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NASZ KOMENTARZ

TEDY na konferencji prasowej dyrektor przedsiębiorstwa han-

K
' dlowego demonstruje wzory damskiej i męskiej garderoby,

zyskujące powszechną aprobatę zebranych, a następnie za-

czyna opowiadać zawile i burzliwe dzieje starań o zaintereso-

wanie wytwórców produkcją podobnych wyrobów — trudno

opędzić się pytaniu: czy jest to logiczna kolej rzeczy? Czy
normalną jest sytuacja, w której handel — miast skupiać się przede
wszystkim na doskonaleniu własnej działalności — musi zabiegać
o odpowiedni towar, jak o łaskę, popychać producentów, poszturchi-
wać, głaskać przy pomocy konkursów zachęcających do wytwarzania
nowości, itp:?

Głębsza refleksja prowadzi jednak do wniosku, że spełnianie przez
handel roli organizatora podaży towarów rynkowych jest nieuchron-

ną koniecznością i to zarówno dziś, jak i w przyszłości, kiedy pro-

dukcja zdolna już będzie w pełni zaspokoić popyt; tylko wtedy
oczywiście, owa działalność nie będzie przybierała form tak amator-

skich, jak przedstawione wyżej.

Tendencja przemysłu do wytwarzania nie tego, co ludziom na-

prawdę potrzebne, lecz co jest łatwiej, wygodniej i co się lepiej kalku-

luje produkować, nie jest ani naszą narodową, ani ustrojową specjal-
nością. W krajach kapitalistycznych wyraża się ona w dążeniach do

monopolizacji .rynku, likwidowania konkurencji, do narzucania kon-

sumentom przy pomocy potężnego aparatu reklamy potrzeb sztucz-

nych, których zaspokajanie bardziej uszczęśliwia przemysł niż czło-
wieka. Nie bez poxoodu mnożą się w tych krajach społeczne, a nawet

państwowe organizacje ochrony interesów konsumenta.

W naszych warunkach,, pąnująca przez wiele lat - „ideologia" ogra-
niczania konsumpcji i wypływający. z niej niedorozwój przemysłów
produkujących -artykuły rynkowe uczyniły monopolistyczną pozycję
producentów szczególnie silną i uciążliwą dla społeczeństwa. Skrusze-

nie tej twierdzy nie będzie łatwe, choć koncepcję oblężenia już
mamy: jest nią gruntowna zmiana podejścia do problemów spożycia,
uznanie^je^o-^^Wfi^M^-W^dukcją^ Potrzebne są jednak, jeszcze

TWIERDZY
armaty w postaci obfitości wyrobów rynkowych oraz — rozpracowa-
nie generalnych założeń na strategiczno-taktyczne plany ataku.

Przykład wysoko rozwiniętych krajów kapitalistycznych dowodzi

bowiem, że posiadanie odpowiedniego potencjału produkcyjnego, choć

jest niezbędnym warunkiem zapewnienia wysokiego poziomu kon-

sumpcji, samo w sobie nie likwiduje jeszcze groźby rozmijania się
autentycznych potrzeb społecznych z kierunkami produkcji. Jeśli więc
nowe podejście do spożycia ma być nie tylko hasłem, nie można

programowania kierunków wytwórczości pozostawiać w gestii prze-

mysłu, wybierze on bowiem wtedy to, co chce, może, co dlań wy-

godniejsze, zamiast tego, co powinien produkować, aby naprawdę
zaspokajać potrzeby społeczne. I tu wracamy właśnie do aktywnej
roli handlu wobec przemysłu.

To handel, dysponując z jednej strony rozeznaniem siły nabywczej,
wymagań i preferencji społeczeństwa, z drugiej zaś — wiedzą o mo-

delu konsumpcji, jaki chcemy kształtować, powinien narzucać pro-

gram produkcji rynkowej, i to nie tylko pod względem ilości, asorty-
mentu, ale i ceny produktów tak, aby odpowiadała ona materialnym
możliwościom różnych grup konsumentów.

Z dzisiejszej perspektywy zapewnienie handlowi takiej pozycji wy-

daje się nierealne, w stosunku do przemysłowych potentatów jest on

bowiem o wiele słabszy zarówno z punktu widzenia stopnia koncen-

tracji, organizacji jak i wyposażenia w środki i kadrę, co się zresztą
ściśle ze sobą wiąże. Wiadomo, że gdyby nie mecenat centralnych
władz politycznych i gospodarczych, przywiązujących ogromną wagę
do zaspokajania konsumpcyjnych potrzeb ludności, wysiłki handlu
nad odpowiednim ukierunkowaniem produkcji przypominałyby po-

pychanie kłody przez mrówkę.

Toteż przyjęcie koncepcji programowania produkcji rynkowej przez
handel wymagałoby budowania wszelkimi środkami WYSOKIEGO
PRESTIŻU TĘGO .DZIAŁU GOSPODARKI oraz aktywnego i kon-

sekwentnego wspierania jego wysiłków przez wszystkie siły społeczne
zainteresowane kształtowaniem produkcji zgodnej w strukturze asor-

tymentowej z oczekiwaniami rynku i kalkulowanej na zasadzie:
MAŁY ZYSK, WIELKI OBROT. Zasada ta bowiem, czyniąc towary
dostępnymi pod względem ceny dla najszerszych warstw ludności,
pozwala zarazem odprowadzać odpowiednią akumulację do budżetu

państwa. Taki właśnie model produkcji rynkowej należałoby w na-

szych warunkach narzucić wytwórcom, a handel powinien w coraz

większym stopniu stawać się instrumentem służącym do tego celu.

Niemałe znaczenie w przybliżeniu tak nakreślonego ideału ma we-

wnętrzna gotowość handlu do przyjęcia na siebie roli rzeczywistego
reprezentanta interesów konsumenta wobec przemysłu. Wiele zmian

wprowadzonych ostatnio w tym resorcie podporządkowanych jest
w założeniu wzmocnieniu takiej właśnie jago funkcji — od przyjęcia
w gestię zakładów drobnej wytwórczości, produkujących, na rynek,
przez zmiany organizacyjne polegające na tworzeniu silnych przed-
siębiorstw hurtowo-detalicznych, mogących energiczniej egzekwować
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PO I EFEKTY
Wystąpienie wicepremiera JANA MITRĘGI na Krajowej Naradzie Inwestycyjnej

W
1972 r. do eksploatacji prze-
kazano obiekty o wartości
kosztorysowej 165 mld zł, tj.

prawie o 24 proc. większej niż w r.

1971. Realizacja planu przebiegała
przy tym bardziej rytmicznie niż w

latach poprzednich. Użytkownikom
przekazano ponad 10 tysięcy budyn-
ków różnego przeznaczenia, to jest o

16 proc. więcej niż w r. poprzednim.
W budownictwie mieszkaniowym
oddano do-użytku prawie 150' tysię-
cy mieszkań, w tym prawie 7 ty-
sięcy mieszkań ponadplanowo. W
budownictwie szkolnym przekazano
ponad 3,5 tysięcy izb lekcyjnych, w

służbie zdrowia, ponad 5 tysięcy łó-
żek ' szpitalnych, w budownictwie
rolniczym ponad 100 tysięcy stano-
wisk dla bydła i około 120 tysięcy
stanowisk dla trzody chlewnej.

Roczny plan przekazywania do
eksploatacji inwestycji w przemyśle
uspołecznionym został zrealizowany
w'102 proc. Wykonane zostały za-

dania- w dziedzinie przekazywania
do eksploatacji inwestycji szczegól-
nie-ważnych dla rozwoju gospodar-
ki narodowej oraz dla produkcji ar-

tykułów rynkowych. Przyspieszono
realizację szeregu

' zadań — w tym
w hutnictwie, w przemyśle chemi-
cznym, . lekkim, w rolnictwie i ko-
munikacji.

Nie zdołano natomiast zrealizować
w terminie szeregu zadań mniej-
szych, zwłaszcza modernizacyjnych,
szeregu obiektów służby zdrowia, w

handlu, w szkolnictwie, w przemy-
śle terenowym oraz w spółdzielczo-
ści. Łączna wartość . kosztorysowa
tych inwestycji wyniosła około 17
mld zł. Nastąoiło co prawda przy-
spieszenie realizacji i zakończenie
innych zadań, przewidzianych do
przekazania w 1973 r. na kwotę
wartości kosztorysowej około 12
mld zł, jednakże nie możemy tych
dwóch zjawisk ze sobą bilansować.

Rok 1972 charakteryzował się
również bardzo wysoką dynamiką
inwestycji. W tej dziedzinie osiągnię-
to nie spotykane dotąd tempo wy-
noszące w porównaniu do 1971 r.

blisko 23 proc. W ramach tego na-

kłady na zakup maszyn i urządzeń,
środków transportowych oraz na-

rzędzi i inwentarza wzrosły o 31
proc., w tym zakupy krajowe ó
około 17 proc. i zakupy z importu o

63 proc. Jest to związane głównie z

wprowadzaniem do inwestycji prze-
mysłowych nowych technologii,
opartych także na zakupach licencji
i wyposażenia.

Pozytywnie oceniamy bardzo wysoki
wzrost tempa produkcji budowlano-mon-

tażowej w latach 1971 i 1972, a zwłasz-

cza w ubiegłym roku. Przyspieszona dy-
namika wzrostu tej produkcji została

uzyskana głównie poprzez wysoki wzrost

wydajności pracy w przedsiębiorstwach
budowlano-montażowych, wynoszącej w

r. 1972 około 9 proc.

O panującej atmosferze, tempie
pracy i osiągniętych wynikach za-

decydowały nowe zasady i kierunki
polityki, społeczno-gospodarczej, u-

chwalone na VI Zjeździe Partii, oraz

wynikające z. nich .zmiany i. nowe

rozwiązania w, systemie, planowania
i zarządzani^, jjjae i bodźce niate-
rialsego 'zifoteresowaiua, zmiany i

usprawnienia w iwjjiy.re inwestycyj-
nej j w poiiiyee handlu zagranicz-
nego. Przyczyniła się do tegw tak-
że konsekwentna realizacja kierun-
ków działania przyjętych na poprze-
dniej naradzie.

Po ubiegłorocznej naradzie inwestycyj-
nej — w oparciu o dyskusję i zgłoszone
w czasie jej trwania wnioski, opinie
eksoertów i prace specjalistów — rząd
podjął szereg istotnych decyzji, które
wywarły wpływ na przezwyciężenie wie-
lu trudności i osiągnięty postęp. W ro-

ku 1972 przeprowadzono szereg zmian
systemowych, ekonomicznych i organie
zacyjnych, mających istotne znaczenie

dla racjonalizowania procesu Inwestycyj-
nego i usprawnienia budownictwa. Uchy-
liliśmy szereg przepisów hamujących
inicjatywę kierownictw i załóg, uczest-

niczących w realizacji procesów inwe-
stycyjnych. zniesiono ograniczenia w

dziedzinie przekraczania planów produk-
cyjnych przez wprowadzenie korekty
funduszu płac w przedsiębiorstwach bu-
dowlano-montażowych, przy przekracza-
niu przez nie planów produkcyjnych.

Uregulowano i zmieniono niektóre za-

sady wynagradzania w budownictwie;
podniesiono najniższe place, wprowadzo-
no dodatki na . kluczowych budowlach,
zwiększono place majstrów i brygadzi-
stów, podniesiono stawki rozląkowc.
Wprowadzono, szczególnie w budownic-
twie mieszkaniowym, system umów o

dzieło dla całych brygad, który zdał
egzamin i w związku z tym należy go
upowszechniać we wszystkich rodzajach
budownictwa.

W roku ubiegłym wprowadzono t,. też
jednolity system nagradzania za termi-
nową i przedterminową realizację zadań
inwestycyjnych oraz nowe zasady wy-
nagradzania za przyrost produkcji z

istniejących zdolności produkcji w nie-
których przemysłach budowlanych.

Dodatkowe decyzje rządu, podejmowa-
ne w realizacji zadań roku 1972, pozwoli-
ły ponadto zwiększyć zaopatrzenie ma-

teriałowo-techniczne budownictwa oraz

zakupić wysoko wydajny sprzęt, maszy-
ny budowlane i środki transportu.

WIĘCEJ O 37 MLD ZŁ

Pomyślne .wyniki osiągnięie w

1973 roku w całej gospodarce na-

rodowej, w tym także- w działalno-
ści inwestycyjnej i' budowlanej,
umożliwimy zwiększenie, planu inwe-
stycyjnego na rok 1973 ponad roz-

miary określone na ten rok w pla-
nie 5-Ietnim o ponad 37 mld źł.
Oznacza to przyjęcie poziomu zadań
wyższego od założonego w planie
na kolejny, 1974 rok.

W planie 1973 r. .założono szcze-

gólne preferencje w zakresie wzro-

stu inwestycji dla gałęzi wytwarza-
jących artykuły konsumpcyjne, prze-
mysłu maszynowego, chemicznego i
materiałów budowlanych oraz dla
budownictwa mieszkaniowego. Za-

pewniamy również niezbędne środ-
ki na rozwój bazy kooperacyjnej
paliwowo-energetycznej.

Podstawowy trzon programu inwesty-
cyjnego stanowią inwestycje w przemy-
śle. Na rozwój tego działu gospodarki
przeznaczono w planie na 1973 r. około
150 mld zł • nakładów inwestycyjnych.
Wzrost nakładów inwestycyjnych' w sto-
sunku do roku 1972 wynosi — 33 proc.
w przemyśle elektromaszynowym, ponad
2G proc. w przemyśle spożywczym, oko-
ło 25 proc. w resorcie przemysłu lekkie-
go; 36 proc. w spółdzielczości mleczar-
skiej. W tych dziedzinach wyprzedzamy
znacznie założenia planu 5-letniego.

Z ogólnej kwoty zwiększonego planu
inwestycyjnego — 30 mld zł przeznacza-
my dodatkowo na działy produkcyjne
oraz 7 mld zł na działy nieprodukcyjne,
w tym na budownictwo mieszkaniowe
i gospodarkę komunalną ok. 6 mld zł.
Żadnemu z działów gospodarki narodo-
wej ani żadnemu z województw nie
zmniejszono nakładów, które były ujęte
w planie 5-letnim.

W planie na 1973 r. zakłada się uzyska-
nie wyższych od ustaleń planu 5-letnie-
go efektów gospodarczych. W roku 1973

musimy zakończyć ok. 150 dużych in-

westycji. ważnych dla gospodarki naro-

dowej, dla jej rozwoju oraz zaopatrze-
nia ludności. Zakładamy wysoki przy-
rost zdolności produkcyjnej w przemy-
śle spożywczym, lekkim i maszynowym.
Wyższe od zakładanych w planie 5-let-

. nim będą, również efekty rzeczowe w

rolnictwie,' łączności i transporcie. Np.
w, rolnictwie przewiduje się oddanie do
uiiytku 100 tys. stanowisk dla bydła i

220; tvs. stanowisk dlii trzody chlewnej,
zakończy się budowę pięciu i. rozpocz-
nie ośmiu szklarni o powierzchni 6 ha
każda.

W- budownictwie ^.mieszkaniowym plan
zakłada oddanie do użytku w 1973 r.

około 14 tys. mieszkań powyżej ustaleń

planu 5-Ictniego. Pomyśjne wariinki

kształtować chcemy dla realizacji inwe-

stycji w dziedzinie szkolnictwa i nauki.

Trudne i odpowiedzialne zadania cze-

kają nas w dziedzinie realizacji inwe-
stycji służby zdrowia. Na tle zaistnia-

łych zaległości w przygotowaniu i reali-
zacji tych inwestycji, przyspieszenia wy-
magać będzie budowa ośrodków zdrowia
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W naszej redakcji odbyła się
dyskusja na temat aktualnych
problemów handlu zagraniczne-
go, w której uczestniczyli dyrek-
torzy ekonomiczni niektórych
central i przedsiębiorstw handlu

zagranicznego: LESZEK BIEŃ-
KOWSKI, KAROL GASSER, TA-

DEUSZ KASPEROWICZ, KA-

ROL KLEPACZ, JÓZEF KOSTE-

RA, WALDEMAR PIERŚCINSKI,
JÓZEF STADLER, JÓZEF ŚLI-
WOWSKI, ALEKSANDER TYNIEC

oraz STANISŁAW DŁUGOSZ -

wiceminister Handlu Zagranicz-
nego, ZBIGNIEW KLENIEWSKI -

reprezentujący koła PTE, BAR-

BARA ŁĄNIEWSKA z PIHZ i

ZDZISŁAW RURARZ. Redakcję
reprezentowali JAN GŁOWCZYK
- redaktor naczelny i WIESŁAW

SZYNDLER-GŁOWACKI - Jtie-

rownik działu zagranicznego.

Publikujemy fragmenty dysku-
sji.

RED: Inicjatywa tego spotkania wyszła ze środo-
wiska ekonomistów związanych zawodowo z handlem
zagranicznym, a tematem miała być pierwotnie rola
ekonomisty w przedsiębiorstwie. Podejmując jednak
taki temat napotykamy od razu problemy, z którymi
ów ekonomista ma do czynienia, wchodzimy więc
nieuchronnie w szerszą płaszczyznę.

Bo w naszej gospodarce nabierają dziś coraz wię-
kszego znaczenia funkcje handlu zagranicznego ma-

jące służyć powiększaniu dochodu narodowego i lep-
szemu zaspokojeniu potrzeb społeczeństwa. Handel za-

graniczny jest przy tym w pewnym sensie zwiercia-
dłem całej gospodarki, weryfikatorem przydatności
produkcji, ostrzejszym z wielu względów niż rynek
krajowy. Można powiedzieć, że właśnie wychodzenie
z produktami na rynki zagraniczne ujawnia mocne

strony gospodarki i obnaża słabe.

Ale czy handel zagraniczny zawsze przysparza nam

dochodu narodowego, czy może stwarza niebezpieczeń-
stwo jego uszczuplenia? I jak należałoby stymulować
te jego funkcje, które służą przysparzaniu dochodu
narodowego?

TRUDNOŚCI RACHUNKU EKONOMICZNEGO

L. BIEŃKOWSKI: Wiele zależy tu właśnie od eko-
nomistów-, ale sytuacja ekonomisty różni się dość isto-
tnie od sytuacji np. inżyniera. Efekty pracy inżynie-
ra są wymierne w „namacalnych" tonach czy sztu-

kach, natomiast efekty ekonomiczne nie zawsze są
dostatecznie przekonywające, wiele zależy od metod
liczenia, które mogą być różne i często są dyskusyjne.

A przecież bez obiektywnego rachunku ekonomicz-
nego trudno dojść do właściwych wniosków: Centrala,
którą reprezentuję — „Węglokoks" — przynosi około
8 mld zł zysku kalkulacyjnego rocznie. Inne przemy-
sły na Śląsku dają w eksporcie po parędziesiąt, naj-
wyżej kilkaset milionów złotych takiego zysku, więc
czarny surowiec to wielka potęga, jest ważnym instru-

mentem naszej polityki, zwłaszcza w stosunku do kra-
jów wysoko uprzemysłowionych. Czy jest to jednak
rachunek w pełni prawidłowy?

J. STADLER: Często relacje cen krajowych są tak
różne od relacji cen światowych, że można się oba-
wiać, czy nasz rachunek kosztów produkcji jest real-
ny. (mamy np. zjawisko pogarszania się efektywno-
ści w miarę wzrastania stopnia przerobu). Nasuwać
to może podejrzenie, że metoda kalkulacji kosztów
produkcji jest nieprawidłowa (np. wieloszczeblowa
akumulacja czy operowanie głównie kosztami przecię-
tnymi bez uwzględnienia kosztów krańcowych).

Z. RURARZ: Przede wszystkim trzeba wiedzieć, ile
naprawdę kosztuje nas handel zagraniczny i jakie
daje on ostatecznie efekty, o ile powiększa on, czy
może też pomniejsza nasz dochód narodowy. Jak do-
tąd cały nasz system obliczeń nie mówi o tym, bo
nie mamy precyzyjnych rachunków.

Nie wiemy, jaki- jest w rzeczywistości udział eks-
portu w dochodzie' narodowym, szacunki są bardzo
różnorodne i sięgają od 8 do 22 proc. Jeszcze trud-
niej określić efekty poszczególnych central, np. poka-
zane tu' przez pierwszego dyskutanta rachunki „Wę-
glokoksu" mogą być poważnie zdeformowane przez
różne nieprawidłowości obliczania efektywności eks-
portu naszego węgla.

Jedno jest pewne: przed takimi rachunkami nie
możemy uciekać. Ale jak zbudować precyzyjny ra-

chunek ekonomiczny — właściwie nadal nie wiemy.
Obecnie nasza gospodarka ze słabo rozwiniętej prze-

szła na tory gospodarki rozwiniętej, jednak w ś^nd
za tym nie podążył rachunek ekonomiczny. Nie jest
on przydatny ani w decyziach makro-, nic Dowiem nie
można wyliczyć na szczeblu centralnym, ani mikro-
ekonomicznych, nie mówi on bowiem o efektywności
pracy przedsiębiorstw, lecz co najwyżej służy do ma-

nipulacji przy wyliczaniu nagród i premii.
A właśnie prawidłowy rachunek powinien przyczy-

niać się do doskonalenia metod planowania i zarzą-
dzania. Skoro w uleDszaniu tych metod nie doprowa-
dzamy do tego, by kierować się mechanizmem rynko-
wym i by ceny były jak najbliższe wartości — mo-

żna dochodzić do. wprowadzenia rachunku ekonomi-
cznego poprzez import przy założeniu, że najbliższe
faktycznej wartości są ceny światowe (potrzebny jest
do tego bardzo dokładny system przeliczania cen po-
zwalający na porównanie cen wyrobów liczonych w

cenach światowych do cen na rynku krajowym). W
ten sposób „złamalibyśmy" niektóre nasze rodzime
przemysły uważające się za rentowne, choć de facto
subsydiowane przez państwo — a jeśli nawet chcemy
je nadal chronić, tó powinniśmy wiedzieć po co oraz

ile nas to kosztuje.
Tak więc handel zagraniczny poprzez import nie

tylko powinien być swego rodzaju arbitrem pomiędzy
rynkiem a przemyślem, który obecnie dyktuje rynko-
wi co chce, ale dzięki Swym możliwościom wpływu
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KOMUNIKAT
Sąd Konkursowy Nagrody Naukowej PTE Im. Oskara Lange w składzie:

prof. dr hab. Józef Popkiewicz — przewodniczący
prof. dr hab. Mieczysław Mieszczankowski — sekretarz
prof. dr hąb. Mirosław Krzysztofiak
prof. dr hab. Jędrzej Lewandowski
prof. dr hab. Alojzy Melich
doc. dr hab. Stanisław Nowacki
prof. dr Bronisław Oyrzanowski
prof. dr Stanisław Smoliński
prof. dr hąb. Władysław Welfe

po rozpatrzeniu przedstawionych do nagrody prac postanowił:
1. Przyznać nagrodę I stopnia prof. EDWARDOWI LIPIŃSKIEMU za

pracę „Karol Marks i zagadnienia współczesności".
2. Przyznać nagrodę II stopnia PAWŁOWI SULMICKIEMU za pracę

Planowanie i zarządzanie gospodarcze".

8. Przyznać (ex aequo) cztery nagrody III stopnia:
— WŁADYSŁAWOWI BAKA za pracę „Programowanie rozwoju

gałęzi przemysłu",
— ZBIGNIEWOWI MADEJOWI za pracę „Nauka i rozwój gospodar-

czy",
— JÓZEFOWI NOWICKIEMU za pracę „Szkoła szwedzka w ekonomii.

.politycznej",
— ZBIGNIEWOWI PAWŁOWSKIEMU za pracę „Ekonometryczaa

analiza procesu produkcyjnego".

