grupka
ludzi. Padał deszcz ze śniegiem. Zzięb-
nięty proszę o pokój. Nie ma. Dlaczego?
Bo jest zjazd TNOiK-u. Z refleksem lżę
jak najęty: „Ja właśnie na ten zjazd...
nie ma mojego nazwiska na liście?...
A bo ja z prasy... w ostatWej cliwlll
zawiadomili, .. co piawda dziennikarze po-
trafią spać również w parku... ale..."

Dostałem w końcu miejsce. Wchodzę
do pokoju i zastaję łysiejącego młodzień-
ca i czter-'! łóżka. Tłumaczy mi: ornn-

nlzatorzy wynnięll pokoje 4-osobowe d'.a
dwóch uczestników konferencji, dwuoso-
bowe dla pojedynczych osób... naczal-
stwa.

Moje dobre samopoczucie mąci jednak
myśl o tych, którzy zostali na dole.
Prześpią się w fotelu w hallu, albo pój-
dą drzemać na dworzec. Cóż, byli mniej
sprytni...

Na drugi dzień pytam kierownika „ Eu-
ropy" dlaczego stosule praktyki niezoo-

dne z interesem społecznym? Dlaczego
ludzie odchodzą w siną dal, mimo że

w hotelu są wolne łóżka? To bezdusznet
Zatkał mnie odpowiedzią: „przecież spa-
łeś pan wygodnie, mimo braku rezer-

wacji". Później uciql dysputę: „no to

spraw pan, by budowano toięcej hotęli
z jednoosobowymi pokojami!"

„Pod Złotą Kotwicą" oszczędziłem kie-
rownikowi szukania usprawiedliwień, dla-
czego robią tak, jak robią. Pomedyto-
wałem, na własny użytek: woj. krakow-
skie skupia ok. 30 proc. krajowego ru-

chu turystycznego. Turyści nie mają
gdzie spać. Ale co to kogo obchodzi?

Z tą refleksją postanawiam coś zjeść.
W budynku hotelowym Znajduje się lo-
kal też o nazwie „Pod Złotą Kotwicą"
Brudno, pijacko... Wywijam ostentacyj-
nie kluczem hotelowym. Żaden kelner
nie reaguje. Nie pomyślano o t'im, by
dla gości hotelowych wydzielić jeśli nie
salkę, to choć kilka stolików.

O bok lokal „Cyganeria". Jest dopiero
21.00. Podchmielone towarzystwo okupuje
każdy stolik. W pobliżu czeka gazik MO...

Może na dworcu? Oferowano tam dwa
dania — fasolkę po bretońsku i zupę
grochową. Różniły się ti'IJco tym, że w

rzadszej zupie była kiełbasa w całości,
natomiast w gęściejszej fasolce kiełbasa
podziabana na kawałki.

No to mote się tuyipię — pomyślałem
w pokoju, nr 2 „Pod Złotą Kotwicą".
Ale nie fniałem szczęścia. Vis a vis mo-

ich drzuii- oglądano tefeioizję aż do koń-
ca. Przed północą wychodzili z restau-

racji podpici faceci. Do późnej nocy na

podworku, akurat pod moim oknem,
sze.„ e ...ptali trzej panowie w mundurach,
czając się na kogoś.

O szóstej rano, sprzątaczki zaczęły sta-,
wiać Uoło moich drzwi metalowe kubły,
puszczając beztrosko również metalowe
rączki. Okazało się, że za ścianą był.
składzik gospodarczy.

Na drugą noc pokój nr 2 zamieniłem
na pófcdj na pierwszym piętrze. Pech!
O drugiej- po północy budzi mnie po-
tężny huk. To w łazience ktoś puścił
loodę na cały regulator. Na pewno ~byio
słychać ten łoskot- w całym hotelu.- Ale
nikt z recepcji nie raczył interweniować.

Wiiblty ze snu powlokłem się do drzwi.
Wyjrzałem na korytarz akurat w mo-

mencie, gdy przebiegała to. hałeczce mło-
da dziewczyna. Ba. gdybym był. młod-
szy!... Niestety, przez kilka kwpdranśów
wysłuchiwałem tuiko wrażeń, iakim się
dzieliły po zakrapianej kolacyjce...

Kraków stanowczo lenie) prezentuje się
na kolorowych slajdach l —

,
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# Kupiliśmy .za 50. zł mleczko

pszczele BIVIT produkowane przez

Okręgową Spółdzielnię Pszczelarską-
w Poznaniu, aby-nacieszyć się lektu-,
rą ulotki reklamówej dołączonej do

specyfiku, a zawierającej 987 • smacz-

nych słów. Autorzy twierdzą, że mle-

czko polecają takie autorytety nau-

kowe, jak zespól wydawniczy
,', Pszczelarstwa

1
', francuski uczony

Caillas, który napisał książkę „Py-
łek" oraz amerykańska encyklopedia
pszczelarska tłumaczona na nie zna-

ny nam bliżej język radziecki. Au-

torzy ulotki zapewniają, że wiele nie

chcą obiecywać konsumentom specy-
fiku, ale w każdym

' razie mleczko

zwiększą apetyt, usuwa psychiczne
stany apatii, zawiera* witaminy, ami-

nokwasy, enzymy, kwasy tłuszczowe
i substancje hormońopodobne, działa

jak antybiotyk, powoduje Wzmożony
wzrost i' jest źródłem cennych fer-

mentów. Autorzy odżegnują się od

„niezdrowej reklamy", zapewniając
jednakże, że mleczko, pozwala prze-

zwyciężyć gnuśność i wzmaga ener-

gię do pracy. Interes, gospodarczy
kraju wymaga więc, żeby obywatele
wolej jedli mleczko od pszczoły, niż .

. pi li od krowy. >
1