4. Przyznać (ex aequo) cztery wyróżnienia: .

— MARIANOWI GUZKOWI za pracę „Międzynarodowa integracja
gospodarcza w socjalizmie", ' '

.— CEZAREMU JÓZEFIAKOWI za pracę „Optimum techniczno-reno-
wacyj.ne w gospodarce socjalistycznej", '' ; ''

— HENRYKOWI KRÓLOWI za pracę „Postęp techniczny a kwalifi-
kacje",

— IRENIE RUTKOWSKIEJ za pracę „Światowy rynek pszenicy".

Naszemu Koledze

redaktorowi WŁADYSŁAWOWI DUDZIŃSKIEMU

serdeczne wyrazy współczucia z powodu
śmierci

MATKI

składa zespół „Żyda Gospodarczego"
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dostawy z przemysłu, po wprowadzenie nowego systemu finansowe-
go, który zmierza m.in. do usunięcia w samym handlu występujących
dotąd hamulców wzrostu obrotów i dostosowywania podaży do wyma-

gań klienteli.

Rozwiązania są świeżej daty i trudno przesądzać, czy wszystkie
zdadzą praktyczny egzamin. Warto podkreślić, że obradująca w ze-

szłym tygodniu Sejmowa Komisja Handlu Wewnętrznego zaaprobo-
wała główne kierunki poczynań resortu, a posłowie powszechnie opo-
wiadali się za potrzebą wzmocnienia jego pozycji wobec producentów.

Godzi się też podkreślić, że kolegium MHWiU raz jeszcze — przy

szerokiej współpracy naukowców — zajęło się porządkowaniem
stosowanego przez handel systemu analizy rynku; Sprawą jest o tyle
istotna, że ów system jest często kością niezgody między handlowcami
a ich partnerami z przemysłu. Ci ostatni twierdzą bowiem, że han-

OBLEGANIE
TWIERDZY

del nie wie w gruncie rzeczy, czego poszukują i potrzebują konsumen-

ci, składa więc nietrafne zamówienia, unika nowych wzorów, bojąc
się podejmowania ryzyka itp. Na targach krajowych i giełdach towa-

rowych trudno co prawda znaleźć przykłady potwierdzające te zarzu-

ty, znamienne jest też, że sklepy fabryczne, w których producenci
bez przeszkód ze strony handlu mogą zabłysnąć ofertą rynkowych
przebojów, nie trzeszczą od nich w szwach. Niemniej słusznie, że

MHWiU traktując coraz bardziej serio swą funkcję reprezentacji wy-

magań konsumenta — stara się zorganizować badania rynku według
wszelkich reguł sztuki.

Wśród czynników decydujących o ofensywności handlu istotną rolę
spełniają kadry — chęć i umiejętności korzystania przez handlowców

z przychylnego dla rynku klimatu oraz posługiwania się instrumen-

tami ekonomicznymi postawionymi do ich dyspozycji. Wiele wskazuje
na to, że chęci przybywa; czas beznamiętnego rozdzielania towarów

i bezradnego' rozkładania rąk w geście wyrażającym „nie ma", „nie'
dowieźli" — wydaje się coraz szybciej odchodzić w przeszłość.

Znamienny był pod tym względem ostry ton wystąpień delegatów
na Kongresie CRS „Samopomoc Chłopska ', który odbył się w ubie-

głym tygodniu. Przedstawiciele wiejskiego handlu domagali się np.

zdecydowanie skrócenia okresu między zamówieniem na towar a jego
dostawą z roku do... kwartału. Jest to nie tylko miara ich zaangażo-
wania w obronę interesów konsumenta, ale też wzrastających z każ-

dym miesiącem wymagań rynku wiejskiego.
Nadzieje na ściślejsze dopasowanie produkcji do popytu pod wzglę-

dem asortymentu, jakości, wzornictwa wiąże się często ze zmianą me-

chanizmów ekonomicznych w przemyśle. Rzeczywiście, w dotychczaso-
wym systemie planowania i zarządzania tkwi wiele elementów po-

wodujących,. że przędsiębiorstwom nie opłaca się wytwarzać tego,
czego szuka klient. Usunięcie tych antybodżców jest niewątpliwie
sprawą ważną, doświadczenie jednakże poucza, że mechanizmy eko-

nomiczne zaczynają tu spełniać swą rolę dopiero wtedy, gdy zapew.-
niona jest odpowiednia ilościowo podaż towarów. W warunkach de-

ficytu, przedsiębiorstwa z każdego mechanizmu potrafią zrobić in-

strument służący własnej wygodzie, i przeciwnie — kłopoty ze zby-
tem produktów zdolne są skłonić je nawet do zapominania o hamul-

cach tkwiących w systemie. Oto świeży przykład: na wiosennej gieł-
dzie obuwia handel nie przyjął sporej części oferty, uznając ją za nie

odpowiadającą wymaganiom rynku. Po pewnym czasie zorganizowano
dodatkową giełdę, na której znalazło się już znacznie więcej atrak-

cyjnych butów. Handeł mógł jednak zająć taką postawę dlatego, iż

w obuwniczej branży popyt pod względem ilości równoważy się z po-

dażą, zwłaszcza, że pomaga w tym import.
Przemysł silny potencjałem produkcyjnym słabnie więc zarazem

jako dyktator warunków na rynku i ta prawidłowość wskazuje pod-
stawowy na dziś kierunek rozwiązywania problemu podaży dostoso-

wanej do potrzeb społecznych. Chodzi oczywiście o ciągłe i konse-
kwentne wzmacnianie tego potencjału przez szybką, sprawną i efek-
tywną realizację „inwestycji lekkich, a ważących". W przyszłości rola

handlu — jako wyraziciela potrzeb rynku i organizatora procesu ich

zaspokajania w samym programowaniu kierunków rozbudowy poten-
cjału produkcyjnego przemysłów konsumpcyjnych — powinna się
jednak stawać coraz bardziej decydująca.

Z.D.

EKSPORT
USŁUG
GOSPODARCZE usługi agrolot-

nicze od 1967 r. stanowią istot-

ną pozycję naszego eksportu.
Ocenia się, że w planie perspekty-
wicznym wartość eksportu usług
agrolotniczych osiągnie wielkość

około 150 min zl dew., z czego oko-

ło 130 min zł dew. przypadać bę-
dzie na kraje rozwijające' się go-

spodarczo. Istnieją możliwości

eksportu niektórych prac agrolotni-
czych również do krajów socjali-
stycznych. Już w 1971 r. polskie sa-

moloty i załogi na terenie CSRS

wykonały pierwsze prace agrolotni-
cze. Szybka rozbudowa oraz upo-

rządkowanie potencjału krajowego
dałyby duże możliwości na szerokie

objęcie eksportem prac agrolotni-
czych większości państw socjali-
stycznych.

Eksporter — Przedsiębiorstwo
Handlu Zagranicznego Przemysłu
Lotniczego PEZETEL — czyni sta-

rania, aby usługi agrolotnicze były
dziedziną jego specjalizacji. Wpły -

wają na to m. in. przyjmowane w

Zjednoczeniu Przemysłu Lotniczego
nowe zasady organizacji i funkcjo-
nowania Wielkiej Organizacji Go-

spodarczej, które mają objąć rów-
nież PEZETEL.

Na przykładzie usług agrolotni-
czych nasuwają się jednak spraiwy

. wymagające nowego uregulowania.
Pierwszą jest odejście od stosowa-

nej dotychczas zasady, że podstawo-
wym miernikiem oceny działalności

gospodarczej jest wartość eksportu
brutto uzyskiwana za usługi agro-
lotnicze. Za wprowadzeniem cen

transakcyjnych do obliczania tej
wartości powinno pójść konsek-
wentne pomniejszanie przychodu z

działalności gospodarczej o wartość

poniesionych nakładów. Wartość

brutto nie wywołuje bowiem dosta-

tecznego zainteresowania, by dodat-
kowe wpływy dewizowe były osią-
gane przy możliwie rnałych nakła-
dach.

Druga sprawa — to zmiana syste-
mu budowy cen krajowych na usłu-

gi agrolotnicze. Dotychczas ceny te

były budowane przez dodanie do ko-
sztów własnych narzutu proporcjo-
nalnego do całkowitych kosztów

własnych. Stwarza to większy zysk
tam, gdzie były wyższe koszty. Nie

zachęca to również do' , tego, by
wpływy dewizowe były osiągane
przy możliwie mniejszych nakła-
dach.

TADEUSZ SOBCZUK

W UBIEGŁYM TYGODNIU
m PODAŻ NIEKTQJRY.CH^WY-. .

RÓBÓW PRZEMYSŁU LEKKIbGO

jest wciąż niedostateczna. Lepsze
zaspokojenie rosnącego zapotrzebo-
wania na te towary wymaga dal-

szego unowocześniania parku ma-

szynowego i wzmocnienia potencja-
łu produkcyjnego w tym przemyśle.
Na posiedzeniu Prezydium Rządu
podjęto odpowiednie decyzje. Ich

realizacja pozwoli na zwiększenie
już w roku bieżącym, a przede
wszystkim w następnych dwóch la-

tach — ponad ustalenia planu pię-
cioletniego — m.in. produkcji tka-

nin elanobawelnianych, ubranio-

wych, sukienkowych, jedwabnych i'
wielu innych. W ubiegłym tygodniu
Prezydium Rządu rozpatrywało tak-

że kompleks spraw dotyczących
realizacji i przyspieszenia budowy
huty „Katowice" oraz zagadnienia
dotyczące perspektywicznego rozwo-

ju powiatu bieszczadzkiego.

® JAK POZYSKIWAĆ I WPRO-

WADZAĆ do praktyki • przemysło-
wej nowoczesną myśl techniczną,
nowe technologie, i urządzenia? —

oto temat krajowej narady gospo-

darczej w URM. Nasz kraj coraz

częściej sięga po korzyści płynące z

szerokiej współpracy międzynarojo-
vjej w dziedzinie nauki i techniki.

Sprzyjające po temu warunki two-

rzą szczególnie procesy socjalistycz-
nej integracji gospodarczej krajów
RWPG.

® WYGODNY I TANI ODPO-

CZYNEK nie jest jeszcze sprawą

. łatwą. Chętnych, wciąż przybywa,
a istniejąca' baza nie jest w stanie

zaspokoić wszystkich potrzeb. Wa-

runki zapewniające lepsze wyko-
rzystanie i przygotowanie bazy
wczasowej znalazły się na warszta-

cie komisji sejmowej. Inne komisje
omawiały sprawę udziału chemii w

unowocześnianiu produkcji przemy-
słu lekkiego, automatyzację w gór-
nictwie, 400 nowych gazowni w ma-

łych miastach, elektrofiltrów dla

chemii oraz podziału mieszkań przez

zakłady pracy.

A WARUNKI RÓWNEGO STAR-

TU do podjęcia zadań związanych
z dalszym rozwojem oświaty trzeba

stworzyć wszystkim szkołom — oto

hasło, któremu, poświęciła swe obra-

dy narada ekspertów w dziedzinie

szkolnictwa.

® POLOWANIE NA MEBLE

TRWA. Nadal występują — jak to

wynika ze zwiadu korespondentów
PAP — zakłócenia w dostawach do

sklepów. Tłumaczenia producentów
— m.in. i na naszych łamach — że

zadania wykonano, nie znajdują po-

krycia w tym, co możemy znaleźć

w magazynach.
& DOSTAWY MLEKA, w pierw-

szych dwóch miesiącach br. w po-
równaniu z tym samym okresem
roku ubiegłego wzrosły o 13 pro-
cent.

® ANATOMIĄ ZŁEJ ROBOTY

zajelo się ponownie „Trybuna Lu-

du". Świętokrzyska Fabryka Maszyn
Rolniczych w Kunowie nie wyko-
nała planu, co spowodowało liczne

perturbacje u odbiorców. Przyczy-
na? Brak kontroli i nadzoru —

stwierdzali uczestnicy dyskusji. Ale
to nie wystą^ą^Tysppa: sj^ą^jpa
rezerwy jakó&gfijtwę,',

O LUBILlS^^fĄ -

, 1 •CmĘlLlS-
MY Teraz przyszło się nam z 'nią
rozstać. Ostatnia „Warszawa" wy-

jechała zza żerańskiej bramy. Zam-

knięty został historyczny etap pol-
skiej motoryzacji. W ciągu 22 lat

FSO wyprodukowała przeszło 255

tys. samochodów. Ambicją załogi
jest wysoka jakość •iowoczesnych,
produkowanych wozów.

9 KIEROWNICY SKLEPÓW
PRZESTANĄ BYĆ BIUROKRATA-

MI, a zaczną zajmować się han-

dlem. W celu usv
r

'Lwnienia ich

pracy wprowadzono jednolity lirn.it
na pokrycie niedoborów (co uprości
rozliczenia), zaapelowano do do-

stawców o stosowanie p?tnej doku-

mentacji dostarczanych towarów itd.

O PIERWSZE GMINNE SVSJE

przebiegały pod znakiem dużej fre-
kwencji radnych i tu atmosferze
zain.tei esowania ludności. Omauia-

no na nich zadania i plony gmin.
• 1LOSC PRZESTĘPSTW ZMA-

LALA. W ubiegłym roku było ich

mniej o 20 proc. w. porównaniu z

19il r. Ten stan nie zadowala,
zwłaszcza w dużych miastach, gdzie
obserwuje się nawet wzrost vvjnej
kategorii przestępstw• gioa&óio, roz-

boju i chułigaństwa. Organy ścigania
i wymiaru sprawiedliwości zapo-

wiadajff wzmożenie wysiłków prze-

ciwdziałających tym zjawiskom.
6 STUDIUM PODYPLOMOWE

poświęcone problematyce regional-
nej otwarto przy WSE w Krakow-. e.

PdLOWANIfi ŃA BłfcBLE.- r tytuł
artykułu opublikowanego w Ż.G .

przed . 3 miesiącami robi karierę.
Meble bowiem w handlowym asor-

tymencie stają się coraz, niestety,
słabszym punktem. Braki ilościowe
i jakościowe są w tym wypadku
szczególnie dotkliwe. Dokładną ana-

lizę sytuacji przedstawia obecnie
Agnieszka Baranowska w artykule
pt. „Sjesta na stojąco" opublikowa-
n m przez „KULTURĘ".

Z analizy tej wynika, że wydaje-
my na meble stosunkowo mało, a

równocześnie mieszkania nasze są
wyposażone kiepsko, niezbyt; funk-
cjonalnie, nie mówiąc już o estetyce.
Dlaczego tak się dzieje? Nie ma u

nas powszechnej kultury wyposaża-
nia mieszkań, ale i być nie może.
Nie ma ich bowiem w co wyposażać,
brak jest mebli nowoczesnych, brak
zresztą również tradycyjnych, z wy-
jątkiem bardzo drogich kompletów.
Ciągle nie można załatwić zdawało-
by się prostej sprawy — współpra-
cy przemysłu meblarskiego z archi-
tektami projektującymi typowe, ma-

sowo powielane przez budownictwo
mieszkania. Toteż „dostać" (mówi
się w ten sposób, jakby był to pre-
zent, a nie zakup za spore pienią-
dze) potrzebny mebel można tylko
albo mając duże szczęście, albo tra-

fiając na ludzkiego sprzedawcę, któ-
ry, jeżeli nie przyczepi natychmiast
po dostawie karteczki „sprzedane",
to przynajmniej telefonicznie za-

wiadomi o nadejściu wersalki czy
półki na książki.

Najbardziej niepokojące jest jed-
nak w tej całej historii nie to, że
mebli brakuje. Dochody szybko ro-

sną, zwiększa się budownictwo mie-
szkaniowe — przemysł drzewny
mocno niedoinwestowany nie nadą-
żył za popytem. Takie historie zda-
rzały się u nas nieraz. O wiele bar-

dziej niartwi. sposób, w jaki „zain-
teresowani" (znów trzeba było- uży ć
cudzysłowu, chodzi w grunicie rzeczy
0 ludzi' odpowiedzialnych. ża,'ten
stan rzeczy) próbują odpowiadać ńa
krytykę. Głównym argumentem są
przyrosty produkcji i sprzedaży, a

przecież dla klienta nieważne jest o

ile wzrosła produkcja, tylko wiado-
mość, kiedy będzie • mógł dostać po-,
trzebne mu meble". Procenty nie za-

pełnią tu narastającej luki między
zapotrzebowaniem, a dostawami,
między kiepską jakością a rosnący-
mi wymaganiami.

Istnieje też : próba odbijania pi-
łeczki między . przemysłem i han-
dlem — choć ten ostatni stwierdził
co prawda niedawno, że nie' braku-
je mu powierzchni, mimo że każdy,
kto zobaczy tłum w chwili otwarcia
„Emilki" — jedynego w Warszawie
magazynu meblowego z prawdziwe-
go zdarzenia — takie stwierdzenie
musi zdziwić. Chyba, że handlow-
cy doszli do wniosku, że ponieważ
1 tak dostawy z przemysłu są zbyt
małe — to nie ma co ludziom po-
kazywać, bo i tak i tak gotowi są
odbierać meble wprost z wagonów
kolejowych, czy bezpośrednio z fa-,
bryk. Rzeczywiście wtedy sklepy
meblowe można by zlikwidować. .

Bądźmy jednakże optymistami.
Skoncentrowany atak prasy trwa.
Obok „Kultury" zabrała również'
głos „POLITYKA". Dariusz Fikus,
omawiając wyniki ankiety dotyczą-
cej braków asortymentowych W na-

szym handlu, poświęcił meblom
spory fragment. Ma jednak duże:
wymagania — przynajmniej w po-
- ównaniu z meblową rzeczywistością.
Domaga się nowoczesnych mebli ku- •

chennych, mebli dla dzieci dostoso-
wanych do wieku itp.

Agn
: eszka Baranowska twierdzi,

że nasz przemysł umie robić meble
ładne, nowoczesne, udane. Głównie

)7mmmf/&i\

jednak na eksport. Wydaje się, że do
produkcji mebli będzie nasz prze-
mysł musiał podejść nieco inaczej.
Nie chód® tu bowiem tylko, o nieza-
spokojony popyt,' choć w tej chwili
jest to problem "najważniejszy. Prze-

zwyciężenie impasu ilościowego nie
jest jednak sprawą tak bardzio
skomplikowaną, by nie można było
oczekiwać, stos u n kowo szybko popra-
wy. Gorzej jest z pewnymi trudno-
ściami innego typu. . Ze . zrozumie-
niem,,; ^.problem .mebli to nie tyl-

zagadnienlfe -miejsca do spania,
siedzenia, ,.:ćzyv•;teżJod,]3ovifiedniego
schowka ^a.ĄUbraniŁ ''TO .w dużej
mierze problśin. kultury życia co-

dziennego. 'Ze społecznego punktu
Widzenia' >• wcale . hię jest wszystko
jedno* jak ludżfesobie wyposażają
mieszkania. Od mebli w dużej mie-
rze zależy to, czy się mieszka wy-
godnie, estetycznie, czy chętnie prze-
bywa się w domu, czy też staje się
ón tylko miejscem do spania'. Mówi-
my o społecznej • funkcji rodziny —

o rozwoju kulturalnym, .tradycjach
towarzyskich itp. Dyrektorzy „od
mebli" martwią się o moce produk-
cyjne, surowiec, obicia, lakiery, aku-
mulację i sto innych spraw. W ta-
kim jednak żyjemy ustroju, że to
nie wystarcza. Muszą się również
martwić o to, by nowe mieszkanie
było ładne czy wygodne, by spełnia-
ło te funkcje kulturalno-społeczne,
które uznajemy za potrzebne i po-
żądane.

Boy-Żeleńskiemu meble do miesz-
kania zaprojektował Wyspiański.
Podobno szczególnie ' ładne były
krzesła, tylko nie nadawał^: się do
siedzenia. Obecnie krzesła po sto-
sunkowo krótkim okresie 'użytko-
wania też nie nadają" Się do siedze-
nia — są za to brzydkie. Czy wobec
tego i na: zwyczajne stołki będziemy
musieli kupować licencje zagra-
niczne? s. C.

Najgorsze sq spaliny
Przeprowadzone ostatnio przez Stację

Sanitarno-Epidemiologiczną dla m. st.
Warszawy badania wykazały, że prze-
kraczane są dopuszczalne stężenia naj-
bardziej toksycznych składników spalin,
takich jak związki ołowiu, tlenki azotu,
tlenek węgla. Na Rondzie Nowego Świa-
tu np. stężenie szkodliwego oiowiu w po-
wietrzu wynosi przy tzw. próbach krót-
kotrwałych 2,2 meg (mikrograma) na

metr sześcienny, choć według normy nie
powinno go być wcale. SANEPID zawarł
w ocenie swoich badań postulat jak
najszybszego wycofania z ruchu samo-

chodów z silnikami dwusuwowymi, do-
starczają one bowiem spa'in o najwięk-
szej zawartości tlenku węgla i szkodli-
wych węglowodorów. Poza tym żąda się
ograniczenia ilości czteroetylku ołowiu,
środka antystukowego, nie tylko w ben-
zynie „żółtej", co już nastąpiło,, ale rów-

nież w głównie u nas używanej „Etyli-
nie 78". Zwraca się także uwagę, że
najwięcej toksycznych związków wyda-
lanych jest przy zwalnianiu i przyspie-
szaniu oraz przy ruszaniu z miejsca.
Dlatego coraz większego znaczenia na-

biera u nas w kraju budowa bezkolizyj-
nych skrzyżowań. Wąrto by również
zrealizować w końcu koncepcję „zielonej
fali" tzn. zsynchronizowania świateł na

głównych ulicach. (PAP)

Nowe echosondy
Norweska firma Simonsen Radio AS of

Oslo wyprodukowała dwa nowe typy
echosond do wykrywania ławic ryb. Sim-
rad EL i większy model Słmrad EX. Mo-
del EL o mocy 100 watów 1 częstotli-
wości 38 kHz może wykryć ryby n>

głębokości 360 m a Ślmrad EX przy
mocy 500 watów i częstotliwości 38 kHz
i 50 kHz wykrywa rybę na głębokości
480 m. (Newsweek — W .D.) .

Damazy i Piast

Rewelacyjne odmiany jęczmienia wy-
hodowane przez zespól naukowców, któ-
rzy w ubiegłym roku otrzymali Nagro-
dę Państwową, przyczyniły się do po-
ważnego wzrostu produkcji jęczmienia w

naszym kraju. Prawdziwą rewelacją jest
odmiana Damazy, uprawi~na już w pół-
nocnych 1 południowych rejonach kra-

ju. Główną jej cechą jest wysoka plen-
ność. W doświadczeniach uzyskiwano do
65 q ziarna z hektara. Dopuszczona do
uprawy odmiana Piast może okazać się
jeszcze bardziej plenna niż Dama-iy. ma

ona krótką słomę i posiada dużą odpor-
ność na wyleganie. (WIT)

U progu powszechnej
telefonizacji

W rozwoju telekomunikacji w Polsce
zarysowuje się zasadniczy przełom. Obec-
nie plasujemy się w tej dziedzinie na

końcu europejskiej stawki. W roku 1930
mamy osiągnąć średni poziom europejski.
Do realizacji kompleksowego programu
resort łączności startuje w niedawno
zmienionych, znacznie korzystniejszych
niż dotąd warunkach. W jego rękach
znalazły się podstawowe dziedziny pro-
dukcji sprzętu, poprzednio stanowiące
margines zainteresowań Innego gestora.
Rozwijają się prace badawcze i kon-
strukcyjne, a także produkcja szeregu •

nowoczesnych urządzeń telekomunikacyj-
nych. Własne opracowania dotyczą głów-
nie teletransmisji. Dysponujemy Już np.
systemami zapewniającymi 60 połączeń
telefonicznych lub telegraficznych jed-
nocześnie. W opracowaniu są linie 300-
1 960-kanatowe. Mamy tu też osiągnię-
cia liczące się w skali międzynarodowej.
Podjęliśmy specjalizacfę w ramach
RWPG w zakresie produkcji urządzeń

do przesyłania sygnałów fonicznych dla
radia i telewizji. (PAP)

Samochód elektryczny
po japońsku

Samochód elektryczny, który eksperci
od motoryzacji spodziewali się zobaczyć
w postaci handlowej dopiero pod ko-
niec lat osiemdziesiątych, może sprawić
ogromną niespodziankę. Świadczą o tym
fragmentaryczne wprawdzie, ale niezwy-
kle interesujące doniesienia z Japonii,
gdzie dwie współpracujące firmy elektro-
techniczne Yuasa i Toshiba uzyskały po-
dobno rewelacyjne wyniki w za^tosow-niu
do napędu electrocaru nowego akumu-
latora sodowo-siarkbwcgo. Akumulator
ten daje obecnie już samochodom elek-
trycznym parametry techniczne konku-
rencyjne dla silnika benzynowego.
(Interpress)

Zbiorniki bez dna

Niedawno amerykańska firma Chicago
Bridge and Iron Co. podała, że na wo-

dach Zatoki Arabskiej funkcjonują trzy
zbiorniki ropy bez... dna. Budowa ich
oparta jest na prostej z&sadzle, że ropa
nie miesza się z wodą. Ropę tłoczy się
do nich rurociągami z odległego o 58
mil wybrzeża. W chwili, gdy ze zbiorni-
ka przepompowuje ropę tankowiec,

miejsce ropy zajmuje woda. Równowaga
płynów jest utrzymana. Jeden ze zbior-
ników czynny jest od 1963 r. i . nic po-
woduje zanieczyszczeń morza.' . (New-
sweek — W.D.)

Turbiny — zdrowsze -•

Eksperci radzieccy prowadzą badania
nad wykorzystaniem turbin spalinowych
zamiast silników wysokoprężnych do
napędu samochodów ciężarowycn dużej
ładowności oraz maszyn budowlano-dro-
gowych. Mimo wieloletnich doświadczeń
konstrukcyjnych praca turbiny spalino-
wej jest wciąż jeszcze mniej ekonomicz-
na niż silnika wysokoprężnego. Nato-
miast jest ona o Wiele zdrowsza dla -

środowiska, gdyż' turbina wytwarza
dziesięciokrotnie mniej toksycznych spa-
lin. (WIT)

Rekultywacja
Wybitny specjalista od spraw rekul-

tywacji gruntów poprzemysłowych —

prof. dr Tadeusz Skawina z Akademii
Górniczo-Hutniczej oraz dr dr Marla
Trafas i Tadeusz Golda opracowali szcze-

gółowy plan rekultywacji terenów- po—
górniczych kopalni siarki w Jeziorku.
Proponują oni neutralizację zakwaszonej
gleby rolniczym wapnem palonym oraż
iłami s górnych warstw, zebranymi

z kopalni odkrywkowej siarki w Macho-
wie. Ponadto trzeba- zapadliska wypełnić
nawożonym plaskiem,: bądź giebą, dostar-
cżyć wierzchniej warstwie próchnicy
I związków organicznych. Teren następ-
nie winien być poddany melioracji i" za-

gospodarowany d!a rolnictwa oraz leśnic-
twa. W pierwszej fazie można tu rów-
nież urządzić łąki 1 pastwiska dla celów

.hodowli. (PAP) .

Przyczepa dla rolnictwa

,,

w
„ Instytucie Mechanizacji 1 Elektryfi-

kacji Rolnictwa opracowano nadstawy
objętościowe skrzynki ładunkowej, umo-

żliwiające natychmiastowe wyrzucenie
zawartości przyczepy. Wywrotki te zmon-

towano na przyczepie produkowanej
praęz Sanocką Fabrykę Autobusów, a jej
ładowność wynosi 3,5 tony. Tego typurao

.

że być wykorzystana pod-
Pr ac

Polowych przy zbiorzę zielo-
nek, siana i slomy. (wiT). "

Sztueznastrzecha
dnfisklcn firm podjęła produk-

cję włókien ze wzmocnionego plastyku.
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Od pewnego czasu wciąż słyszymy o WOG-
0C

"».
cz

*!| ° wielkich organizacjach gospodar-
czych» Pojęcia tego używa się wymiennie, za-

miast teł-minu jednostki inicjujące
4
). Utożsamia-

nie tych dwóch haseł nie jest słuszne. Próba ko-
rekty.którąchcę tupodjąć ma na celu sformu-
łowdnie różnic między tymi terminami, albowiem
stawianierznaku równości, „WOG to to samo co

jednostka inicjująca", prowadzi do wielu niepo-
rozumień, mających skutki praktyczne.

SENSEM "Wdrożeń inicjujących jest wprowadzenie
do praktyki elementów mechanizmu ekonomiczne-

go. Równolegle z tym, ale niekoniecznie równocze-

śnie, usprawnianie funkcjonowania gospodarki odby-
wa się w drodze doskonalenia struktur organizacyj-
nych w przemyśle. Są to więc dwa różne zagadnie-
nia, dwie sprawy ńieidentyczne. Oczywiście między
nimi występują pewne związki, ale zanim będziemy
je rozpatrywać, najpierw...

. ..O GENEZIE PROBLEMU

Hasło WOG nie zrodziło,się przypadkowo. W latach

1958—1968 w naszej praktyce dominował powszech-
nie jeden typ zgrupowań przedsiębiorstw — zjedno-
czenie. ,Ta forma organizacyjna jest istotnym dorob-

kiem polskiej praktyki gospodarczej i przyniosła po-
ważne korzyści

2
).

Dorobek ten później znalazł zastosowanie w tej
czy. innej postaci we wszystkich krajach socjalistycz-
nych, Niemniej jednak tworząc zjednoczenia nie unik-

nęliśmy grzechu uniwersalizmu. Już w drugiej poło-
wie'lat; sześćdziesiątych dojrzało przeświadczenie, że

nizacji gospodarczych, •,których źródła, lub uwarunko-
wania nie zawsze łatwe są do ustalenia. Jedna z nich

traktuje wielkie organizacje gospodarcze jako organi-
zacje scentralizowane! typu koncernów, w których cen-

trala spełnia najważniejsze funkcje przedsiębiorstwa.
Według interpretacji drugiej, wielkie organizacje go-

spodarcze są synonimem organizacji funkcjonujących
W oparciu o nowe zasądy' 'planowania i' zarządzania.

Obie przytoczone wyżej interpretacje są nieprawi-
dłowe, a ich utrzymywanie się w praktyce mogłoby
przynieść wiele niekorzystnych konsekwencji w pro-
cesie przygotowywania projektów funkcjonowania
jednostek inicjujących zmiany planowania i zarzą-
dzania.

Odzwierciedleniem pierwszej interpretacji są za-

warte w niektórych projektach jednostek inicjujących
stwierdzenia, że zjednoczenie „ma być przekształcone

w wielką organizację gospodarczą". Jest to oczywiście
zupełne nieporozumienie, ponieważ zjednoczenie jest
dotychczas wielką organizacją gospodarczą z tym, że

można mieć do niej różne zastrzeżenia (np. w spra-
wie jej charakteru, uprawnień, konsekwencji rozwią-
zań poszczególnych dziedzin jego działalności itp.) .

Inną konsekwencją niewłaściwej interpretacji jest
próba nastawienia się wszystkich central zjednoczeń
na to, aby stać się zarządem koncernów kierowanych
i zarządzanych w sposób wysoce scentralizowany.

W stosunku do niektórych branż przemysłowych
typ zjednoczenia pełniej zintegrowanego, umownie

nazwanego koncernem, ma pełną rację bytu. Koncer-
nowa forma zjednoczenia oznacza, że całość zgrupo-
wania jest traktowana jako jedno wielkie przedsię-
biorstwo (bez względu ńa prawny status dotychcza-
sowych .przedsiębiorstw). Pełny zysk oblicza się dla

pożądana jest' większa różnorodność'form grupowania
przedsiębiorstw i zakładów w większe organizmy go-

spodarcze.
W 1968 r.. zaczęliśmy stosować na wzór NRD formę

kombinatów o charakterze pośrednim między trady-
cyjnymi kombinatami a dotychczas istniejącymi' zjed-
noczeniami.'

Przeświadczenie .,q.. celowości zjednoczeń pełniej -

zintegrowanych — zbliżonych de facto organizacji ty-
pu przedsiębiorstw wielozakładowych — zdobywało
sobie coraz większe prawa obywatelskie.Dlatego też

w toku prac Komisji Partyjno-Rządowej ,d/s Unowo-
cześnienia Funkcjonowania Gospodarki i Państwa
ukształtował się pogląd, że w przyszłości należy na-

stawiać się na różne formy zgrupowań, które można

objąć wspólnym mianem Wielkie Organizacje Gospo-
darcze. To właśnie jest w moim przeświadczeniu ro-

dowodem tego pojęcia. Obejmuje ono zarówno zjedno-
czenia, jak kombinaty, wielkie przedsiębiorstwa nie

zgrupowane w. zjednoczeniach, organizacje o charak-

terze luźniejszych związków nazywane niekiedy zrze-

szeniami itp.

Kategoria wielkiej organizacji gospodarczej powstała
przede wszystkim w wyniku potrzeby objęcia wspól-
nym terminem różnorodnych form organizacyjnych
grupowania przedsiębiorstw lub zakładów.

SKĄD SIĘ WZIĘŁY NIEPOROZUMIENIA!?

W toku oceny projektów organizacji gospodarczych
inicjujących zmiany "

w planowaniu i zarządzaniu,
ujawniły się inne interpretacje pojęcia wielkich orga-

całości zgrupowania. Wewnątrz tego zgrupowania 'mię-
dzy przedsiębiorstwami mogą obowiązywać ceny roz-

liczeniowe, co przesądza umowny, charakter zysku na

szczeblu przedsiębiorstw.
Również marketing krajowy i zagraniczny powinien

być tu scentralizowany, ponieważ gwarantuje to więk-
szą skuteczność i efektywność,działalności' w tej, dżier-,
dżinie.

Przy daleko posuniętym'stopniu skupienie upraw-
nień na szczeblu centrali WOG, dotychczasowe przed-
siębiorstwa będą przekształcone w zakłady bądź też

w tzw. przedsiębiorstwa wewnętrzne, co w gruncie
rzeczy ożnaćza faktyczne zrównanie ich z zakładami.

Jednakże obok podstawowej formy grupowania' prze-

mysłu — zjednoczeń, których centralizacja szeregu
funkcji na szczeblu centrali jest pożądana, powinny
istnieć takie zjednoczenia, w których interes publicz-
ny wymaga koncentracji uprawnień gospodarczych,
głównie w zarządach powiększonych przedsiębiorstw.
Dotyczy to przede wszystkim tradycyjnych przemy-
słów rynkowych, a więc przemysłu: meblarskiego, cu-

kierniczego, dziewiarskiego itp.

Druga interpretacja traktująca WOG jako synonim
jednostki funkcjonującej według nowych zasad plano-
wania i zarządzania, jest tym bardziej nie uzasadnio-

na. Co więcej, utożsamienie nowych zasad funkcjo-
nowania wyłącznie.z koncepcją wielkich organizacji
gospodarczych może mieć, i prawdopodobnie już ma,

negatywny wpływ na wiele jednostek przemysłu drob-

nego, które zrozumiały, że WOG oznacza przekreśle-
nie ich roli w przyszłości. Tę opinię pogłębiła zbież-

ność wdrożeń inicjujących z przejmowaniem niektó-

rych zakładów przemysłu'terenowego przez przemysł
kluczowy.

Tymczasem zmiany w systemie zarządzania bynaj-
mniej nie oznaczają eliminowania drobnej wytwór-
czości. Co więcej — zmiany w systemie zarządzania
powinny ułatwiać funkcjonowanie przedsiębiorstw
przemysłu terenowego i spółdzielczego.

WOG JAKO ORGANIZACJA INICJUJĄCA
'

Zapewne — tak przynajmniej należy się domy-
ślać — te wszystkie nieporozumienia mają swe źró-
dło w tym, że zmiany w mechanizmie ekonomicznym
zostały zapoczątkowane właśnie w wielkich orgahiza-
ćjach gospodarczych, zazwyczaj w zjednoczeniach,
a nie w innych typach ugrupowań, zwłaszcza mniej-
szych.

Jest to w pełni wytłumaczalne. W procesie inicjo-
wania zmian obowiązuje zasada dobrowolności. Akces

więc zgłaszają te ugrupowania przemysłowe, które są

sprawne i stosunkowo duże. Ich wielkość bowiem staje
. się, obok prężności, niezwykle ważnym czynnikiem

chroniącym przed ewentualnymi niekorzystnymi skut-

kami wprowadzanych przeobrażeń w poszczególnych
częściach składowych WOG, zakładach i przedsiębior-
stwach. Po prostu ogólne ryzyko wielkiej organizacji
gospodarczej rozkłada się na większe pole działania,
a tym samym możliwe staje się zminimalizowanie

ewentualnych potknięć.
Równocześnie istnieje dość ścisła więź między kon-

kretnymi rozwiązaniami mechanizmu gospodarowania
a wielkością organizacji przemysłowej. Im większa
organizacja, tym liczniejsze możliwości!' zastosowania

różnych wariantów ogólnego mechanizmu wewnątrz
niej, możliwość dopasowania rozwiązań do specyfi-
ki poszczególnych ogniw produkcyjnych bez potrzeby
nadmiernej dywersyfikacji ogólnych założeń.

Nie znaczy to jednak, że istnieje potrzeba stawia-
nia znaku równości między zwiększeniem ilości jed-
nostek inicjujących .a procesem koncentracji w go-

spodarce.
Jest to zrozumiałe, jeśli się zważy, że ogólne za-

łożenia zmian świetnie pasują do ugrupowań mniej-
szych. Wspominaliśmy już o drobnej wytwórczości.
Wydaje • się jednak, że zmiany w systemie zarządza-
nia powinny także ułatwiać tworzenie nowych, nie-

kiedy małych' przedsiębiorstw.

Atrakcyjna jest np. idea tworzenia nowych przed-
siębiorstw, z reguły niedużych, dla wykorzystania
szans, jakie stwarzają odkrycia naukowe i technicz-

ne. W dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych nie

ma często warunków do zajmowania się tymi spra-

wami,- zarówno ze względu na stopień bieżącego obcią-
żenia ich kadry kierowniczej, jak również wysokie ko-

szty pośrednie, które musiałyby rzutować na wpro-
wadzane innowacje. Należy przypuszczać, że po-
wszechne wprowadzenie nowych zasad funkcjonowa-
nia będzie sprzyjać uruchomieniu przedsiębiorstw na-

stawionych na eksploatację innowacji technicznych.
Utożsamianie koncentracji ze zmianami w mecha-

nizmie ekonomicznym nie jest wskazane również z te-

go powodu, że wewnątrz wielkich organizacji go-
spodarczych mogą się przeplatać elementy koncentra-

cji i centralizacji w jednym jednostkach obok zwięk-
szania samodzielności w innych organizacjach.

*

i natury.. rzeczy, .przejawiamy skłoawjościado €czy«:-
stych struktur. I jeśli nie świadomie, 'to' przyhajmńiej
podświadomie — hołdujemy przeświadczeniu, że

wszystko można i trzeba podciągnąć pod jeden stry-
chulec. Czas pokazał, że nie da się . tego zrobię.

Życie gospodarcze odznacza się dużą różnorodno-,
ścią i wobec tego dla prawidłowego' funkcjonowania
ekonomiki niezbędne jest zarówno zróżnicowanie

form organizacyjnych, jak i rozwiązań mechanicz-

nych. Oczywiście ta mozaika jnusi się opierać na pew-

nych założeniach ogólnych. Te zaś wynikają z całej
strategii społeczno-gospodarczej uchwalonej na VI

Zjeździe, z wytycznych Komisji Partyjno-Rządowej d/s

Unowocześnienia Funkcjonowania Gospodarki i Pań-

stwa, określających kierunki rozwiązań organizacyj-
nych i mechanizmowych. Tylko podporządkowanie
wszelkich zmian w mechanizmie funkcjonowania eko-

nomiki tym nurtom może zapewnić kompleksowość
usprawniania procesów gospodarczych.

1) O niektórych zasadach Jednostek inicjujących pisałem
w 2. G . nr 9/73 w artykule pt. „Od limitu do normatywu".

2) Szerzej na ten temat wypowiadam się na lamach „No-
wych Dróg" — W kwestii wielkich organizacji gospodarczych
— marzec 1973 r.
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ZTANDAR MŁODYCH" z 22 lutego br.

„błyskawicznej sondzie" pt. „ STY-
PENDIALNE ŁAMIGŁÓWKI" zamieścił

informację o przygotowaniach do wprowadzenia
nowego systemu stypendialnego w szkołach wyż-
szych. Jak z niej wynika, studenci Akademii

Rolniczej w Szczecinie obawiają się, czy nie

zmniejszy się w skali całej uczelni procent sty-
pendystów wywodzących się z rodzin chłopskich.
Dotarła tam bowiem wiadomość, jakoby zaleco-
no:

„... przy obliczaniu dochodowości w rodzinach

chłopskich mnożenie uzyskanej kwoty przez
dwa... Gdyby to okazało się prawdą, tylko 30

proc. studentów otrzymałoby stypendia".
Oczywiście, autor ze „Sztandaru" sprawdził

rzecz w Ministerstwie Nauki, Szkolnictwa Wyż-
szego i Techniki i poinformował swoich czytel-
ników:

„Istotnie, we wstępnych „przymiarkach" zgło-
szona została taka propozycja, którą odrzucono

jako niezgodną z polityką społeczną państwa".
Niejedna młoda głowa pomyślała więc sobie

Zapewne:
'

— Cóż to za aspołeczne pomysły lęgną się w

twardych głowach poniektórych wapniaków?
Ażeby to zrozumieć, trzeba sobie nieco poła-

mać głowę nad stosowanym u nas systemem
określania sytuacji materialnej rodzin chłopskich.
'Nie ma bowiem doskonałej metody określania
dochodów osiąganych przez gospodarstwa chłop-
skie. Dwa gospodarstwa o takim samym areale

mogą osiągać bowiem bardzo różne dochody

w zależności od jakości gospodarowania, jakości
gleby, struktury zasiewów itp.

Z konieczności więc zwykliśmy posługiwać się
tam tzw. „szacunkową przychodowością podat-
kową". Uwzględnia ma dość dobrze różnice w

przychodowości gospodarstw wynikające z ich
wielkości i jakości gleby, co wystarcza dla wy-
miaru podatków. Znacznie odbiega ona jednak
od rzeczywistego poziomu dochodów osiąganych
z indywidualnych gospodarstio rolnych.

Okazuje się np. , że owa „szacunkowa przycho-
dowość podatkowa" w. 1972 r. w przeliczeniu na

1 hektar użytków rolnych wynosiła 3 230 zł. Na-

tomiast opracowane przez Instytut Ekonomiki

Rolnej wyniki rachunkowości rolnej gospodarstw
indywidualnych za rok gospodarczy 1971/72

wskazują, że tzw. „dochód rolniczy' (dochody ze

sprzedaży produktów rolnych i wartość spożycia
naturalnego pómniejszone o „koszty produkcji"
oraz obciążenia z tytułu podatków i opłat) z 1

hektara użytków rolnych wyniósł ok. 9 970 zł.

Był on więc trzykrotnie wyższy- od „szacunko-
wej przychodowości podatkowej".-. Uwzględniając
więc nawet, że część tego dochodu jest przezna-

czana, na. inwestycje w gospodarstwach rolnych,
z całą pewnością można przyjąć, że rzeczywiste
dochody z gospodarstwa rolnego są co najmniej
dwukrotnie wyższe niż to wynika ze wspom-

nianej „szacunkowej przychodowości podatko-
wej".

Wcale nie, trzeba więc sobie łamać głowy, aby
ustalić, jakie z tego wynikają konsekwencje dla

systemu stypendialnego. Nowe jego zasady prze-

widują, że stypendium przysługiwać będzie stu-

dentom z rodzin, w których dochód w przelicze-
niu na osobę w rodzinie nie będzie przekraczać
1200 zł miesięcznie. Maksymalny wymiar sty-

pendium (do 1 200 zł miesięcznie) jest przy tym
przewidziany przy dochodach w granicach do
600 zł dochodu na osobę miesięcznie.

Jeśli więc „szacunkowa przychodowość podat-
kowa" jest co najmniej o połowę niższa od przy-
chodowości rzeczywistej, to studentom z rodzin

chłopskich będzie przysługiwać wysoka stawka

stypendium (1200 zł miesięcznie) przy takim

rzeczywistym poziomie dochodów, przy którym
studenci z rodzin pracowników gospodarki uspo-

łecznionej będą już pozbawieni stypendium.
Czy młodym. ze „Sztandaru" wydaje się, że to

jest zgodne z polityką socjalną państwa?
Starzy z „Życia" są oczywiście za rozszerza-

niem systemu stypendialnego na możliwie dużą
liczbę młodzieży i za możliwie wysokim pozio-

mem stypediów. Ale jesteśmy zarazem za spra-

wiedliwym systemem stypendialnym, tj. takim,
przy którym studenci o podobnym poziomie za-

możności rodzin będą otrzymywać podobną co do
wielkości pomoc materialną. Niestety, nie za- -

pewnia tego ani stary, ani nowy system stypen-
dialny.

Wydaje się więc, że rezygnacja z podwojenia
„szacunkowej przychodowości" nie jest wyrazem,

jakiejś idealnej polityki socjalnej, lecz wynikiem
dążenia do wyrównywania dysproporcji przez •

równanie w górę; a nie odbieranie wcześniej na-

bytych. przez niektóre grupy ludności przywile-
jów. Zanim będzie to jednak możliwe,, wypadnie
jeszcze-nieco poczekać. (Ś.B.) >

CZY

DREWNO
ink UZO mówi się o inwestycjach, więc nawet

1-3 nie zdziwiłem się, kiedy w jakimś artykule
przeczytałem, że bez poważnych nakładów

inwestycyjnych na modernizację, . rozbudowę,
przebudowę et cetera nie można sobie wyobra-
zić nowoczesności w leśnictwie oraz w przemyśle
drzewnym. Nie jestem przeciwny wkładaniu
w różne działy naszej gospodarki poważnych
ilości '• pieniędzy i dostarczaniu im maszyn —

i jeśli się one komu należą, to właśnie leśnikom
i drzewiarzom — pod warunkiem, że będziemy
wiedzieli nie tylko, ile owe nakłady pozwolą
pozyskać, przerobić lub wyeksportować nowych
metrów sześciennych drewna (że pozostanę przy
gospodarce leśnej), ale również, czy aby taki cel
inwestowania odpowiada temu, czego chcą twór-
cy tych środków, to znaczy obywatele tego
kraju.

Mnie na przykład nie wydaje się rzeczą slusz-
. ną, że pchamy się w motoryzację kraju. Rozu-

miem jednak, że olbrzymia ilość łudzi chce Mieć
samochód, że jego posiadanie stanowi spełnienie
dla nich tej potrzeby, która decyduje w ich po-
jęciu o urodzie życia, dla której są gotowi inten-

sywniej pracować i więcej oszczędzać i, że nie
można nie uwzględniać w polityce społecznej
tego zjawiska, jeśłi. wyznaje się zasadę prowa-
dzenia jej zgodnie z potrzebami różnych grup
konsumentów.

Z samochodem sprawa jest więc jasna, przy-
najmniej jeśli chodzi o intensywność, z jaką ca-

ła masa podatników odczuwa potrzebę posiada-
nia tego

' urządzenia w najbliższych latach. Po-
dobnie nie ma wątpliwości co do tego, że ludzie
chcą i mieszkać w miarę wygodnie, - jeździć
w przyzwoitych warunkach w miejskich autobu-
sach, nie czekać w kolejce na łóżko w szpitału,
czy wejść do hotelu i po prostu dostać pokój
i w związku z tym z zamkniętymi oczami można

przyjąć, że każda mądrze wydana złotówka na

te cele zyska pełną aprobatę społeczną.
Mieszkania, szpitale czy hotele to są rzeczy

konkretne, wiadomo do czego służą, podatnik
nie ma więc kłopotu z rozstrzygnięciem czego
chce, a czego nie chce, a państwo nie ma trud-
ności z ustaleniem, czy przeznaczając środki na

te cele trafia w potrzeby społeczne.
Ale nie widzę powodów, dla których miałoby

się rezygnować z pytań: po co? dla kogo? czy
wybór jest trafny? — tzn. ze stosowania kryte-
rium społecznej akceptacji, gdy rozważana jest
sprawa kierunków inwestowania nie w komuni-
kację miejską — a np. w lasy, nie w oświatę —

a w przemysł 'drzewny, a więc mówiąc general-
nie, w dziedziny, w których trud niej określić, co

jest ważne, a co mniej ważne dla obywateli.

F.rzezjWiele lat,lasy traktowane były jako baza
śurawcowa;-

r

&"której gospodarka narodóiffą ma

pfftiBo brać — nic, lub prawie nic w zamiąn
'nie':

iają:c,' Nie zdołała?, .,ilypłynąć na zmianę tego
systemu "gospodarowania zasobami leśnymi na-

wet integracja łeśnictwa z przemysłem drzew-
riym (w pełni uzasadniona organizacyjnie i uzna-

na'. za granicą za wzór do naśladowania). Po
prostu przybyła leśnictwu jeszcze jedna branża,
i to z uprawnieniami specjalnymi, na rzecz któ-
rej należało świadczyć. Tak, mając zawsze pod
ręką- wygodny argument o zwiększającej się le-
sistości kraju (zalesianie gruntów w większości
przez rolnictwo porzuconych), wkroczyliśmy
z niezmienionymi zasadami gospodarowania za-

sobami leśnymi w kolejne dziesięciolecie wieku
atpnriu.

'

Wbrew temu, co można by wnioskować na

podstawie stabilności generalnych założeń go-
spodarowania lasami, tzw. bieg czasu oraz na-

pór cywilizacyjnych osiągnięć ludzkości nie po-
zostały bez wpływu na faktyczne funkcje tego
bogactwa narodomego. Jeszcze dwadzieścia lat
temu dylemat co jest ważniejsze: deski czy cisza
i tlen, których lais dostarcza? — mógł ćo najwy-
żej - śmieszyć. Jeszcze kilkanaście lat temu światli
leśnicy uwalali, że największe niebezpieczeń-
stwo zagraża lasom z powodu ekstensywnego
charakteru prowadzonej w nich- - gospodarki.
Obecnie niepokoi raczej, że mówi Się ciągle
0 .deskach z' lasu, mniej zaś o ciszy-, a równie
niebezpieczne dla lasów, co ekstensywna go-
spodarka, stało się sekodltee , oddziaływanie
przemysłu.

Krótko mówiąc, las i środowisko, które two-

rzy, staje się tym dobremktóre coraz bardziej
jest ludziom potrzebne w swej naturalnej posta-
ci, a nie w formie korzyści, jakie mogłaby od-
nieść gospodarka (a wraz z nią podatnicy) w -tra-

dycyjny sposób użytkując to bogactwo. Stąd też
utożsamianie gospodarowania zasobami leśnymi
w sposób nowoczesny z poważnymi nakładami
inwestycyjnymi, bardzo skądinąd, leśnictwu
1 przemysłowi drzexbnemu potrzebnymi, która
miałyby posłużyć utrwalaniu' zasady maksyma-
lizacji pozyskania drewna, wydaje się obecnie
nieporozumieniem.

Określanie kierunków inwestowania w leśnic-
twie i przemyśle drzewnym należy do fachow-
ców. Fachowcy też ludnie, jnogą mieć więc róż-
ny, punkt widzenia na to, to co trzeba, a tu co

nie trzeba wkładać środki. Moim zdaniem, jedna
rzecz jednak nie powinna podlegać dyskusji,
a mianowicie, że przyjęta koncepcja rozdyspo-
nowania środków w tej dziedzinie powinna bez-
względnie kojarzyć funkcje społeczne lasu z jego
zadaniami Czysto gospodarczymi. Cisza, czyste
powietrze, miejsce, gdzie można odpocząć, choć
są to dobra niewymierne, i nie przynoszą bezpo-
średnio triasy towarowej, muszą być wzięte pod
uwagę przy ustalaniu charakteru i zasad inwe-
stowania; jeśli nie ma. ono stać się sprzeczne
z, nowo i.ksztjattująbyimi się potrzebami społecz-
nymi."'

Płynie stąd uwaga i szerszej natury, że nie
można' nie uwzględniać wpływu dokonywają-

-cyCh' się zmian w poglądach ludzkich na war-

tość produkcji materialnej również w innych
dziedzinach naszej działalności.

1
W związku

z tym i kwestia elastycznego podchodzenia .do
rozdysponowywania i przeznaczania środków
inwestycyjnych staje w zupełnie nowym- wymia-
rze.: Ale to temat sam w sobie.

J.D.

ŻYCIE GOSPODARCZE 3
Nr 10 (1121) - 11.111.1937- r.



IERCIADŁO
CIĄG DALSZY ZE STR. 1

na krajowe, ceny powinien pomóc w takich zmia-
nach strukturalnych, które zwiększą efektywność na-

szego rozwoju. W przeciwnym razie może dojść do
takiej sytuacji, że wzrost produkcji i obrotów handlu
zagranicznego nie przyniesie odpowiedniego wzrostu

stopy życiowej. •

Sprawę 'efektywności' możemy- zatem częściowo roz-

wiązać przy pomocy importu. Nawiasem mówiąc, nie
widzę też nic złego w tym, aby stworzyć w Polsce
autonomiczne przedsiębiorstwa Importowe dysponu-
jące własną siecią hurtu i detalu: ich wpiyw na po-
prawę sytuacji też mógłby być istotny dla przełamy-
wania niektórych monopolistycznych pozycji naszego
przemysłu.

HANDEL ZAGRANICZNY A SPOŁECZNE KOSZTY
PRODUKCJI

RED: Chodzi jednak nie tylko o wzrost efektyw-
ności całej gospodarki poprzez efektywność handlu
zagranicznego, istnieje też zależność odwrotna, bowiem

A. TYNIEC: Jednym z głównych naszych niedomagań'
W pracy handlu zagranicznego faktycznie pozostaje
brak planów perspektywicznych produkcji eksportowej
przemysłu, co hamuje rozwój właściwej polityki han-
dlowej i uniemożliwia właściwe wykorzystanie ko-
niunktury i trendów cenowych. Perspektywiczna zna-

jomość kształtowania się obrotów pozwoliłaby na mo-

żliwość zawierania wieloletnich kontraktów zapewnia-
jących ich rytmiczne wykonanie zapewniających w

imporcie prawidłowe źródła zaopatrzenia, zaś w eks-
porcie — specjalizacje przemysłu w wyrobach poszu-
kiwanych na rynkach.

Z. RURARZ: Więc nierozwiązana jest sprawa spe-
cjalizacji eksportowej. Wiadomo, że nie możemy sne-

cjalizować się w produkcji pasażerskich samolotów,
odrzutowych, bo nas na to nie stać. Ale już co do
tego, które z tysięcy możliwych typów obrabiarek
powinniśmy produkować, a które nie — to sprawa
bardzo dyskusyjna, a brak precyzyjnego rachunku
utrudnia nam najlepszy wybór.

Oczywiście, chodzi też o to, czy przemysł jest tym
wszystkim zainteresowany, bo przecież ścierają się tu

Barbara Łaniewska, Józef Śliwowski, Tadeusz Kasperowicz, Jan Glówczyk, Józef Kostera, Józef Stadler.

efektywność wymiariy z zagranicą nie zależy tylko od
aparatu handlu zagranicznego, ale jest pochodną efek-
tywności całej gospodarki, jej siły konkurencyjnej w

stosunku do innych. Czy poprzez handel zagraniczny
nie można jednak
racjonalizację proccsśw gospąŚaręl^ch,. ^jjl^^ilej^p o -

łecznych kosztów produkcji fc jej rozjjjj^ ""'
,

S. DŁUGOSZ: Z punktu widzenia oddziaływania
przez handel zagraniczny na racjonalizację procesów
gospodarczych w kraju — podstawową sprawą jest
urealnienie wartości złotówki jako najbardziej -obiek-
tywnego miernika optymalizacji decyzji gospodar-
czych. Proces ten już się zaczął, będzie on jednak
długi, nagromadziło się bowiem wiele nielogiczności,
których prostowanie-nie jest rzeczą łatwą.

Zgadzam się z uwagami tow. Rurarza co do możli-
wości przyspieszenia tego procesu przez import, ale
uważam, że i przez eksport można dochodzić do po-
prawniejszego kształtowania ceń krajowych.- Ceny
transakcyjne, jeśli będą stosowane konsekwentnie,
tzn. nie tylko tam, gdzie to jest wygodne , dla produ-
centów — muszą ich skłonić do kalkulacji, do pro-
wadzenia rachunku opłacalności.

Zdajemy sobie sprawę z niedoskonałości tego sy-
stemu, ale jako pragmatycy musimy przyjmować jako-
przesłanki w działaniu -obiektywnie istniejące fakty,
jak też i pewne konwencje. Skoro już jednak zga-
dzamy się na konwencje — niezmiernie istotne jest
ich konsekwentne przestrzeganie.

Z. RURARZ. Nie wiemy jednak, na ile możemy i

powinniśmy intensyfikować nasz import. Możną sobie
teoretycznie wyobrazić, że aby: w pełni, zaspokoić
zgłaszane potrzeby, należałoby,' zwiększyć w ciągu ro-

ku import maszyn i urządzeń transportowych ó
100 proc., import .•jj^^^Eo^ęów i materiałów o

ok. 50 proc. , artykMóWj fj^rioś&iówych o kilkadziesiąt
procent, a artykułów konsumpcyjnych pochodzenia
.przemysłowego —''Wwet.'kilkunastokrotnie. W sumie
wymagałoby to mńiej więcej potrojenia całego im-

portu; powstaje tylko 'kWestia —czym płacić?
Przecież nasza gospodarka cierpi na deficyt su-

1

rowców, co z każdym rokiem będzie coraz bardziej
odczuwalne, potrzebny jest tu więc wyższy import
niż eksport. Aby za niego zapłacić konieczna jest w

naszaj sytuacji nadwyżka w eksporcie maszyn (nad
ich importem) i w artykułach rolnych, a w chwili
obecnej występuje 'deficyt m?szvnami, nadwyika w

eksporcie artykułów rolnych maleje. Sprawę próbuje-
my załatwić przy pomocy kredytów, ale to jest tylko
doraźne wyjście, możliwości korzystnych kredytów
są ponadto ograniczone.

Światowy handel idzie bardzo szybko do przodu.
A nasza pozycja w światowych obrotach w stosunku
do naszego potencjału gospodarczego jest wciąż nie-
wielka. I trzeba usilnie walczyć, aby tę niewielką po-
zycję utrzymać, nie mówiąc już o jej zwiększeniu.
Ale w jaki sposób podjąć tę walkę?

Wiele jest do zrobienia w dziedzinie eksportu, ale
poza bardzo ogólnym programem eksportowym, będą-
cym zwykłą ekstrapolacją dotychczasowych tendencji
— nic więcej nie mamy. Nie ma szczegółowych, dłu-
goterminowych olanów eksportowych dla poszcze-
gólnych branż. Wynika to z faktu, że przemysły pra-
wic nie mają wieloletnich programów rozwojowych.

L. BIEŃKOWSKI: Nasze kontrakty sięgaja roku
1.085, zawieramy je na 10—15 lat, ale byliśmy dotych-
czas ograniczeni wskaźnikami planów, które sięgały
tylko rolcu 1975. Brak planów bardziej długofalowych
niż pięcioletnie był więc dla nas dużym utrudnieniem.
A bez nakreślenia 'dalszych, perspektywicznych zadań,
trudno będzie ściślej wiązać rozwój gospodarki z po-
trzebami międzynarodowej wymiany, która wymaga
długofalowych przedsięwzięć.
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dość różne interesy. Mimo wszystko musimy jednak
znaleźć sposoby, aby m. in. poprzez import przesta-
wić przemysł na produkcję takich wyrobów, które
będą najbardziej dla nas opłacalne i konkurencyjne
na -rynku śwja.towym. Konkuręęęja, «ząęstrza ,§ję„
sytuacja . si^e*"'się dla nas coraz poważniejsza -i, x

tego musijjjj?. .sobie zdawać sprawę,...

J. KOSTERA: A tymczasem nasi producenci na

skutek m. -in.. swej monopolistycznej pozycji często
niezbyt przejmują się wymogami odbiorców i nie
dbają o

:
odpowiednie zróżnicowanie dostaw rynko-

wych, nawet popadają w swego rodzaju „branżowe
stępienie". Niektórzy spośród nich zapominają, że

wprowadzając zróżnicowanie produktów, modernizu-
jąc wyroby, stosując stałe innowacje oraz nastawia-
jąc się na ciągłe nowości inkasuje się na rynkach za-

granicznych premiową cenę z tytułu zaspokajania
pierwszej fazy popytu.

Zgadzam się więc, że można by tu uzyskać znacz-

nie bardziej radykalną poprawę przez strategiczne
oddziaływanie importem na znacznie większą niż do-
tychczas skalę. Tylko zintensyfikowany import wszel-

kiego rodzaju artykułów rynkowych może zmusić na-

szych producentów do szybszego polepszenia jakości
i urozmaicenia asortymentu.

• Intensyfikując import i eksport musimy silniej od-
działywać na producentów, aby w końcu zrozumieli,
że handel zagraniczny, w odróżnieniu od handlu we-

wnętrznego (chociaż i tu sytuacja zaczyna się zmie-
niać) działa na rynku konsumenta, gra konkurencyj-
na między producentami w świecie zaostrza się i wy-
mogom tej gry trzeba w coraz większym stopniu
podporządkować' naszą produkcję.

SPOR O DWA ROZWIĄZANIA

RED.: Ale jak tego dokonać? Rozwiązania, z grubsza
biorąc,, mogą być dwa: albo.te funkcje handlu zagra-
nicznego-zostaną włączone w system ekonomiczny pro-
ducentów w sposób, który będzie ich zmuszał do podno-
szenia społecznej efektywności eksportu i importu, albo
też zespól wyspecjalizowanych instytucji i przedsię-
biorstw handlu zagranicznego weźmie na siebie progno-
zowanie produkcji z punktu widzenia notrzeh wvmianv
zagranicznej, sterowanie tą produkcją, wskazywanie
kierunków inwestycji. Zatem albo producenci sami
bedą handlować i ponosić odoowiedzialność zq wy-
niki w tej dziedzinie, albo gestia w tej sprawie będzie
się znajdować w rękach instytucji handlowych ste-

rujących działalnością - producentów.
Spór na ten temat jest u nas ostatnio dość ostry,

ale wydaje sie, że ze społecznego punktu wid7enia
obojętne jest, który to będzie system. Najważniejsze,
by spełniał on wspomniane tu funkcje.

J. KOSTERA: To, co obserwujemy obecnie w obro-
cie międzynarodowym można śmiało określić, że jest
to jakościowa zmiana całej filozofii handlu zagrani-
cznego. Punkt ciężkości przeniesiony został z produ-
centa na rynek, na konsumenta, który wykorzysty-
wany jest jako praimpuls do podjęcia decyzji pro-
dukcji i zbytu. W takim Układzie producenci mogą
osiągnąć większe - korzyści, o ile w ich organizacji i
działaniu będzie dominować orientacja na rynek — na

konsumenta, przeciwna orientacji na wewnątrz — na

produkcję. Producent, o ile chce wyprzedzić konku-

rencję, musi nakierunkOwać cały swój wysiłek inte-
lektualny na potrzeby i życzenia konsumenta.

Właśnie z tych powodów handel zagraniczny po-
winien spełniać swego rodzaju funkcje wiodące.' Po-
wiedzmy to sobie otwarcie, że jeśli idzie o wytycza-
nie i prowadzenie polityki — musi to być handel
scentralizowany, sterowany przez państwo. Taka ten-

dencja występuje dziś nie' tylko w krajach gospodar-
ki planowej. Znam dobrze przykład Szwecji, gdzie
pracowałem szereg lat zajmując się właśnie sprawa-
mi handlu zagranicznego i mogę stwierdzić, że wła-
śnie aktywna rola państwa jest tam podstawowym
narzędziem rozwoju handlu zagranicznego i wynika-
jącego stąd szybkiego wzrostu gospodarczego.

Ta aktywna rola państwa i aparatu handlu zagra-
nicznego musi się jednak wyrażać nie tylko w naka-

zach administracyjnych. Handel zagraniczny, mając
bliższe kontakty. ze światową gospodarką, powinien
też przekazywać całej naszej gospodarce i jej bran-
żom impulsy do zachodzącej rewolucji naukowo-tech-
nicznej w formie informacji o sytuacji tych branż
w świecie i trendach rozwojowych.

Konsekwencją takiego' układu może być w wielu,
przypadkach bezpośrednie organizowanie przez aparat
handlu zagranicznego produkcji eksportowej wraz ze

wszystkimi konsekwencjami, jak podejmowanie ry-
zyka co do przyszłych kierunków inwestycji, progno-
zowanie kierunków rozwoju technologii, prognozowa-
nie i wprowadzanie nowości, nowych produktów w

ramach istniejącej technologii,, oraz nowych metod
produkcyjnych.

K. GASSER: Wydaje się, że będzie temu sprzyjała
dążność do tworzenia u nas dużych jednostek gospo-
darczych. Bowiem jedynie duże organizacje gospodar-
cze mogą dzisiaj — posiadając silne zaplecze badaw-
cze, konstrukcyjne — dostosowywać produkt do stale

zmieniających się warunków na rynikach światowych.
A nie ma zasadniczej różnicy z punktu widzenia sy-

stemu zarządzania — czy handlem zagranicznym zaj-
muje się jednostka podległa Ministerstwu Handlu Za-
granicznego, czy też koncesjonowana przez to mini-
sterstwo do prowadzenia tej działalności, a podległa
innemu resortowi. Wszystkie jednostki handlu zagra-
nicznego obowiązuje bowiem jeden system finansowy,
zaś coraz większa powszechność wprowadzania komi-
sowej formy rozliczeń wpływa pobudzająco na dzia-
łalność producentów. Ważną sprawą jest natomiast
fakt, która jednostka handlu zagranicznego potrafi —

biorąc pod uwagę specyfikę sprzedawanego towaru —

lepiej obsłużyć klienta.

Towary o złożonych zagadnieniach technicznych
winny — moim zdaniem — być sprzedawane przez
centrale usytuowane w przemyśle: zjednoczeniach lub
przedsiębiorstwach. Sprawdziło się to już w praktyce
na przykładzie Biura Handlu Zagranicznego H. Ce-
gielski.

Zakłady posiadają teraz specjalistów handlowców
ze znajomością zagadnień technicznych, skrócona zo-

stała droga. do klienta, zwiększyła się możliwość
świadczenia doradztwa i pomocy technicznej w roz-

wiązywaniu problemów klienta, zwłaszcza przy kom-
pletowaniu siłowni okrętowych, przyśpieszone zostało
załatwianie reklamacji poprzez natychmiastowe dele-
gowanie specjalistów. Wszystko to zwiększa zaufanie
klienta do bezpośredniego producenta.

Koncentracja w jednym ręku odpowiedzialności za

cały cykl produkcyjno-handlowy jest tak wysoce ko-
rzystna, że właśnie na tej drodze należy Szukać naj-
właściwszych rozwiązań organizacyjnych w eksporcie
maszyn i urządzeń.

RED.: Wiemy jednak, że nie wszyscy działacze han-
dlu zagranicznego są tego zdania i-część z nich kry-
tycznie ocenia zmiany organizacyjne, jakie zaszły
w naszym handlu zagranicznym przed dwoma laty,
kiedy to część central handlowych podporządkowano
przemysłowi.

' Z. KLENIEWSKI: Najważniejszą sprawą powinna
Się stać troska wszystkich resortów gospodarczych,
.nadzorujących przedsiębiorstwa handlu zagranicznego,
0 pełną realizację reform, o wykonanie *zadań plano-
wych w ścisłym .współdziałaniu z resortem handlu za-

granicznego. A tymczasem funkcje centralnego kiero-
wania handlem zagranicznym uległy faktycznemu osla-r
ibieniu, a tym samym zmniejszyła się racjonalność rea-

lizacji państwowego monopolu handlu zagranicznego,
jakkolwiek , ,.w interesie ogólnogospodarcZyrii. leżało
'Wzmocnienie.- rpli centralnego, . planifikatora zarówno
przy pomocy narzędzi nakazowych, jak i ekono-
micznych.

ROŻNE DOŚWIADCZENIA

A. TYNIEC: Po 1970 roku wzmogła Się tendencja
mnoźfehia różnych branżowych jednostek organizacyj-
nych handlu zagranicznego. Inicjatywy te nie zawsze

poparte były rachunkiem ekonomicznym. W wielu
przypadkach spowodowało to podniesienie korsztów
jednostkowych, utratę znaku firmowego, niezdrową
konkurencję, rozoroszenie kadry oraz utrudnienie
w centralnej koordynacji polityki traktatowej i han-
dlowej kraju.

Jeśli dokonane zmiany organizacyjne nie przyniosły
spodziewanych rezultatów — trzeba przeprowadzić
pełną analizę dokonanych poczynań. Ten temat powi-
nien być podjęty i omówiony z aktywem gospodar-
czym. Nie powinno być na tym odcinku niedomówień
1 niejasności, których skutki psychologiczne ujemnie
wpływają na efektywność ekonomiczną przedsię-
biorstw handlu zagranicznego.

We wszystkich zmianach powinny decydować racjo-
nalność i podporządkowanie działalności handlu zagra-
nicznego głównej strategii państwa. Osiągnąć tego nie

Aleksander' Tyniec, Zbignietu Kleniewski, Stanisław

Długosz, Karol Gasser, Waldemar Pierściński..

da się jedynie przez branżowe ambicje. Za tym
wszystkim kryje się' przecież społeczny koszt działal-
ności handlu zagranicznego, który należy' liczyć.

Wydaje mi się, że zbyt mało korzystamy z doświad-
czeń zagranicznych. Podobnie wyglądała sytuacja
w Czechosłowacji i Węgierskiej Republice Ludowej.
Nie przyniosły tam spodziewanych efektów ekono-
micznych same zmiany organizacyjne o charakterze
administracyjnym. Obecnie w większym stopniu prze-"
chodzi się u naszych sąsiadów na powiązania ekono-
miczne. Jedną z form jest powiązanie przedsiębiorstw
produkcyjnych i zjednoczeń z centralami handlu za-

granicznego przez udzialv, w stosunku do których
dzieli się zyski. Może to jest najbardziej racjonalne?

-W'każdym razie warunkiem ro^wiążarlla akfcualnych
problemóHandlu
ośrodek' dyspozycyjny mający P^Wo^decyZi^admim-
stracyjnych do wszystkich przedsiębiorstw handlu za-

granicznego'i to w
:

szybkim trybie. ,

W. PIERŚCIŃSKI: Po przejściu naszej centrali han-
dlowi do Przemysłu okrętowego okazało się, ze nie
S nie ulStr ograniczeniu . funkcje realizowane

przez cdntrklę/ lecz nastąpiło .ich rozszerze

gólnle odpowiedziałbym zadaniem stało Się współdzia-
łanie orzy wytyczaniu kierunków rozwoju. W branży
oprofilu określiło to w sposób
jednożnaczhy miejsce centrali w-, zjednoczeniu.

Być może nasza sytuacja jest specyficzna, ale współ-
praca z przemysłem, z którym zawsze musielismy
utrzymywać ścisłe związki, układa się pomyślnie. Ba-
dania marketingowe i prognozowanie, które rozwia-
liśmy od 1067 r., obecnie przynoszą nam więcei sa-

tysfakcji, ponieważ służą budowie programów dalszego
rozwoju przemysłu' okrętowego. Ważna jest tez oko-
liczność, która powinna ułatwiać handlowi

_ zagra-
nicznemu budowę śmiałych koncepcji rozwodu. Jest

nią stosunkowo mniejsze obciążenie sposobu myślenia
trudnościami związanymi z podejmowaniem npwocze-
nych produkcji.

Pozytywna ocena integracji nie oznacza; oczywiśćie,
że wszystkie trudności mamy już poza.sobą., Byłoby
to uproszczeniem.:-W obecnych- warunkach :

:. ->ac}iodzi
potrzeba żdobyWania nie tylko klienta' żągranicżnego,
lecz nazbyt jeszcze cżęśto producenta krajowego.
Można sobie jednak'-wyobrazić- takie; rozwiązanie, sto-
sowane zresztą przez innych z powodzeniem,: w ra-

mach którego handel ogranicza się
1

do' analizy i "orga-
nizowania rynków, promocji i poszukiwania klientów,
pozostawiając-resztę przemysłowi. Może jest to w na-

szych Warunkach, przedwczesne, jednakże fedy"wejdzie-
my W wyższą fazę rozwoju pop rzęź wyroby' nowator-

skie, kreujące popyttakie właśnie ustawienie hąn-
dlft żagranićzftego' może okazać" się.'najbardziej - wła-
ściwe.

S. DŁUGOSZ: Układ organizacyjny tóhdlu zagra-
nicznego miamy taki, jaki sami sobie stworzyliśmy; ma

on pewne fitrohy iłodatnie, ma i ujemne. Doi-jpożytyw-
nych trzeba zaliczyć zbliżenie "problematykę,handlu-
zagranicznego dó, przedsiębiorstw pt^UkćyjliyeH^zwła'-
sżcża zaś tb, że ;mbhopol handlu 'zagrań ftżiifegó1 prze-
stał być utożsamiany z układem organizacyjnym, a stal
Się tw większym stopniu monopolem, o charakterze
ekonomicznym. Niektórzy do .pozytywów zaliczają też
znaczne nasilenie Się wyjazdów za granicę... .

Strony negatywne, to .pó pierwsze fakt, dż przy hie-
wielkim udziale produkcji eksportowej w globalnej
może ona być spychana na dalszy plan. ipo drugie —

tendencja db rozdrabniania zadań w eksporcie, a co

gorsze — W imporcie. Każdy chce szybko inwestować,
kupować, nie oglądając się na innych, motywując, że
bez tego tnie może-, wykonać Wzrastających zadań.
I (jest .wreśzcie trzecia słabość ^ ogólniejszej natury,
zdecydowanie nie Sprzyjająca dynamizowaniu obrotów
z zagranicą; «381'.' producenci myślą przede wszystkim
kategoriami procesów technologicznych, są —, rżee
można — zafascynowani technologią, podczas gdy na

świecie, w tym i w Icraiach socjalistycznych, prymat
zdobywa .problem organizowania zbytu i od tej. strony
patrzy się na proces, technologiczny.

Zaś co do kwestii organizacyjnych — nie ma, moim
zdaniem, powrotu do podporządkowania całości proble-

Karol Klepacz, Leszek Bieńkowski.

mów wymiany z zagranicą resortowi handlu- "zagra-
nicznego, ale nie może też decydować w tych sprawach
wyłącznie producent ze swoimi skłonnościami do na-

rzucania rozwiązań .wygodnych dla siebie, zwłaszcza,
że odraź częściej ma do czynienia z warunkami rynku
nabywcy. W podejmowaniu wszelkich decyzji i poczy-
nań musi się z coraz większą -silą zaznaczać wola
rynku i dla takiego podejścia do sprawy należałoby
szukać odpowiedniej organizacyjnej formuły współ-
pracy między przemysłem a handlem zagranicznym.
Może to być wspólnota interesów, jak tu ktoś propo-
nował, czy też komitet współpracy, jak w . Czechosło-
wacji — nieistotna jesit nazwa, lecz mechanizm "dzia-
łania. ' '•' ." '

' Jeśli chodzi ó usprawnienie zarządzania :-handlem
zagranicznym, został wydany zespól aktów normatyw-
nych, obowiązujących od początku bieżącego roku. Nie
wprowadzają one rewelacyjnych zmian, a właściwie
porządkują pewne formy stosowane już od 1966 r.,
które się częściowo zdezaktualizowały, a niektóre wy-
naturzyły. Ulepszenia polegają głównie na znacznym
rozluźnieniu przepisów szczegółowych i. zapewnieniu
przedsiębiorstwom większej swobody działania i go-
spodarowania środkami — niezależnie od tego, czy
przedsiębiorstwa sąrw gestii MHZ czy" innych resor-

tów. Wprowadza się również powszechne stosowanie
cen transakcyjnych.

^ BODŹCE I ZARZĄDZANIE .

A. TYNIEC: Bardzo pozytywnie, należy ocenić te de-
cyzje w zakresie zwiększenia ekonomicznych metod za-

rządzania w. handlu zagranicznym, jakie obowiązują
od 1 stycznia. Uregulowały one i wyjaśniły ^iełe
spraw w samym resorcie handlu zagranicznego i jego
współpracy z przemyślem. Należy je zaliczyć do pierw-
szych decyzji/które pociągną za sobą danie przedsię-
biorstwom handlu zagranicznego bardziej precyzyjnych
narzędzi różnicowania plac indywidualnych i możli-
wość zastosowania takich bodźców, które 'w sposób
jasny i prcsty dadzą się obliczyć w krótkim okresie
czasu i pozwolą na wynagrodzenie tych, którzy fak-
tycznie do poprawy salda bilansu płatniczego sie przy-
czynili.

J. STADLER: W praktyce jednak —jak-ha razie —

instrumenty materialnego zainteresowania przytWml-
nają nieraz* muchyi które Są tak • wyttesowane "aby
pchnąć słonia w, pożądanym kierunku — zgodnym
ż interesem gospodarki narodowej. Nawet jeżeli mu-

chy są dobrze wytresoiwane i pchają słonia z całej «i-



PODARKI
ly, on idzie spokojnie w kierunku zielonego, soczystego

bo t£W-..go pchają często silniejsze bodźce
partykularnego czy osobistego zainteresowania, nie
zawsze zgodne, z imtepesem gospodarki jako całości.

J. SLIWOWSKI: Właśnie czynnikiem hamującym
rozwój naszego eksportu jest nikle zainteresowanie ze

strony wielu krajowych producentów maszyn i urzą-
azen. Nader liczne są sytuacje, w których podjęcie lub
rozszerzenie produkcji eksportowej oznacza dla znacz-

nej części personelu fabryki jedynie zwiększenie kło-
potow. Mają ich znacznie mniej dostarczając swoje
wyroby na rynek krajowy, z natury rzeczy znacznie
mniej wymagający w zakresie jakości towaru i termi-
nowości dostaw.

S. DŁUGOSZ: Nie należy się łudzić, że postęp doko-
na się automatycznie. Dotychczasowe doświadczenia
jak i przymiarki do przyszłej pięciolatki wskazują, że
produkcję eksportową trzeba nieustannie i energicz-
nie pobudizać. Jakimi sposobami?

1

Są na ten temat różne poglądy. Duża grupa ekono-
mistow opowiada się za metodami parametrycznymi.

Zdzisław Rurarz

Ja jestem zwolennikiem systemu mieszanego — para-
metryczno-dyrektywnego.

Będąc niedawno w Holandii interesowałem się
szczegółowo tymi sprawami w trzech wielkich koncer-
nach; okazuje się, że wytycza się tam jednostkom
organizacyjnym p0 sześć, siedem ściśle określonych
zadań, rozlicza się je — mówiąc naszym językiem —

z wykonania. Kto się bez istotnych a obiektywnych
przyczyn nie wywiąże z tych zadań — traci posadę.

System zarządzania należy więc dostosowywać do
różnych płaszczyzn, które składają się na całość gospo-
darki. Pierwsza płaszczyzna to centralny planista —

on określa tempo i główne proporcje rozwoju, wy-
znacza cele i rozdziela podstawowe środki na ich rea-

lizację.
Następny układ tworzą resorty — organizatorzy po-

szczególnych gałęzi gospodarki Ich zadaniem jest sto-
sować wobec podległych jednostek taki system zarzą-
dzania, który by je zmuszał do racjonalizacji działal-
ności i sterował ją ku celom wyznaczonym przez cen-

tralnego planistę,,,,. 23⁄4 odgrywają me-

tody parametryczne: które powinny zapewniać, by
przedsiębiorstwa były zainteresowane realizacją celów
korzystnych dla całej gospodarki.

Trzecia płaszczyzna — przedsiębiorstwa, kombinaty,
WOG-i — nie jest z punktu widzenia sposobu' zarzą-
dzania i pobudzania jednolitą całością: składa się bo-
wiem z przedsiębiorstwa jako instytucji i załogi —

jego członków. Dla przedsiębiorstwa podstawowym
instrumentem może być zysk traktowany jednak nie
jako główny czynnik motywacji, lecz racjonalizowania
działalności. Natomiast wobec załogi trzeba stosować
odoowiedni system zachęt materialnych."

Między interesem przedsiębiorstwa a interesem za-

łogi mogą występować — i często- .
• występują —

sprzeczności. Umiejętność zarządzenia- i sterowania
tym całym układem organizacyjnym "polega w istocie
na zapewnieniu zgodności interesów i zainteresowań
wszystkich.

CO PRZESZKADZA PRZEDSIĘBIORSTWU
J. STADLER: Przedsiębiorstwa handlu zagraniczne-

go mają nakreślone pewne ramy działania, w których
muszą się obracać, dążąc do uzyskania jak najlepszych
efektów. Ramy te jednak nie stwarzają obecnie możli-
wości spełnienia tego zadania, gdyż przedsiębiorstwa
te znajdują się między nie jednym młotem a kowa-
dłem, lecz kilkoma.

Z jednej strony plany produkcji eksportowej
i eksportu ustalane są przez Komisję Planowania z re-

sortami przemysłowymi nie zawsze uwzględniając
argumenty i dezyderaty przedsiębiorstw handlu za-

granicznego i nie zawsze na bazie realnych przesłanek.
Z drugiej strony jest rynek odbiorcy zagranicznego,
gdzie klienci nie są przyzwyczajeni do ustawiania się
w kolejce po towary dostarczane w terminach, jakości,
ilościach i asortymentach dogodnych dla producenta.

J. ŚLIWOWSKI: Sprzedaż kompletnego obiektu po-
przedzają negocjacje ciągnące się nieraz latami. Za

cyklem tym nie nadążają często wytyczne traktatowe
dotyczące poszczególnych krajów, ze zmieniającymi się
ciągle „hamulcami" (bo mamy w tym kraju akurat
parę milionów avoirow) i „dopingami" (by szybko ,

sprzedać cukrownię, tartak lub cementownię, bo tenże

kraj stał się właśnie naszym dłużnikiem).
Z pozycji centrali handlującej kompletnymi obiek-

tami — uważam, że ze względu na dyskusyjność kry-
teriów, przy pomocy których określamy opłacalność
tego typu eks-porfcu i importu, wytyczna dla naszej
codziennej działalności winna brzmieć: dużo i zy-
skownie sprzedawać i możliwie najtaniej kupować.
Wpływ na osiągane tu wyniki mają jednak nie tylko
czynniki typu strategicznego (ogólna polityka gospo-
darcza, podstawowe zarządzenia organizacyjne itp.), ale
.też technika pracy przedsiębiorstw handlu zagranicz-
nego.

Niestety, są one ciągle jeszcze wtłoczone w zespół
przepisów, przydatnych być może dla gospodarki fi-

nansowej Urzędu Stanu Cywilnego, ale zupełnie nie
pasujących do operatywności, jaka winna cechować
działalność przedsiębiorstw handlu zagranicznego.
Utrata możliwości zawarcia zyskownej transakcji na

wiele milionów zł dewizowych nikomu jeszcze nie
przysporzyła większych kłopotów. Martwi się tym —

-bezsilnie — tylko wąskie grono bezpośrednio zainte-
resowanych wiedzących, że jedyną przyczyną tej stra-

ty jest ńp. niemożność zaangażowania za kilkaset zło-
tych biegłej w języku rosyjskim czy niemieckim ma-

szynistki.

W. PIERŚCIŃSKI: Są też inne zagadnienia leżące
poza sterą naszych-kompetencji i od lat nie mogące
doczekać się radykalnego rozwiązania. Do spraw tych
zaliczyłbym rozwój infrastruktury handlu zagraniczne-
go w sferze reklamy. Np. cykle druku folderów, re-

klamówek, itp. są kompromituj ąco długie, w wyniku

czego nowe wydawnictwa w momencie ich ukazania
się są już nieaktualne.

Nad promocją ciąży ponadto traktowanie nakładów
na nią jako kosztów. W rezultacie często na forum
międzynarodowym nie prezentujemy się odpowiednio
do naszego potencjału i do naszej aktualnej bądź po-
tencjalnej pozycji rynkowej, ustępując miejsca nawet

słabszym od nas konkurentom.

KTO I JAK MA DZIAŁAĆ

J. STADLER: Wydaje się, że w tej sytuacji lepsze
wyniki w handlu zagranicznym można by osiągnąć
dając więcej swobody decyzji dyrektorom naczelnym
•przedsiębiorstw i pokładając mniej nadziei w sku-
teczność niewypróbowanych jeszcze w praktyce me-

chanizmów ekonomicznych czy instrumentów material-
nego zainteresowania, przynajmniej dopóki nie osiągną
one takiego stopnia efektywności, aby zapewnić dzia-
łanie zgodne z interesami gospodarki narodowej.

Rzadko zdarzają się przecież sytuacje, w których lu-
dzie odpowiedzialni za decyzje nie wiedzą, co jest
w interesie gospodarki narodowej, a co nie. Proble-
mem do rozwiązania jest natomiast dobór ludzi nie
tylko z odpowiednim zasobem wiedzy i zrozumieniem
istoty socjalizmu, lecz również z odwagą cywilną.
Ale kontrola ich działalności powinna mieć charak-
ter bardziej kompleksowo-merytoryczny, uwzględnia-
jący pociągnięcia nie tylko złe, lecz również i dobre,
umożliwiając W ten sposób podjęcie rozsądnego ryzy-
ka handlowego, a nie powinna sprowadzać się głów-
nie do sprawdzania czy działalność jesit zgodna z obo-
wiązującymi przepisami.

Trzeba pamiętać, że między zarządzaliem przy po-
mocy mechanizmów ekonomicznych i instrumentów
materialnego zainteresowania a zarządzaniem dekre-
tami i nakazami istnieje jeszcze droga pośrednia —

zarządzania na zasadzie zdrowego rozsądku i meryto-
rycznej oceny działalności.

RED.: l'tu szczególne pole do popisu jest chyba
właśnie przed ekonomistami z przedsiębiorstw handlu
zagranicznego, którzy — jak słyszeliśmy — ostatnio
wiele nad tymi sprawami dyskutowali...

Z. KLENIEWSKI: Jako przewodniczący Rady Koor-

dynacyjnej Kół PTE przy instytucjach i przedsiębior-
stwach zajmujących się handlem zagranicznym mogę
w skrócie zasygnalizować, że według opinii naszych
ekonomistów nowa strategia gospodarcza oraz zmiany
w całym systemie zarządzania gospodarką narodową,
a handlem zagranicznym w szczególności, wymagają,
•aby we wszystkich tych procesach ekonomiści, zarów-
no praktycy jak i teoretycy, odgrywali większą aniżeli
dotychczas rolę. Poza aktywną, codzienną pracą zawo-

dową ekonomiści zrzeszeni w PTE powinni być sze-

rzej włączani w procesy prawotwórcze, konsultacyjne
i opiniodawcze aktów normatywnych i przedsiębra-
nych zamierzeń oraz tworzyć trybunę wymiany do-
świadczeń i poglądów na aktualne tematy związane
z handlem zagranicznym.

A. TYNIEC: Dla ulepszenia naszej działalności
w przedsiębiorstwach handlu zagranicznego duże zna-

czenie ma też szeroka wymiana doświadczeń i poglą-
dów w samym naszym środowisku. Pozwoli to na

uniknięcie zbędnego eksperymentowania i odkrywanie
czegoś, co inni dawno wprowadzili lub od czego od-
stąpili ze względu na nieprzydatność stosowanych
metod lub ich nieaktualność. Choć mamy mnóstwo
narad, odpraw i konferencji — rzadko zdarza się,
abyśmy mogli sobie tak szczerze porozmawiać, jak na

dzisiejszym spotkaniu.

Z. KLENIEWSKI: W Wyniku takich dyskusji ekono-
miści powinni zwrócić uwagę głównie na zwiększenie
nakładów inwestycyjnych na rozwój gałęzi i branż,
w których Polska posiada najkorzystniejsze możliwo-
ści specjalizacyjne, pozwalające na szybszy rozwój
opłacalnej produkcji. Chodzi o przestawienie znacznej
części aparatu produkcyjnego naszego przemysłu na

wyspecjalizowaną produkcję na dużą skalę i o odpo-
wiednio wysokim poziomie technicznym, — poziomie
światowym...

S. DŁUGOSZ: Osobiście patrzę z optymizmem na

perspektywę wzrostu naszego udziału w międzynaro-
dowym podziale pracy. Po okresie zwolnienia dynami-
ki rozwoju handlu zagranicznego w drugiej połowie

Stanisław Długosz

lat sześćdziesiątych, mamy obecnie dobre jego tempo,
które może się jeszcze przyśpieszyć po roku 1975. Bio-
rąc pod uwagę, że handel światowy też będzie w tym
okresie szedł naprzód, należy zakładać, że nasz udział
w obrotach światowych pozostanie w tym czasie na

dotychczasowym, tzn niewysokim poziomie. Jednakże
w latach 80-tych, po zagospodarowaniu obecnego
importu inwestycyjnego służącego modernizacji i uno-

wocześnieniu gospodarki — możemy osiągnąć zdecydo-
wany postęp.

Oczywiście decydującym obszarem współpracy będą
dla nas kraje socjalistyczne. Właśnie pogłębienie spe-
cjalizacji i kooperacji w ramach RWPG powinno
wpłynąć na obniżenie kosztów naszego rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego.

Dyskusję opracował:
WIESŁAW SZYNDLER-GŁOWACKI

Foto J. Strzeszewski

W numerze 7 (833) „Polityki" z

dnia 17.11.1973 r. ukazał się ar-

tykuł Mariana Butryma pt. „Kod

nam przebiegł drogę", cytowany
w przeglądzie prasy „Ż.G ." nr

8/73. Ponieważ jest w nim

wiele stwierdzeń nieprawdzi-

wych i mylących opinię pu-

bliczną, pragnę - jako jeden
z twórców cyfrowego systemu

adresowego - zabrać w tej

sprawie głos nie tyle polemicz-

ny, co wyjaśniający.

REDAKTOR
Butrym pisze, że...

„reorganizacja systemu... powin-
na nieskończenie udoskonalić

pracę poczty. Jak na razie jednak
wielkich udoskonaleń nie widać..."
itd.

W naszej propagandzie twierdzi-
liśmy od początku, że usprawnienie
rozdziału i doręczania przesyłek na-

stąpi dopiero wówczas, gdy znacz-

na większość listów będzie oznaczo-

na kodem (około 80 proc.) . Pouczy-
ło nas o tym doświadczenie kra-
jów, które już dawniej wprowadzi-
ły system kodowy.

Nie wolno Jednak Już obecnie bez-

podstawnie twierdzić, że najistotniej-
szym rezultatem reformy jest bałagan...",
gdyż żadnego bałaganu nie obserwuje-
my. Wręcz przeciwnie, przebieg przesy-
łek, oznaczonych kodem, między miasta-
mi wojewódzkimi już się poprawił, gdyż
przejściowa technologia pracy jest tak

pomyślana, aby przesyłki zakodowane

były kierowane najbliższymi połączenia-
mi do miejsca przeznaczenia.

Kod pocztowy jest integralną
częścią adresu mieszkańców i insty-
tucji. opartą jednak nie o podział
administracyjny kraju, a o tzw.

drogi komunikacji pocztowej. Do-
ra tychczasowy sposób dzielenia prze-

syłek polegał na ustaleniu przez
pracownika rozdzielni drogi prze-
biegu i miejsca zlokalizowania pla-
cówki pocztowej na podstawie adre-
su administracyjnego, który wska-
zywał tylko nazwę placówki i po-
wiatu czy województwa. Te infor-
macje wymagały doskonałej znajo-
mości geografii pocztowej i drogi
przebiegu kursów pocztowych. Jeśli
dodamy, że istnieje wiele miejsco-
wości o jednakowej nazwie (np. Jó-
zefów — 5 miejscowości, w których
znajduje się poczta. Majdan — 6,
Nowa Wieś — 16. a Wola aż 30). to
łatwo zrozumieć, na jakie trudności
natrafia praca pracownika rozdziel-
ni, który musi przesyłkę skierować
prawidłowymi kursami pocztowymi.
Jeśli nadawca nie określi dokładnie
położenia miejscowości, np. powiatu
czy województwa, przesyłki takie
błądzą po Polsce, aż dotrą do właś-
ciwej placówki.

Czas na ustalenie drogi przebiegu i

rozdział przesyłek jest - przy stosowaniu

tradycyjnego adresu tak długi, że sięga
Często 3/3 czasu jej całkowitego przebie-
gu. Przesyłki pocztowe są bowiem w

czasie drogi kilkakrotnie opracowywane

(segregowane). W Stanach Zjednoczo-
nych AP ustalono na podstawie badań,
że w poprzednim systemie adresy prze-

syłek pocztowych były w czasie drogi
czytane w segregowaniu 8—10 razy.

Wszystkie te trudności eliminuje
kod pocztowy. Pracownik rozdzielni
będzie dzielił listy według cyfr: we-

dług pierwszej i drugiej na miasta
wojewódzkie i na strefy pocztowe,
według trzeciej cyfry — na powia-
ty czyli tak zwane sektory, a w os-

tatniej sektorowej rozdzielni — we -

dług cyfry czwartei i piątej — na

docelowe placówki pocztowe. W tym
svstemie pocztowe numery adreso-
we będą czytane przez pracowników
rozdzielni dwu lub trzykrotnie, a cza-

sem nawet tylko raz na całej dro-
dze przebiegu. Niepotrzebna będzie
znajomość geografii pocztowej, gdyż
kierunek drogi wskaże odpowiednia
cyfra, nie będzie również trudności
w kierowaniu przesyłki do takiego
urzędu pocztowego, jak Wola, bo
każdy urząd będzie miał swój od-
rębny numer. Do tego celu między
innymi kod nasz musi mieć 5 cyfr.

Redaktor Butrym nisze dalej, że

Wprowadzenie kodu nie zostało
przygotowane propagandowo". Stan
faktvcznv mieczy temu jak naika-
tegoryczniei. W okresie wprowadza-
nia kodu. to iest w ciągu 6 tygodni,
już 60 proc. przesyłek listowych jest
oznaczonvch oocztowymi numerami
adresowymi. Jest to ilość nie SDotv-
kana dotvchczas w krajach, które
worowadziły kod. Okres wprowa-
dzania kodu w krajach, które woro-

w ad? i lv ten svstem. wvnosil od 2 do
3 lat. Czy można więc mówić, że
nie bvlo Drzygotowania propagan-
dowego? Przecież to właśnie inten-
sywna akcja wyjpśniaiaca (m in. nie
kilka, a ponad 200 ogłoszeń w pra-
sie) przyczyniła się do tego sukcesu.

. . Kod został źle opracowany" — oznaj-
mia redaktor Butrym. Na jakiej podsta-
wie twierdzi, że „pięciocyfrowy symbol
jest za dłuffi". że ..pierwsza cyfra kodu

i tak ma małe znaczenie", że „druga
grupa symboli wskazuje adres przesad-
nie szczeaólowo". albo, że „doręczyciel
nie będzie wkuwał numerów liodu" itd.7

Gdyby redaktor Butrym zechciał się na-

prawdę zapoznać z zasadami kodu, to

albo by takich zarzutów nie stawiał,
albo w sposób merytoryczny przedsta-
wiłby swoje racje, czego niestety ,nic
robi.

Trudno szczegółowo opisywać sy-
stem polskiego kodu, ale trzeba
stwierdzić, że oparty on został na

najlepszych koncepcjach wypróbo-
wanych w krajach, które ten system
wprowadziły. Wprowadzony kod
jest właśnie podstawą zastosowania
maszyn automatycznych do rozdzia-
łu przesyłek listowych, a przy roz-

dziale ręcznym umożliwia co naj-
mniej dwukrotnie większą wydaj-
ność pracy pracownika rozdzielni.

Redaktor Butrym, preferuje kody\
trzycyfrowe, które Od~'. -dawna są
przeżytkiem. Wszyscy, którzy je sto-

sowali, już..od nich Odstępują (Erąn-
cja w ubiegłym roku przeszła na

układ 5-cyfrowy), gdyż takie kody
nie spełniły swojej roli. Dzisiejsze,
kody są 6-cyfroWe (ZSRR), 5-cyfro-
we (Włochy. Czechosłowacja, Jugo-
sławia), a co n.ajmniej, 4-cyfrowe
(Węgry, NRD). Trudno by Polska
Poczta wracała do systemów, które
zostały uznane za niedoskonałe, i
już zanikają.

Jeżeli chodzi o,stabilność naszego
systemu kodowego, to możemy re-

daktora Butryma uspokoić. Jest oną
podstawowym założeniem systemu,
osiągniętym w tert sposób,, że sym-
bole kodowe przywiązane , są do
określonego obszaru, niezależnie ód
jego przynależności administracyj-
nej. W każdej strefie pozostawiono
dostateczną ilość oznaczeń zarezer-

wowanych dla rozwijających się
miast i osiedli. Przypisany do dane-
go obszaru numer nie ulega zmia-
nie. a więc kod nie musi być ak-
tualizowany, a tylko okresowo .uzu-

pełniany nowo uruchamianymi pla-
cówkami lub nowymi osiedlami
(ulicami) w miastach wojewódzkich.
Osiągnięto to również dzięki temu,
że kod jest pięciocyfrowy. •

Perspektywy stosowania kodu są. we -

dług redaktora Butryma •— złe. ' Czeka "

woczesności nie należy; pisze też,
że kod ma ułatwić pracę tylko nie-
którym pracownikom sortującym li-

sty, bo reszta ma podobno pracować
systemem tradycyjnym. Skąd taka
opinia, czy ze znajomości systemu
kodu pocztowego ,czy z informacji ,

osób, które też tego systemu nie
znają?

W reasumpcji, redaktor Butrym
stwierdza, że „instytucja ta (Poczta)
ułatwia sobie zadanie, przerzucając
część pracy w sprytny (naukowy)
sposób na barki innych". Jak po-
wiedzieliśmy. Polska Poczta nie iest
pierwszą na świecie, która wprowa-
dziła kod. Istnieje on od lat w wie-
lu krajach i w krajach tych wszys-
cy. lub większość pisze w adresach
pocztowe oznaczenia kodowe.

Społeczeństwa rozumieją, że w akcji
tej trzeba Poczcie pomóc, dla wspólnego
zresztą dobra — dla szybszego przebiegu
przesyłek. Bez kodu przebieg przesyłek
będzie się pogarszał aż w końcu roz-

dzielnie pocztowe przy starym systemie
pracy nie podołają swej pracy. Społe-
czeństwo nasze też dowiodło, że mn po-

zytywny stosunek do tej sprawy, czego
dowodem jest 60 proc. przesyłek ozna-

czonych kodem. Do czego więc zmierza
redaktor Butrym? Do namówienia społe-
czeństwa, aby nie stosowało się do zale-

ceń Poczty?

Wreszcie sprawy, co do których
mamy wspólny pogląd: organizacja

Czy kod :pomożc' listonoszowi?

bowiem pocztę unifikacja kopert. 80 proc.

placówek pocztowych nie będzie miało

maszyn rozdzielczych, po' co więc obar-

czać wielu ludzi obowiązkiem kodowa-
nia? Otóż podajemy do wiadomości, że'

zostały już przeprowadzone rozmowy z

przemysłem papierniczym na temat pro-

dukcji kopert z oznaczonym miejscem
na symbole kodowe I cały adres. Część
ich ukaże się już w roku bieżącym.
Naturalnie, nie będzie się instalować ma-

szyn do automatycznego '.rozdziału listów
we wszystkich placówkach, a tylko w

węzłach pocztowych, ale do węzłów mu-

szą przyjść przesyłki już oznaczone

symbolami kodowymi.

Czy dobrze byłoby, aby do tych-
węzłów przychodziły miliony prze-
syłek listowych bez oznaczeń kodo-
wych i aby dopiero tam służba
pocztowa nanosiła - właściwe ozna-

czenia na każdej przesyłce? Ile cza-

su by to trwało i jakie pomieszcze-
nia byłyby potrzebne do takiej pra-
cy? iiu pracowników trzeba by tam
zatrudnić do tego celu? Czy W koń-
cu wpłynęłoby to na przyspieszenie,'
czy na opóźnienie przebiegu przesy-
łek listowych?

Redaktor Butrym, pisze wreszcie
o pozytywach wprowadzenia kodu.
Dostrzega tylko dwa. ,i to od razu'
się zastrzega, że nie dotyczą takiego
kodu. jaki mamy. Pisze o nowoCzes-"
nej poczcie, ale uznaje tylko '3-ćyf-
rowy kod, który absolutnie. .do no-?

J>'ot. B. Wielopolska

pracy w placówkach pocztowych,
unifikacja- blankietów i różnych for-
mularzy. organizacja służby dorę-
czeń, konteneryzacja, poczta błyska-
wiczna, zastosowanie w służbach
pocztowych ETO — to rzeczywiście
sprawy ważne i pilne. W ostatnich
dwóch latach dużo w tym zakresie
przemyślano, są ustalone kierunki
działania i powoli następuje ich
realizreja. Postępuje w miarę moż-
liwości Państwa i mamy nadzieję,
że realizacja tych wszystkich nostu-
latów. o których w zakończeniu pi-
sze redaktor Butrym, .iest już bliska.

Liczymy, że prasa pomoże nam

we wprowadzeniu postępu w służ-
bach pocztowych. Nie możemy nato-
miast- doouścić do zanr7eoaszc7enia
dotychczasowego osiągnięcia, którym
ie^t 60 oroc. 79kodowsnych r>v7°sv-
iek w ciągu niecałych 6 tygodni po
zastosowaniu nowego systemu.

CZESŁAW STRYJECKI

wicedyrektor
Centralmeęo Ośrodka

Badawcz«*-Rfmvojowcgo
Poczty
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I opieki społecznej oraz, przychodni le-

karskich. Jest to zadahle niezmiernie
ważne w związku z .utworzeniem Naro-

dowego Funduszu .Ochrony zdrowia i

napływem środków społecznych na ten

Fundusz, które muszą być prawidłowo
zagospodarowane.

Z uwagi na duży i trudny pro-
gram' inwestycyjny niezmiernie na-

pięty jest plan budownictwa na rok

19(73- Zrealizowana .produkcja budo-
wlano-montażowa musi być co naj- '

mniej o 20 . mld zl wyższa od po-
ziomu osiągniętego w 1972 r. Ozna-

czą! to. powtórzenie skali przyrostu
produkcji osiągniętej przez budow-
nictwo ,w 1972 r..

Potrzeby planu inwestycyjnego wyma-

gają (słotnych zmian w strukturze pro-

dukcji budownictwa i terytorialnego jej
rozmieszczenia. Szczególnie wysoki
wzrost, zadań w)'nośzący ponad 16 proc.
ustalono dla , przedsiębiorstw budowlano-

montażowych resortu budownictwa i

przemysłu materiałów budowlanych. W

przedsiębiorstwach budownictwa przemy-

słowego i specjalistycznego wzrost ten

Jest jeszcze wyższy i sięga 30 proc.,
zwłaszcza w rejonach o wysokiej kon-

centracji robót w budownictwie prze-

mysłowym.

Tak istotny wzrost zadań produk-
cyjnych wymaga! zapewnienia' w

planie odpowiednich środków na

ich realizację, pochodzących z pro-
dukcji krajowych oraz znacznie

wyższego niż w 1972 r. ich imoortu.
W roku 1973 nastąpi więc dalszy
istotny wzrost budownictwa, a szcze-

gólnie przedsiębiorstw resortu bu-
downictwa • i prżemyslu materiałów
budowlanych. Wzrośnie zaopatrzenie
w nowoczesny sprzęt budowlany,
maszyny oraz środki transportu. In-

tensywny wzrost wyposażenia bu-
downictwa w nowoczesny sprzęt na-

kłada ha budowlanych obowiązek
racjonalnego jego wykorzystania.

Dla osiągnięcia planowanego przyro-
stu produkcji budowlano-montażowej w

NPG zapewniano odpowiednie zaopa-
trzenie budownictwa w materiały bu-

dowlane pochodzenia mineralnego, che-

micznego, wyroby palcowane, podejmu-
jąc m. in. odpowiednie decyzje o uzu-

pełniającym imporcie i utworzeniu nie-

zbędnej na ten cel rezerwy dewizowej.
Mimo to występują w tej dziedzinie

pewne napięcia, które powinny być u-

suwane przede wszystkim przez termi-

nową realizację zamówień przez produ-
centów i dostawców tych materiałów.

I . trzeba powiedzieć wyraźnie, że

rytmiczna produkcja i dostawa ma-

teriałów rozstrzygać będzie w roku

bieżącym o "przebiegu inwestycji i

rtióżliwościąch przekroczenia planu
budownictwa.

_

.Jednym z podstawowych warun-

ków realizapji planu, inwestycyjne-
go , i budownictwa w roku bieżą-
cym będzie - prawidłowe rozmiesz-
czenie sił i środków wykonawczych.
Plan. ten charakteryzuje się szero-

.kinri frontem realizowanych inwe-
stycji, z których Wiele- rozpoczęto w

latach 1971 i 1972 dla zapewnienia
realizacji nowej polityki społeczno-
ekonomicznej w kraju.

Zadania te muszą być' terminowo I w

możliwie najszerszym zakresie przedter-
minowo zakończone i przekazane do

użytku.
•Wymagać, to będzie dużego wysiłku

zarówno załóg budowlanych, jak i kra-

jowych dostawców maszyn i lirządzeń
oraz służb naszego handlu zagraniczne-
80.

CZAS — NAJWAŻNIEJSZY

Wysoka -

. dynamiką nakładów in-

westycyjnych w roku 1972 oraz osią-
gniecie poprawy w inhych dziedzi-
nach i wskaźnikach działalności

inwestycyjnej nie oznacza, że wszy-
stkie zjawiska występujące w pro-
cesie inwestycyjnym są zadowala-

jące. Na szeregu odcinkach postęp
jest zbyt mały, a niektóre procesy
i zjawiska są wręcz niekorzystne.

N.iedostatecznv i nierównomierny
jest postęp w skracaniu cykli reali-

zacji inWestvcji. Liczne i duże są
jeszcze ooóźnienia w harmonogra-
mach realizacji inwestycji, zwłasz-
cza średnich i mniejszych, zarówno

produkcyjnych jak i usługowych. W

tyle za temoe.m realizacji inwesty-
cji pozostaje postęp W skracaniu
okresów dostaw szeregu maszvn i

urządzeń. Dalece niezadowalający
jest stan w osiąganiu nroiekto-
wvch zdolności orodukcvinych w

oddanvch do użytku obiektach in-

westycyjnych.
Równocześnie występuje silnv pęd

do rozpoczynania nowych inwesty-
cji kubaturowych, prowadzacy do

riap.ieć, dekoncentracji • zadań i
środków orąż. zamrażania nakładów
w ńieżakończonyrh budownictwie.
Stanowczo, za. mały jest .zakres in-

westycji modernizacyjnych podejmo-
wanych w przemyśle. Niekorzystne
zjawiska występują w dziedzinie
wzrostu planowanych kosztów i

kapitałochłónności inwestycji. Nąd-
mierriie wzrasta zamrożenie i za-

angażowanie nakładów inwestycyj-
nych. Mimo oewńei poprawy. nieza-

dowalająca jest nadal sytuacja w

dziedzinie wykorzystania maszvn i

sprzętu budowlanemu' oraz szeroko
rozumianej gospodarki materiało-
wej w budownictwie. -Zbyt nikły , w

stosunku do współczesnych osiasnięć
światowych- i - potrzeb wewnętrz-
nych jest postęp w dziedzinie pro-

(Ht. .
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jelctowania inwestycji, zwłaszcza
jeśli chodzi o poziom, rozwiązań
techniczno-ekonomicznych i. postęp
w rozwiązaniach konstrukcyjno-
materiałowych.

Front postępu w działalności in-

westycyjno-budowlanej nie jest jesz-
cze wyrównany. W konsekwencji
zmniejsza to możliwość szybszego
tempa wzrostu produkcji i usług
oraz dochodu narodowego.

Na ubiegłorocznej naradzie poddaliśmy
krytycznej ocenie stan w dziedzinie

cykli inwestycyjnych i osiągania pro-

jektowanych zdolności produkcyjnych.
Zapowiedzieliśmy przedsięwzięcie szere-

gu działań organizacyjnych oraz udo-

skonalenie i upowszechnienie metod

ekonomicznego oddziaływania na proces

inwestycyjny w kierunku jego skraca-

nia, '

łącznie z fazą opanowywaniu no-

wych zdolności produkcyjnych. Jedno-

cześnie zapowiedzieliśmy ich przekształ-
cenie w rozwiązania systemowe, mające
na celu stworzenie warunków dla skró-

cenia cykli inwestycyjnych na szerszym
froncie gospodarki.

Osiągnięty postęp w skracaniu

cykli inwestycyjnych odnosi się
przede wszystkim do około 300

większych placów budowy, z tego
dó ponad 100 kluczowych inwesty-
cji przemysłowych. Jesteśmy więc
na początku dragi w dziedzinie

usprawniania procesu inwestycyjne-
go, prowadzącego do powszechnego
skrócenia cykli inwestycyjnych.
Osiągnięcie wyraźneęo postępu w

tej dziedzinie jest sprawą najważ-
niejszą, ponieważ chodzi tu o czas,
który w obecnych warunkach stal

się czynnikiem rozstrzygającym w

rozwoju społeczno-gospodarczym.

W roku ubiegłym oddano wpraw-
dzie do eksploatacji —, zgodnie z

założeniami — 68 zadań inwestycyj-
nych o kluczowym znaczeniu dia
gospodarki oraz znacznie większy
od planowanego zakres rzeczowy
innych inwestycji, jednakże w go-
spodarce występują jeszcze liczne

opóźnienia w oddawaniu inwestycji
do użytku. Przyczyny tego stanu

rzeczy tkwią nie tylko w przeszło-
ści — to znaczy w niedostatecznym
przygotowaniu szeregu wcześniej
podjętych inwestycji i w ich • za-

awansowaniu, ale także w istnieją-
cych nadal słabych .ogniwach tego
procesu — w niedociągnięciach or-

ganizacyjnych, w opóźnieniach do-
staw wyposażenia, w słabej koordy-
nacji działań i dyscyplinie inwesty-
cyjnej.

Występujące dysproporcje w po-
ziomie mobilizacji i organizacji
pracy wykonawców ujawniają się w

licznych zjawiskach i. faktach. Nie-
rzadkie są przykłady, że realizacja
bardzo skomplikowanych inwestycji
przemysłowych i ro,bót specjalisty-
cznych; =tcwa krócej niż' wykonanie
obiektów, budownictwa .ogólnegpflJeo
nie pozostaje bez wpływu na ogólne
tempo inwestowania i jego wyniki.
Opóźnienia w realizacji inwestycji
towarzyszących, mających na celu
rozwiązanie wielu narastających
problemów infrastrukturalnych, i
to nie tylko w dużych aglomera-
cjach przemyslowo-miejskich. po-
wodują liczne niepożądane zakłóce-
nia w funkcjonowaniu całej gospo-
darki.

Podjęta w listopadzie ubiegłego roku
uchwała Rady Ministrów w sprawie cy-
kli realizacji inwestycji i wprowadzone
już częściowo zmiany warunków do-
staw podstawowych grup maszyn, urzą-
dzeń 1 materiałów instalacyjnych — za-

kładają, że od bieżącego roku nastąpi
skrócenie cykli realizacji inwestycji pro-

dukcyjnych przeciętnie w kraju o 24

*>roc., zaś cykli w budownictwie ogól-
nym co najmniej o 18 proc. W miarę
postępu w technologii I organizacji bu-

downictwa cykle te muszą ulegać dal-

szemu skracaniu. W roku bieżącym za-

mierzamy wprowadzić dalsze ulepszenia
w warunkach dostaw maszyn i urządzeń
oraz formach obsługi inwestorów i wy-
konawców przez producentów i dostaw-

ców wyposażenia inwestycyjnego.

Skrócenie samych cykli realizacji
poszczególnych inwestycji jest spra-
wą niezmiernie ważną, ale niewy-
starczającą i nie rozwiązującą szer-

szego problemu, jakim jest - skróce-
nie pełnego cyklu inwestycyjnego,
łącznic z opanowaniem projektowa-
nej zdolności produkcyjnej. Duży
wysiłek i ogromne środki na roz-

wój przemysłu i budownictwa prze-
znaczone zostały w bieżącym 5-leciu
po to, aby stworzyć warunki, dla

szybkiego przyrostu nowych i zmo-

dernizowanych zdolności produkcyj-
nych potrzebnych dla gospodarki i

społeczeństwa. Jednakże tempo
opanowywania tych zdolności jest
wysoce niedostateczne.

Wskutek różnych przyczyn, głównie
subiektywnych: błędów programowania
i projektowania, niekompletnych instala-

cji lub wadliwie wykonanych urzą-

dzeń, tolerancyjnych odbiorów technicz-

nych obiektów, a także braków w przy-

gotowaniu kadr eksploatacyjnych oraz

synchronizacji zaopatrzenia materiało-

wego i kooperacyjnego w nowo odda-

nych zakładach powstają znaczne stra-

ty gospodarcze w postaci nie wytwo-
rzonej produkcji i dochodu narodowe-

go.

Skala tych strat w gospodarce jest
bardzo duża. W okresie 1971—1972
— wskutek opóźnień w osiąganiu
projektowanych zdolności produk-
cyjnych w przemyśle utracono mo-

żliwość produkcji o wartości około
12mldzł,wtymok.6mldzlw
roku. 1972. Utrata możliwości pro-
dukcji z tego tytułu wyniosła w ro-

ku 1972 około 1 mld zł w przemy-
śle maszynowym, ponad 1,2 mld zł
w przemyśle ciężkim, 1,5 mld zł w

przemyśle chemicznym, 0,7 mld żł

w przemyśle lekkim. Nie trzeba tu

szerzej tłumaczyć, że obniża to po-
ważnie efektywność całego procesu
inwestycyjnego i wywołuje-na okre-
ślonych odcinkach zakłócenia i na-

pięcia. Wskutek konieczności. doraź-
nej-kompensaty utraconej produkcji
rodzi to konieczność przeznaczania
na ten cel dodatkowych środków za-

równo krajowych, jak i dewizowych.

W roku 1912 aż 126 zakładów I du-

żych obiektów przemysłowych nie o-

siągnęlo projektowanych zdolności pro-

dukcyjnych, mimo znacznie wcześniej-
szego oddania ich do użytku i upływu
dyrektywnych . terminów osiągnięcia
tych zdolności.,

Duże i bardzo odczuwalne w go-

spodarce straty z powodu złego
przygotowania warunków eksploata-
cji i niewykorzystania zakładów nie

•nogą być dłużej tolerowane. Rząd
wydal już w tej sprawie ministrom

i przewodniczącym PWRN jedno-
znaczne polecenia.

Niezbędne jest wzmocnienie nad-

zoru i kontroli, nad przygotowa-
niem zakładów do uruchamiania i

opanowywania nowych zdolności

produkcyjnych. Równocześnie istnie-

je potrzeba udzielania większej po-

mocy techniczno-organizacyjnej i

kooperacyjnej, zwłaszcza tym przed-
siębiorstwom, które uruchamiają
noWą produkcję dotychczas nie wy-

twarzaną w kraju.

Opóźnienia w osiąganiu projekto-
wanych zdolności produkcyjnych
mogą być tylko wydarzeniem wyjąt-
kowym, uzasadnionym szczególnymi
okolicznościami. I w takim tylko
przypadku korripensata utraconej z

tego tytułu produkcji może nastąpić
w innych zakładach, przy użyciu do-

datkowych środków.

Biorąc pod uwagę duże znaczenie

pełnego osiągania w ustalonym
czasie efektów z zakończonych in-

westycji oraz wpływ tych efektów

na ogólne wyniki w gospodarce —

rząd podjął już . decyzje o specjal-
nym nagradzaniu . załóg eksploata-
cyjnych za uzyskane wyniki w tej
dziedzinie. W ten sposób stworzo-

ne będą warunki dla licznych i po-

żytecznych inicjatyw w tej dziedzi-

nie.

Oprócz wymienionych zachęt ma-

terialnych przygotowany został ze-

spól innych środków, ekonomicznych
i organizacyjnych, oddziaływających
zarówno w sposób. mobilizujący,; jak
i' dyscyplinujący na zasadniczą po-

prawę w tej dziedzinie. Obejmują
one m. in. podwyższone i zróżnico-

wane stawki oprocentowania od in-

westycyjnych kredytów bankowych,
Wyższe i zmodyfikowane stawki

amortyzacyjnie oraz normatywne
okresy zwrotu kredytów inwestycyj-
nych zc środków uzyskiwanych z

produkcji w oddanych do eksploa-
tacji zakładach.

STAWKA NA MODERNIZACJĘ

Problemem, na który musimy
zwrócić szczególną uwagę i podjąć
zdecydowane działania, jest nad-

mierny nacisk na podejmowanie no-

wych inwestycji, zwłaszcza kubatu-

rowych. Wiemy, że potrzeby inwe-

stycyjne kraju, poszczególnych gałę-
zi i regionów, są bardzo duże. Wy -

nikają one z zacofania szeregu dzie-
dzin, z konieczności nadrobienia dy-
stansu rozwojowego, z Dotrzeb han-
dlu zagranicznego, który stawia

Wysokie wvmagania w dziedzime

wyrobów, które chcemy eksoortować,
co tworzy zapotrzebowanie na uru-

chomienie nowvch technologii i
zdolności produkcyjnych.'

Uwzględniamy te potrzeby w ra-

mach . maksymalnych możliwości

państwa w planach gospodarczych;
zarówno w planie 5-letnim, jak • i

korygowanych w górę. planach ro-

cznych.
Nie' chcemy hamować inwestycji,

ale'też. nie możiemy iść ria niebez-
pieczną drogę nadmiernego rozsze-

rzenia frontu inwestycyjnego i ob-

ciążenia dochodu narodowego oraz

napięć w gósood »rrp„ Poważnie

zwiększone na rok 19113 nakłady in-

westycyjne' trzeba wykorzystać
przede wszystkim ńa szybkie koń-
czenie inwestycji podjętych wcześ-
niej i na maksymalne zaawansowa-

nie zadań rozpoczynanych w roku
1973. Tvlko ten spośób wykorzysta-
nia zwiększonych nakładów inwe-
stycyjnych zapewni szybki wzrost

produkcji i usług, wzrost stopy ży-
ciowej' ludności i dalszy rozwój kra-
ju. Zanewni on również bardziej
efektywną i realną drogę zaspoka-
jania dalszych potrzeb inwestycyj-
nych, ponieważ nie , Drnwadzi do
wzrostu zamrożenia nakładów inwe-

stycyjnych i długotrwałego przetrzy-
mywania potencjału wykonawczego
w" niezakońcźonym ' budownictwie.

Biorąc pod uwagę powyższe względy,
poważny wzrost zndań inwestycyjnych
przyjęty do planu na rok 1973 1 wystę-
pujące trudności w zbilansowaniu tego
planu z potencjałem wykonawczym oraz

duże l wzrastające stany zamrożenia
i zaangażowania nakładów Inwestycyj-
nych — rząd podjął decyzję o wstrzy-
maniu do końca I półrocza br. rozpa-

trywania dodatkowych wniosków w

sprawie wprowadzenia do planu na rok
1973 nowych zadań inwestycyjnych po-
nad- ustalenia' NPG na ten- rok.

Niekorzystnym . i niepokojącym
zjawiskiem jest fakt, że w struktu-
rze inwestycji 'przemysłowych, w

tym również we wnioskach o do-
datkowe inwestycje, dominuje zde-

cydowanie tendencja do podejmo-
wania nowego budownictwa kubatu-
rowego. W związku z tym w inwe-

stycjach przemysłowych utrzymuje
się od wielu lat bardzo wysoki, wy-
noszący ok. 45 proc., udział robót
budowlano-montażowych, który ab-

sorbuje znaczne ilości materiałów

budowlanych, pracy ludzi i sprzętu,
wydłuża okresy realizacji inwesty-
cji i uzyskania efektów produkcyj-
nych, podwyższa koszty inwestycji
i pogarsza ich efektywność. Jest to
również niezmiernie ważny problem
społeczny, ponieważ w ten sposób
ograniczane są w kraju możliwości
szybszego wzrostu budownictwa
mieszkaniowego, służby zdrowia i

socjalnego.
Stosowane dotychczas środki,

głównie administracyjne, nastawio-
ne na ograniczenie nowego budow-
nictwa kubaturowego w przemyśle
oraz powiększenie udziału inwesty-
cji modernizacyjnych, należy więc
uznać za niewystarczające i niesku-
teczne. Zachodzi więc pilna potrze-
ba zastosowania szerokiego progra-
mu działań spoleczno-gospodarczych,
w tym również organizr<n->jno-iecli-
nicznych oraz silniejszych niż do-

tąd środków natury ekonomicznej,
przeciwdziałających - nadmiernemu
naciskowi na nowe budownictwo in-

westycyjne. Równocześnie konieczne

jest podjęcie szeregu nowych roz-

wiązań i działań, zapewniających
podejmowanie i realizację znacznie

szerszego zakresu celowych i opła-
calnych inwestycji modernizacyj-
nych.

W ramach działań doraźnych za-

mierzamy przeprowadzić weryfika-
cję inwestycji, głównie przemysło-
wych, planowanych do rozpoczęcia
w latach 1974—1975, z punktu wi-
dzenia możliwości uzyskania prze-
widywanych wzrostów produkcji i

usług przy zmniejszeniu pierwotnych
nakładów na budownictwo kubatu-
rowe. Uważamy, że jest to możliwe
do osiągnięcia w drodze lepszego
wykorzystania istniejących środków
trwałych, usunięcia wąskich ogniw
produkcyjnych oraz zastąpienia bu-

dowy nowych zakładów wymianą i
. uzupełnieniem parku maszynowego.

Zachętą, do skutecznego przeprowa-
dzenia tej weryfikacji będzie wpro-
wadzenie zasady, że polowa zao-

szczędzonych nakładów na budow-
nictwo kubaturowe będzie przezna-
czana na. rozszerzenie budownictwa

mieszkaniowego i socialnego dla za-

łóg. Wymagać to będzie oczywiście
solidnego podejścia i odpowiedniej
kontroli, aby nie doprowadzić do za-

wyżania pierwotnych kosztorysów
lub ,do ujemnego vwpływu na efekty
produkcyjne.

Niezależnie, od tego wprowadzone zo-

staną inne , środki ekonomiczne o bar-

dziej długookresowym działaniu, a w

tym podwyższona stopa procentowa od

zaciągniętych na inwestycje kredytów
bankowych, które przez wpływ na wy-
niki rachunku efektywności inwestycji
oraż na bieżące koszty produkcji będzie
działać w kierunku wyboru takich wa-

riantów inwestycyjnych, które wyma-

gają mniejszych nakładów i krótszego
okresu ich' realizacji. Powinno to

zmniejszać ogólny nacisk na inwesty-
cje produkcyjne, a głównie na inwesty-
cje kubaturowe. Obok podwyższenia
podstawowej stopy procentowej do

8 proc., wprowadzone będzie jej zróżni-

cowanie. Niższe oprocentowanie, wyno-

szące 5 proc., dotyczyć będzie np. kre-

dytów na inwestycje modernizacyjne
po to, aby w ten sposób stworzyć do-

datkowe zachęty do podejmowania te-

go typu inwestycji.

Szybkiemu rozwojowi inwestycji
modernizacyjnych musi być, poczy-
nając od 1973 roku, poświęcona ma-

ksymalna uwaga ze strony wszyst-
kich instancji i władz gospodar-
czych, organów planowania, instytu-
cji badawczych i biur projektowych,
resortów dostarczających maszyny
i urządzenia produkcji krajowej i
z importu oraz resortów i organiza-
cji zajmujących się wykonawstwem
inwestycji. Wymaga to m. -in. do-
stosowania do tych inwestycji kra-
jowego potencjału produkcji maszy-
nowej, potencjału projektowego i

wykonawczego oraz odpowiedniego
wykorzystania kredytów zagranicz-
nych na te cele.

BUDOWNICTWO I MATERIAŁY

Dla zapewnienia realizacji pro-
gramu inwestycyjnego w bieżącym
5-Ieciu konieczne jest kontynuowa-
nie przyspieszonego rozwoju poten-
cjału budownictwa, skoordynowane-
go z rozwojem przemysłów produ-
kujących materiały budowlane. Roz-

wój budownictwa musi być jednak
zróżnicowany i obejmować przede
wszystkim budownictwo specjalisty-
czne — inżynieryjne oraz instalacyj-
ne. Uwzględniać musimy również
szczególnie duży wzrost zapotrzebo-
wania na roboty budowlano-monta-
żowe w rejonach aglomeracji miej-
sko-przemysłowych. Do tych grup
przedsiębiorstw i w te rejony kie-
rować będziemy w pierwszym rzę-
dzie dostawy nowoczesnego sprzętu
oraz rozbudowywać zaplecza techni-
czno-produkcyjne. Wraz z rozwojem
potencjału "większy nacisk położyć
trzeba na poprawę warunków pracy
i warunków socjalno-bytowych na

wszystkich budowach w całym kra-

ju.

Realizacja wielkich przedsięwzięć in-

westycyjnych, jak np. Huty „Katowi-
ce", Rafinerii i Portu Północnego, Fa-

bryki Samochodów Małolitrażowych, Jak

również skoncentrowanych zadań w in-

nych rejonach, wymaga dalszych znacz-

nych przemieszczeń potencjału wyko-
nawczego na te tereny.

Dalszy rozwój potencjału powi-
nien być opierany na sieci przed-
siębiorstw już istniejących, wyjąt-
kowo tylko poprzez powoływanie
nowych jednostek. Istnieje bowiem
we wszystkich resortach, posiada-
jących potencjał budowlano-.monta-

żowy, znaczna liczba przedsię-
biorstw małych, często nowet karło-
watych. Wyniki produkcyjne tych
przedsiębiorstw są z reguły gorsze
od przeciętnych. Są one niezdolne
do wdrażania i opanowywania po-
stępu techniczno-organizacyjnego,
posiadają zle warunki dla stabiliza-

cji załóg i wzrostu ich kwalifikacji.
Tymczasem wciąż nap'ywają wnioski,

zgłaszane głównie pod naciskiem władz
terenowych, o powoływanie przedsię-
biorstw nowych. Aktualnie np. postulu-
je się powołanie dalszych 50 przedsię-
biorstw. Będziemy się z całą stanowczo-'
ścią temu zjawisku przeciwstawiać.
Utworzenie nowego przedsiębiorstwa nie
oznacza bowiem z reguły wzrostu Istnie-
jącego potencjału, a naiczęśclej prowa-
dzi do względnego Jego obniżenia,, na

skutek rozproszenia organizacyjnego. Od -

wrotnie, powinniśmy dążyć do łączenia
Jednostek małych w przedsiębiorstwa
ekonomicznie silniejsze. Równocześnie
w większych skupiskach budownictwa
śmielej przochodzić trzeba na kombina-
tową formę organizacji wykonawstwa,
skupiającą własne zaplecze projektowe
i bazy prefabrykacli elementów budo-

. wlanych 1 instalacyjnych.

Wysokie tempo budownictwa in-

westycyjnego w zasadniczym stop-
niu zależy od poprawy istniejących
sytuacji — w gospodarce materiało-

wej. Na przestrzeni szeregu lat,
równolegle z niedoborami materia-

łowymi, mamy do czynienia z ol-
brzymimi stratami, powodowanymi
nadmiernym zużyciem surowców i

materiałów, wysokim stanem żaoa-
sów' oraz marnotrawstwem przy ich-

składowaniu, przewożeniu i obrób-
ce na placach budów.

Z uwagi na olbrzymie znaczenie

problemu materiałowego, tematowi
temu poświęcone było ostatnie ple-
narne posiedzenie Komitetu Cen-

tralnego naszej partii. Dokonało ono

oceny dotychczasowej sytuacji1 oraz

nakreśliło program działania zmie-

rzającego do przełamania dotychcza-
sowych złych tradycji i osiągnięcia
wyraźnego postenu. Uchwała. yiTI
Plenum KC PZPR ma szczególne
zriaczenie dla budownictwa w nar

szym kraju. Olbrzymi-skok inwesty-
cyjny, rozooczęty pomyślnie w Osta-

' tnich latach, a szczególnie vw. -ubie-
głym roku, w decydującym ;stponiń
zależał od oełnych dostaw materia-
łowych. które udało się nam zaoe-

wnić chociaż wymagało to wiel-
kich wysiłków i środków. Dalsze
nasze zamierzenia coraz bardziej
natrafiają jednak na. barierę mate-

riałową i ona niewątpliwie określi
skalę naszego dalszego. Rozwoju.

W związku ' ż powyższym "oczekujemy
w latach 1973—1975 zdecydowanego dzia-
łania w zakresie oszczędności Podstawo-
wych materiałów budowlanych", "/takich
jak cementu, wyrobów hutniczych.' d?e-
wna 1 Innych. W samym tylko :Mlr>l-ter-
stwle Budownictwa 1 PMB> w. wymienio-
nych latach oszczędności, cementu wy-
nióść nowinnv od 0.9 dó 1,0 min ton,
wyrobów walcowanych ponad 100 tys.
ton. Zużycie jednostkowe drewna, przez
wprowadzenie tworzyw sztucznych. • śtall
i innych nowoczesnych ra»teriałów.. w

1975 r. powinny bvć mniejsze O 23—24
proc. aniżeli w roku 1970. ,

Niezbędne jest szersze, aniżeli
v dotychczas stosowanie nowoczesnych

rozwiązań technologicznych i kon-

strukcyjnych. pozwalanych pro-
wadzić bardziej oszczędna i racjo-
nalną gospodarkę materiałami. Ko-
nieczna jest do tego ściślejsza
współpraca zaplecza naukowo-ba-

dawczego budownictwa, biur pro-
jektów i przedsiębiorstw wykonaw-
czych.

W gospodarce materiałowej przeprowa-
dzać będziemy rewizję przepisów doty-
czących norm ubytków, bezwzględnie
przestrzegać obowiązku przygotowania
składowisk materiałów oraz właściwego
magazynowania 1 zabezpieczenia przed
niszczeniem i kradzieżami, wprowadzać
surową dyscyplinę w egzekwowaniu roz-

liczeń materiałowych oraz wzmacniać

kontrolę zużycia ^materiałów na budo-

wach.

Poważne zadania stoją nadal
przed nami w zakresie usprawnie-
nia i unowocześnienia 'projektowa-
nia, Pomimo wielu wysiłków po-
stęp w terminowym zabezpieczeniu
inwestyćji w dokumentację projek-
tówo-kosztorysową jest niało wido-

czny: Nadal zbyt częste są trudno-
ści w uzyskaniu dokumentacji
dla zadań drobnych i moderniza-
cyjnych. Niewielką poprawę uzyska-
no w .jakości projektowania, w po-
ziomie rozwiązań techniczno-ekono-

micznych projektów.

Pewnym hamulcem w stosowaniu no-

woczesnych i efektywnych rozwiązań
. projektowanych były i są jeszcze trud-

ności materiałowe budownictwa. W wyni-
ku podjętych przez rząd decyzji przy-
stąpiono do rozbudowy -przemysłu kon-
strukcji metalowych, w tym szczególnie
lekkich. Rozwija się produkcję materia-
łów izolacyjnych . i Innych, stwarzają-
cych korzystne warunki do wprrwadze-
nia zmian w budownictwie kubaturowym.

Krytycznej oceny I zrewidowaniu

wymagają normatywy projektowa-
nia w budownictwie, szczególnie w

ogólnym i przemysłowym.
:

Są one

często przestarzałe i hamują wpro-
wadzenie postępu technicznego, eko-

nomicznego i organizacyjnego. Opie-
rając się na zasadach dawno zmi<?- .

nionych w przodujących krajach,
zawierają one

'

szereg wymogów
i nakazują stosowanie wielu wzmoc-

nień konstrukcyjnych, ścian ochron-'
nych, izolacji przestrzennych itfc).
zabezpieczeń. Przy obecnym pozio-
mie'wyposażenia technicznego i no-

woczesnej. organizacji procesów
produkcyjnych są one najczęściej
zbędne i w rzeczywistości nie po-
prawiają warunków pracy.

Równolegle podejmuje się - działanie- w

kierunku zwiększenia 1 unowocześnienia

wyposażenia Jednostek Pr °J e

^,°TM yc £,.?! !
urządzenia tesfenlczije, w tym takie
z importu.

Podjęliśmy również próbę uspraw-
nienia funkcjonowania organizacji
projektowych. Wyraża się oii^
wprowadzeniem, w formie ekspery-
mentu, nowych zasad działania gór-
niczych biur projektów. Będziemy
•pilnie śledzić jego funkcjonowanie.
Spodziewane pozytywne wyniki po-
zwolą upowszechnić te zasady na

inne biura.

Oczekujemy Jednak bardziej aktywne-
go włączenia się środowiska projektan-
tów w procesy unowocześnienia gospo-
darki narodowej na bazie powstających
większych możliwości materiałowych
i technicznych. Od projektantów zależy
bowiem w dużym stopniu, jak szybao
1 w jakim zakresie potrafimy wykorzy-
stywać zdobycze światowego postępu
technicznego i technologicznego w no-

wych zakładach przemysłowych i obiek-

tach użyteczności pubUcznej.

CO ZADECYDUJE
O POWODZENIU?

W roku 1973 szczególną uwagę
i główny wysiłek musimy skupie
przede wszystkim na zapewnieniu
dalszego i powszechnego skrócenia
cykli realizacji inwestycji. Wymaga
to dalszego skrócenia terminów do-
staw maszyn i urządzeń, zwłaszcza
krajowych oraz dostosowania ich
do skróconych cykli inwestycyj-
nych. Konieczne jest również mak-

symalne przyspieszenie produkcji
i dostaw materiałów budowlanych
na place budowy. Odnosi się to nie

tylko do materiałów wytwarzanych
w resorcie budownictwa i przemy-
słu materiałów budowlanych, lecz
także do materiałów i wyrobów do-

starczanych przez inne resorty, a

przede*- wszystkim przez resort pr7e-
myslu chemicznego! maszynowego,
ciężkiego, leśnictwa i przemysłu
drzewnego oraz przez przedsiębior-
stwa przemysłu terenowego. Sy -

tuacja jest' bowiem taka, że tempo
pracy na budowach jest szybsze od

tempa dostaw' maszyn i urządzeń
oraz materiałów budowlanych.

-Konieczne jest wydatne skrócenie
cykli

1
. osiągania -projektowanych

zdolności produkcyjnych we wszyst-
kich oddanych do użytku zakładach
i obiektach inwestycyjnych. Skróce-
nie cykli budowy nie da bowiem

gospodarce i społeczeństwu żadnych
korzyści; jeżeli nie będzie im towa-

rzyszyć wydatna poprawa w termi-
nach uruchomienia eksploatacji
i pełnego osiągnięcia projektowa-
nych efektów produkcyjnych lub

usługowych. Tkwiące w tej dziedzi-
nie rezerwy i ich wykorzystanie po-
winny być jeszcze w tym roku jed-
nym z głównych czynników wy kb-

naniarrplanrtwyclr i ponadplanowych
zadań ^produkcyjnych w gospodarce.

Węzłowym ogniwem i zadaniem;
które trzeba energicznie podjąć w

tym roku jest usprawnienie i uno-

wocześnienie projektowania inwe-

stycji. Chodzi tu przede wszystkim
0 poprawę jakości projektów, za-

pewnienie wysokiego poziomu roz-

wiązań techniczno-ekonomicznych
w projektowanych inwestycjach, o

zerwanie z praktyką powielania
przestarzałych projektów oraz o oo-

prawę terminowości opracowania
dbkumęntacji.

Wreszcie niezmiernie ważnym
1 pilnym zadaniem jest podjęcie na

wszvstkich szczeblach i w różnych
i dziedzinach gospodarki — niezbęd-

nych środków, i praktycznych dzia-

łań, zapewniających zmniejszenie
naporu na nowe inwestycje kubatur
rowe oraz zasadnicze rozszerzenie
udziału inwestycji modernizacyj-
nych w przemyślę. Jest to ; węzłowy

; problem polityki inwestycyjnei. • db

którego realizacji muszą bvć dosto-
sowane takie dziedziny, jak: kraip-;
wa produkcja mfiszvn . i. iirzad^eh;
zakuov inwestycyjne'" ź zagranicy,
projektowanie i - wykonawstwo bu-
dowlane.

Rok 1973 musi być także rokiem

porządku w budownictwie, oszczęd-
ności materiałów, poprawy. dyscy-
pliny pracy i warunków bhp .na

budowach.

Zadania roku .1973 są bardzo du-

że, napięte, lecz bardzo ambitne
i odpowiedzialne...Ich realizacja de-,
cydować będzie o wykonaniu i prze-
kroczeniu całego planu 5-letn'iego,

i o szybszym tempie rozwoju gospo-
. darki i wzroście stopy życiowej,

społeczeństwa. Wymagają one duże-

go wysiłku organizatorów i realiza-
torów procesu inwestycyjnego
sprawnego i opartego o wymogi no-

woczesności — współdziałania' in-

westorów, biur projektów, dostaw-
ców i wykonawców oraz niezbędnej
dyscypliny przy wykonywaniu tych
zadań.

Odnosimy się z dużym zaufaniem
do załóg i kierownictw, pracującycn
na poszczególnych ' odcinkach wiel-

kiego frontu inwestycyjnego. Ocze-

kujemy od nich wielu inicjatyw
i energicznego działania na wszyst-
kich stanowiskach tego wielkiego
frontu. W obecnym okresie — jak
nigdy dotąd — niezbędne są kon-
kretne i efektywne wyniki pracy
wszystkich uczestników, procesu . in-

westycyjnego. Tylko one będą się
realnie liczyć i stanowić miarę ocan

i uznania. One też stanowić będą
główną' podstawę powodzenia w

realizacji ambitnych zadań, z ko-
rzyścią dla szybkiego; rozwoju kraju
i wzrostu stopyxzyciOwej spo!ec7en-
stwa. Będą dużym i -realnym .wkła-
dem w realizację 'Wielkiego pro-
gramu rozwoju, śtr^ećzń" ^^wdar-
czego, nakreślonego przez VI ZjazJ
naszej Partii,



WTMIU
28 lutego odbyło się w

Domu Ekonomisty w Warsza-

. wie drugie posiedzenie zorga-
nizowanego przez ZG PTE klubu or-

ganizacji inicjujących.
W trakcie spotkania omówiono

przede wszystkim program pracy
Klubu w bieżącym roku. Wysunięto
propozycję, aby posiedzenia odby-
wały się raz w miesiącu i objęły
swym zasięgiem następującą proble-
matykę: trudności we wprowadza-
niu nowych zasad ogólnych, organi-
zacja pracy przy zastosowaniu no-

wego systemu plac, sprawy zmian
w przedsiębiorstwach handlu zagra-
nicznego, kryteria oceny organizacji
inicjujących, system finansowo-eko-
nomiczny (w tym i ceny), ogólne
kierunki zmian w systemie płac w

całej gospodarce w porównaniu z

przeobrażeniami w jednostkach pilo-
towych, ocena wyników ekonomicz-
nych po upływie pierwszego półro-
cza specyfika powiązań zewnętrz-
nych WOG, nowoczesne techniki
warsztatu ekonomisty i proces roz-

woju zdolności produkcyjnych w

organizacjach inicjujących.
W dyskusji nad tymi zagadnienia-

mi zarysowały się dwa stanowiska.
Jedni uważali, że trzeba iść w pra-
cy klubu na optymalne rozważanie
problemów szczegółowych. Drudzy
byli za wyakcentowaniem rozwiązań
ogólnych. Rozbieżność ta powstała
na tle potrzeb poszczególnych człon-
ków klubu, z których część pracuje
już w oparciu o nowe zasady, a

część — dopiero przystępuje do
opracowywania statutów i konkret-
nych posunięć. W programie doko-
nano więc wielu korekt, a przede
wszystkim stwierdzono, że istnieje
pilna potrzeba przedyskutowania po-
wiązania organizacji inicjujących z

procesem inwestowania i z postępem
technicznym. Natomiast nie rozwa-

żano ani związków organizacji ini-

cjujących z ogólną strategią rozwo- .

ju, ani też konsekwencji społecz-
nych, jakie , tę zmiany, w. metodach
funkcjonowania gospodarki za sobą
niosą.

Na posiedzeniu rozpatrywano' cha-
rakter powiązań z podobnymi orga-
nizacjami PTE spoza Warszawy. W
kilku ośrodkach powstały już kluby
i istnieje pilna potrzeba synchroni-
zacji ich pracy.

Omawiano także potrzeby nasile-
nia działalności szkoleniowej i pro-
pagandowej. Postulowano rozszerze-

nie zakresu publikacji w czasopi-
smach ekonomicznych na temat

ogólnych zssad organizacji inicjują-
cych i. bieżącej. pracy ekonbmiśtów
zgromadzonych w tych jednostkach.
M. in. zwrócono się z propozycją
nasilenia ilości materiałów ukazują-
cych się w „Życiu Gospodarczym".
Ze swej strony redakcja nie widzi
żadnych przeszkód, aby interesujące
wszystkich ekonomistów problemy
nie znalazły odbicia na jej łamach.
Zwłaszcza, że do tei pory było to je-
dyne pismo, które problemom orga-
nizacji inicjujących poświęcało dużo
miejsca.

W ostatniej części spotkania skon-
centrowano się na wymianie poglą-
dów na temat wprowadzania no-

wych z^sad w Zjednoczeniu „DEL-
TA" i w innych organizacjach, (ks)

JJ

JJ

Z OKAZJI 550-LECIA nadania praw
miejskich Łodzi i w związku z otwar-
ciem „Domu Ekonomisty" w Łodzi,
przy ul. Wólczańskiej 51 — 22 lutego br.
odbyła się uroczysta Narada Ekonomi-
stów Łodzi i Województwa. „Dom Eko-
nomisty" w Łodzi, który mieści się
przy ul. Wólczańskiej 51, stanie się
ośrodkiem dalszego ożywienia łódzkiego
środowiska ekonomistów. Pozwoli on na

wydatne zwiększenie różnego rodzaju
działalności popularyzacyjno-propagan-
dowej, naukowej, szkoleniowej, wymia-
ny poglądów, organizacji klubów zain-
teresowań a także spotkań towarzyskich
o charakterze rozrywkowym.

Mimo swojego okazjonalnego charak-
teru Narada Ekonomistów Łódzkich nie
miała jednak wyłącznie charakteru uro-

czystości „przecięcia wstęgi".
Po referacie wprowadzającym sekreta-

rza ekonomicznego KŁ PZPR dr KA-
ZIMIERZA ŁUKASZEWSKIEGO pt. „Ro-
la 1 zadania ekonomistów w intensyw-
nym rozwoju gospodarki" — dyskusja
skoncentrowała się nad dwoma nastę-
pującymi tematami:

• „Formy umacniania więzi środowi-
skowej" — dyskusję tę zagaił wicepre-
zes Zarzadu Oddziału Łódzkiego PTE —

dr TADEUSZ JANUSZ.

•„Problemy aktywizacji kól zakłado-
wych PTE" — zagajającym był mgr
WINCENTY KINCEL.

Jak daleko idące zadania stawia in-
stancja łódzka przed kolami PTE może
świadczyć następujacy fragment zagaja-
nia W. Klncela: „Koła zakładowe mają
podejmować systematycznie usprawnie-
nia funkcjonowania zakładu pracy. Do-
tyczyć one powinny tych odcinków pra-
cy, na których wystęmiia najwiekcze
niedomagania np. w dziedzinie rezerw,
przestojów maszyn, kooperacji gospo-
darki surowcowej, transportu. Zaleca się
podejmowanie badań szczególnie waż-
nych z punktu widzenia realizacji
Uchwały VI Zjazdu PZPR, np. w dzie-
dzinie doskonalenia systemu płac, skra-
cania czasu pracy, warunków socjalno-
-bytowych. Powinny one w' miarę wła-
snych możliwości obejmować zadania
odcinkowe I kompleksowe I bvć wpro-
wadzone do praktyki często Jako esk-
nervmenty. Rozwiązani* b^łonwh pro-
blemów funkcjonowania zakładu nie
mń>"i or^esłaniać rrohH"*>ów !"h per-
spektywicznego rozwoju...", (mm)

Szkot Szkota poczęstował mio-
dem.

— „O! Widzę, że sobie pszczół-
kę kupiłeś!" — powiedział ten
drugi Szkot.

KOSZT wyposażenia i uruchomie-
nia ośrodka obliczeniowego do
przetwarzania danych gospodar-

czych sięga rzędu wielkości 50 mi-
lionów złotych. Wartość uzbrojenia
technicznego stanowiska pracy in-

formatyka określa zatem liczba sie-
dmiocyfirowa.

Czy informatyka tyłko kosztuje,
czy już na dzisiejszym — skroim-nym
ilościowo — etapie upowiszechn'enia
oferuje gospodarce prawdziwie wiel-
kie możliwości? W każdym razie nie
mamy tu do czynienia z problemami
tradycyjnymi.

W dwudziestych latach ubiegłego
stulecia armia Królestwa Polskiego
składała się między innymi z samo-

dzielnego dywizjonu „rakietników
konnych". Rozwojowi zastosowań tej
broni stanął na przeszkodzie fakt —

dyskwalifikujący z punktu widzę-,
nia artylerzystów doświadczonych w

wojnach napoleońskich — że poci-
ski miały zwyczaj zbaczania z toru

pod wiatr, zamiast z wiatrem, ja:k
w konwencjonalnej . broni. Wyko-
rzystanie komputerów jako „oręża"
zarządzających, również w sposób
dość istotny różni sie od wszelkich
dotychczasowych. metod. Czy na

rozpowszechnienie ich zastosowań
wypadnie czekać sto dwadzieścia
lat.

Gospodarcze zastosowania infor-
matyki nie wyszły jeszcze w Pol-
sce z okresu niemowlęctwa. Ód
wszystkich biorących udział w go-
spodarowaniu zależy, czy' wiek ten

piracowania i wdrażania do praktyki
nowych wzorów dokumentów, in-
deksów itp. Właściwe efekty eko-
nomiczne uzyskuje się dopiero przez
wprowadzenie procedur optymali-
zacyjnych, konwersacyjnych i sy-
mulacyjnych. Uzyskane w tych eta-

pach oszczędności pochodzą z lep-
szego wykorzystania czasu pracy
maszyn i urządzeń, precyzyjnego
planowania w skali np. 5 lat i kro-
czącego zmniejszenia zatrudnienia,
wyeliminowania zbędnego aparatu
administracyjnego, zmniejszenia na-

kładów inwestycyjnych niezbędnych
dla rozwoju produkcji itd. Oszczęd-
ności te przewyższyć mogą wielo-
krotnie całość nakładów poniesio-
nych na wdrażanie informatyki. Są
jednak do uzyskania pod warun-

kiem konsekwentnego jej wdraża-
nia i nie od razu widać je dopiero
w drugim pięcioleciu. Zastosowania
gospodarcze informatyki w Polsce
nie wyszły jeszcze na ogól poza
etap II.

IM WOLNIEJ TYM LEPIEJ

Ze społecznego punktu widzenia
nie jest obojętne, czy właściwie go-
spodaruje się środkami przeznaczo-
nymi na wdrożenie informatyki, ró-
wnież w pierwszych etapach, choć
tu nakłady zdecydowanie górują nad
efektami. Gospodarności nie sprzy-
ja stosowany obecnie system kalku-
lowania kosztów, opracowywania
projektów systemów i programów
komputerowych. W sytuacji kiedy
zawodowe organizacje obliczeniowe
rozliczają koszt swojej działalności
w oparciu o czas pracy maszyny,
nie są zainteresowane w takim o-

progrńmowaniu systemu przetwa-
rzania danych, które minimalizowa-
łoby ten czas. Przeciwnie daje się

datnie tonących w ogólnym zalewie
dokumentów sprawozdawczych. Wy -

maga to jednak racjonalizacji całej
struktury obiegu informacji gospo-
darczych, zastosowanie metod ich
zapisu do potrzeb informatyki.

NIEDOSTATECZNE MOTYWACJE

Każdy decydent (czy jest to fi-

zyczna osoba czy zespól) podlega
stałemu oddziaływaniu systemu mo-

tywacji, który jest wytwarzany
przez mechanizmy społeczne i go-
spodarcze otoczenia. Czasami postę-
powanie będące wynikiem oddzia-
ływania takiego systemu postron-
nym obserwatorom wydaje się dzi-
waczne, czasami nawet uważane być
może za szkodliwe z punktu widze-
nia interesów przedsiebiorstwą czy
organizacji gospodarczej. W intere-
sie gospodarczym zachodzi natomiast
potrzeba uwzględniania wszystkich
realiów zastosowań informatyki. Na

dalszą metę nie będzie się można
zadowalać tym zespołem motywacji
przemawiającym za wdrażaniem in-

formatyki, którym dzisiaj jest z je-
dnej strony ciekawość, chęć znaj-
dowania się w czołówce postępu te-

chniczno-organizacyjnego, a z dru-
giej strcny moda na informatykę
panująca w takim czy innym śro-
dowisku. Na dalszą metę zachodzi
potrzeba równoległego z wprowa-
dzaniem. informatyki, konstruowa-
nia odpowiednich po temu warun-

ków obiektywnych (aktywnego sy-
stemu informacji). Do' tego niezbęd-
ne jest ujęcie w systemie cceny
działa^ości gospodarczej nrzesłanek
pozwalających ka'ku!ować opłacal-
ność postępu techniczno-organizacyj-
nego.

Z zagadn
!
en

:
em tym wisż° sie ko-

nieczność bardzo istotnej intensy-

będzie się niepotrzebnie przedłużał,
czy też to cudowne „dziecko" rozwi-
nie śi.ę zgodnie z wszelkimi nadzie-
jami jakie rokuje.

EFEKTYWNOŚĆ
NIE NATYCHMIAST

Koszty komputeryzacji' zarządza-
nia w stosunku do wartości pro-
dukcji są więc stosunkowo znaczne.

Zastosowanie informatyki przebie-
gać musi przy tym w kolejnych eta-

pach: •

etap I — ewidencji gospodarczej,
który, wymaga bardzo pracochłon-
nych czynności przygotowawczych:
bazy normatywnej, indeksów, zmian
w strukturze organizacyjnej i orga-
nizacji pracy,

etap II — planowania i kontroli
realizacji planu, w którym — na

podstawie informacji przygotowa-
nych w etapie I — można zasto-
sować komputery do planowania i
kontroli .realizacji planu,

etap III — optymalizacji, który
pozwoli na opracowanie procedur
optymalizacyjnych w skali długich
okresów czasu i stosowanie proce-
dur optymalizacji kroczącej dla po-
trzeb operatywnego zarządzania
produkcją,

etap IV — systemów dialogowo-
-konwersacyjnych, w którym pow-
staje system informacyjny o wszy-
stkich zaszłościach i realizacjach
procesów produkcyjnych oraz o ca-

łym otoczeniu społeczno-gospodar-
czym mającym wpływ na działal-
ność produkcyjną,

2ł

zaobserwować tendencja do „zamu-
lania" stosunkowo wolnych urządzeń
wejścia—wyjścia komputera wczy-
tywaniem wielkich zbiorów dartych,
kiedy fizycznie czas ich przetwa-
rzania nie wynosi nawet setnej czę-
ści czasu wczytywania.

1
Ale zą to

przez cały ten okres korttputer
cuje". Praktyki te nie tylko przy-
noszą poważne straty użytkownikom
systemów, którym przychodzi zbyt
drogo płacić za usługi, ale wywie-
rają fatalny wpływ na ,rozwój no-

wych opracowań, które — wręcz od-
wrotnie do faktycznej przydatności
— im dłużej angażują maszynę, tym
są, korzystniejsze dla ośrodka obli-
czeniowego. Jest to znane i negli-
żowane w różnych dziedzinach zja-
wisko ekstensywnego wykorzysty-
wania urządzeń, do czego skłaniają
wadliwe metody planowania i za-

rządzania.

INFORMATYKA SOBIE,
INFORMACJA SOBIE...

Opisy procesów i zjawisk gospo-
darczych, mimo wysiłków zmierza-
jących do ujednolicenia informacji
ekonomicznej, charakteryzują się
wielką różnorodnością. Rozpatrując
zjawiska ekonomiczne w skali ma-

kro, kiedy operujemy wielkimi i

złożonymi agregatami pojęć, brak
znajomości ich faktycznej struktury
oraz procesów zmieniających tę
strukturę, przy braku jednolitych
reguł interpretacji ogłaszanych wy-
ników, powoduje znaczne trudności
objęcia aparatem pojęciowym infor-
matyki ogromnej masy różnorod-
nych informacji. Tymczasem do-
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etap V — systemów syroulacyjno-
-adaptacyjnych, : twarzających mo-

żliwość naśladowania działalności
gospodarczej danej organizacji i jej
otoczenia w postaci modelu stero-

wanego parametrycznie o różnym
stopniu złożoności logicznej i struk-
turalnej.

Obecnie wydaje się oczywiste, że
wdrażanie informatyki w etapach
I i II, które to etapy są przy tym
najkosztowniejsze, nie może w krót-
kim okresie czasu przynieść jakichś
rewelacyjnych oszczędności finanso-
wych. Są to etapy dokonywania
zmian organizacyjnych w danej jed-
nostce gospodarczej, przygotowania
personelu do po°>ugiwania się elek-
troniczną techniką obl:czeniową, po-
rządkowania obiegu informacji, o-

tychczasowe próby poczynione z bu-
dową i funkcjonowaniem banków
informacji opartych o elektroniczną
technikę obliczeniową pozwalają
sądzić, że istnieją sposoby groma-
dzenia, przetwarzania i udostępnia-
nia znacznych zbiorów informacji
faktograficznej, czy dokumentogra-
ficznej w odpowiednio krótkim cza-

sie, co umożliwia ich wykorzystywa-
nie przy podejmowaniu decyzji. Wy -

maga to jednak podjęcia znacznego
wysiłku metodologicznego. Informa-
tyka stwarza tu możliwości bezpo-
średniego przetwarzania dokumen-
tów źródłowych i odejścia od wska-
źnikowej agregacji danych. Zara-
zem systemy informatyczne posiada-
ją zdolność wychwytyvpnia infor-
macji bałamutnych, jakże często u-

fikacji szkolenia kadr kierowni-
czych wszystkich szczebli i całych
załóg pracowniczych w dziedzinie
zastosowań informatyki. Obrosła bo-
wiem ta dziedzina całym szeregiem
mitów i uprzedzeń. Wielu entuzja-
stów, stągąło się, wytworzyć opinię,
Se~j^jE.^fi^ma^ka''ą£ąerąljn.ym. pa-
naceom . na ws'żystk:ś trudności i
niedomagan

:
a zarządzania gospodar-

ką. Zarazem nie uczyniono jednak
wiele w kierunku zbliżenia pojęć i
metod informatyki do sposobu ro-

zumowania przeciętnego użytkowni-
ka. Przeciwnie, wiele dotychczaso-
wych- programów szkoleniowych, na-

szpikowanych mnogością egzotycz-
nych terminów i oderwanymi frag-
mentami zbędnej wiedzy instrumen-
talnej stworzyło wokół stosowania
informatyki mur hermetycznej wie-
dzy tajemnej, dostępnej jedynie wy-
branym. Nic bardziej fałszywego!
•Elementy zastosowań informatyki
stać się muszą częścią warsztatu

pracy omalże każdego zatrudnio-
nego.

POTRZEBA
SPOŁECZNEJ AKTYWNOŚCI

Co więc czynić, aby przyśpieszyć
proces dorośienia tego „dziecka"?
Należy oczywiście usunąć bariery
stające na drodze rozwoju. Usunię-
cie to jednak nie dokona się samo.

Wymagać będzie wspólnego, ukie-
runkowanego działania tych wszy-
stkich, którym poprawa efektywnoś-
ci gospodarowania leży lub powinna
leżeć na sercu. Dotąd brak było w

tym zakresie odpowiedniej aktyw-
ności społecznej. Nie powiodły się
podejmowane w latach sześćdziesią-
tych próby szerszej aktywizacji śro-
dowiska Naczelnej Organizacji Te-
chnicznej. Nie doszło do skutku roz-

winięcie działalności Polskiego Ko-
mitetu Automatycznego Przetwa-
rzania Informacji. O samodzielnym
stowarzyszeniu informatyków, bo
taka też była inicjatywa, stało się
całkiem głucho. Utworzona w ubie-
głym roku przez Zarząd Główny
PTE Komisja Informatyki oczeki-
wała blisko pół roku na zatwier-
dzenie swojego projektu programu
działania, po czym wreszcie zrobio-
no krok stwarzający jakieś nadzie-
je. W wyniku spotkania prezesów
PTE i NOT prof. J. Pajestki zprof.
J. Bukowskim, które odbyło sie w

dniu 26.II .br. zdecydowano podjąć
ściślejszą współpracę pomiędzy Pol-
skim Komitetem Automatycznego
Przetwarzania Informacji Naczelnej
Organizacji Technicznej i Komisją
Informatyki Zarządu Głównego Pol-
skiego Towarzystwa Ekonomicznego.
Jest to realizacja od dawna wysu-
wanych postulatów środowiska in-

formatyków — wiążących potencjał,
nych użytkowników metod i środ-
ków informatyki z czołową kadrą
inżynieryjno-techniczną, zajmującą
się problemami doskonalenia włas-
ności użytkowych sprzętu informa-
tyki.

Należałoby się jednak równolegle
zastanowić, jakie warunki muszą
być spełnione, aby umożliwić toro-
wanie drogi dla .efektywnego wyra-
żania postępu techniczno-ekonomi-
cznego w praktyce. Wszelkie dzia-
łania należałoby, oprzeć o powsze-
chnie znany program rozwoju zasto-
sowań informatyki akceptowany

przez środowisko informatyków, po-

tencjalnych oraz faktycznych użyt-
kowników i ..konsumentow" infor-
matyki. Program taki stanie się bar-
dziej komunikatywny poprzez sfor-
mułowanie i upowszechnienie nastę-
pujących problemów:

O Prognozy tendencji obejmującej
okres do i po 1989 r. rozwoju iloś-
ciowego i jakościowego produkcji
sprzętu informatyki (sprzęt Jedno-
litego Systemu) oraz na bazie tego
sprzętu rozwoju zastosowań zauto-

matyzowanych systemów zarządza-
nia (ZSZ) wraz z wynikajpcymi strd
uwarunkowanymi w dziedzinie pro-
jektowania systemów informatycz-
nych i jakościowych zmian w meto-
dach planowania i zarządzania.

Q Na podstawie opracowanej pro-
gnozy rozwoju zastosowań informa-
tyki określić warunki wprowadza-
nia do organizacji gospodarczych
standardów informatycznych. Stan-
dardy informatyczne jako znormali-
zowana postać zawartości informa-
cyjnej całej dokumentacji występu-
jącej w organizacjach gospodarczych
z uwzględnieniem potrzeb kompu-
teryzacji i wymogów funkcjonalnoś-
ci jej stosowania są koniecznym wy-
mogiem realizowania procesów al-
gorytmizacji procesów zarządz&nia.
Prace normalizacyjne nad ustale-
niem zawartości informacyjnej do-
kumentów wymagają miedzy inny-
mi określenia stopnia agregacji i
dezagregacji informacji występują-
cej na wszystkich szczeblach zarzą-
dzania.

O Specjalnego systemu oddziały-
wań motywacyjnych na pracowni-
ków organizacji gospodarczych sty-
mulującego wykorzystan a informa-
tyki w procesach zarządzania. Sy-
stem oddziaływań motywacyjnych
oprócz pewnych form ekonomicz-
nych winien obejmować cały wa-

chlarz oddziaływań psychologicz-
nych, torujących drogę informatyza-
cji zarządzania przeż odpowiednią
i kierowaną zmianę postaw ludz-
kich. System oddziaływań motywa-
cyjnych musi być mocno osadzony
w realiach życia społeerno-ekono-
micznego.

® Opracowanie specjalnych me-

tod określania efektywności ekono-
micznej i korzyści organizacyjno-
-społecznych informatyzacji zarzą-
dzania na bazie „społecznego kosztu
informacji", koniecznych z jednej
strony do oceny postępu prac nad
wdrożeniami informatyki a z dru-
giej strony pozwalających na uchwy-
cenie rachunk'em ekonomicznym
wszystkich czynników kosztów i .o-

szczędności wyn kających z wpro-
wadzania informatyki do praktyki
zarządzania.

O wykorzystaniu metod i środ-
ków informatyki zadecyduje więc
w ostatniej instancji sam użytkow-
nik. Uważam, że w dziedzinie szko-
lenia wszystkich potencjalnych użyt-
kowników informatyki zrobiliśmy o

wiele- za mało, ćhoć pozornie (? ilo-
ściowego punktu widzenia) szkole-
nie jest dość rozbudowane. Mamy
w Polsce już kilkadziesiąt ośrodków
obliczeniowych, w których pracuje
kilka tysięcy informatyków-profe-
sjonaliśtów. Istnieją ośrodki obli-
czeniowe resortowe, branżowe i spe-
cjalistyczne, np. sieć usługowych o-

środków obliczeniowych ZETO, czy
sieć ośrodków pracujących na po-
trzeby budownictwa (ETOB). Szko-
leniem bezpośrednich użytkowników
maszyn cyfrowych zajmuje się pro-
ducent maszyn — Wrocławskie Za-
kłady Elektroniczne ELWRO. EL-
WRO szkoli programistów i personel
obsługujący sprzęt komputerowy
Ośrodki Postępu Technicznego NOT
szkolą na kursach, głównie-koordy-
natorów systemów i programistów
Takie kursy są prowadzone również
przez Zakład Szkolenia Ekonomicz-
nego PTE. Ośrodek Badawczo-Roz-
wojowy Informatyki prowadzi ak-
tywną działalność szkoleniową dla
analityków' i projektantów systemów
oraz szkoli kadry kierownicze. Sze-
reg kursów było organizowanych
przez były Centralny Ośrodek Do-
skonalenia Kadr Kierowniczych. Te
wszystkie poczynania nie rozwiązu
ją problemu masowego szkolenia w

dziedzinie informatyki, szkolenia o-

partego o najnowsze metody i te-
chniki jak podręczniki programowa-
ne, środki audiowizualne, itp. na-

stawionego na odpowiednie ukształ-
towanie przemian - w świadomości
potencjalnego użytkownika, na po
znanie podstaw „kultury informa
tvcznej" bez nadnrernego ladunk"
zbytecznej wiedzy instrumentalnej.

Szkoleniem informatyków profe-
sjonalistów zajmują się specjalne
szkoły pomaturalne i szkoły wyższe,
Tu nie występują problemy jakoś-
ciowe, są tylko problemy ilościowe:
ciągle jeszcze ich szkolimy za mało.
O rozwoju zastosowań masowych in-

formatyki i korzyściach z tego wy-
nikających, zadecyduje jednak stan

przygotowania nie tylko samych in-

formatyków, ale przede . wszystkim
potencjalnych użytkowników infor-
matyki.

Anegdota o pszczołach przypisuje
skąpstwu Szkotów tendencję do za-

dowalania się pojedynczą pszczołą.
W informatyce zadowalanie się
skromnymi, początkowymi etapami
zastosowań nie może przynieść żad-
nych efektów. Wiadomo jednak, iż
na rozwój zastosowań informatyki
do zarządzania gospodarką" przezna-
czać musimy liczące się w skali spo-
łecznej nakłady, czego efekty staną
•się dopiero widoczne w horyzoncie
lat. Konieczna oszczędność społecz-
nych nakładów powinna znajdować
wyraz w takim racjonowaniu środ-
ków na rozwój informatyki, by je-
dnocześnie zapewnić jej efektyw-
ność w skali społecznej, a obok te-

go zabezpieczyć się przed dyspro-
porcjami . „wewnętrznymi" w tych
zakładach, by nie powstawały ba-
riery strukturalne rozwoju zastoso-
wań informatyki.

CZY MOŻNA DOCHODZIC
W WALUCIE OBCEJ

WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ
ZA GRANICĄ

Bogusław Ch. wystąpił na drogę
sądową domagając się" solidarnego
zasądzenia na jego rzecz od pozwa-
nych przedsiębiorstw: Biura Ekspor-
tu Budownictwa N oraz Centrali
Handlu Zagranicznego C. — kwoty
10 306,50 zl oraz zobowiązania tych-
że przedsiębiorstw do wpłacenia
określonej części tej kwoty w Walu-
cie zagranicznej na otwarty opro-
centowany rachunek walutowy po-
woda w Banku Handlowym w War-
szawie.

Sąd Powiatowy ustalił m. in., że
powód Bogusław Ch. został „delego-
wany" przez pozwane Biuro Ekspor-
tu za pośrednictwem pozwanej Cen-
trali do pracy w Libii, za którą _

to

pracę otrzymywał — zgodnie z in-

strukcją wyjazdową — wynagrodze-
nie złożone, tzn. częściowo w walu-
cie libijskiej, częściowo zaś płatne
w złotych w krąju.

Biorąc pod uwagę, że powód nie
otrzymał wynagrodzenia walutowe-
go za okres urlopu spędzonego w

Polsce, jak też diety przejazdowej,
Sąd Powiatowy zasądził na jego
rzecz solidarnie od pozwanych
przedsiębiorstw kwotę 63 705 fun-
tów libijskich i nakazał pozwanym
wypłacenie tej kwoty w dewizach
na oprocentowany rachunek banko-
wy powoda w Banku Handlowym w

Warszawie.

Natomiast Sąd Powiatowy, nie
uwzględni! roszczenia powoda za-

sądzenia na jego rzecz wynagrodze-
nia dewizowego także za okres ocze-

kiwania powoda w kraju przez 25
dn-i na wizę wyjazdową do Libii po
spędzeniu w Polsce swego urlopu,
ani zwrotu kosztów podróży (samo-
lotem) z Libii i do Libii z urlopem
tym związanej:

Od wyroku Sądu Powiatowego
obie strony wniosły rewizje.

Powód domagał się zasądzenia
również wynagrodzenia za okres
oczekiwania na wizę oraz kosztów
przejazdu na urlop i z powrotem.
Natomiast pozwane Biuro Eksportu
wnosiło o zmianę wyroku Sądu Po-

wiatowego i całkowite oddalenie
powództwa.

Wobec powstania zasadniczej wąt-
pliwości, czy pracownik przedsię-
biorstwa państwowego, który pełnił
pracę za granicą i otrzymywał wy-
nagrodzenie częściowo w pienią-
dzach polskich i częściowo w walu-
cie obcej, może po zakończeniu pra-
cy za granicą i po powrocie do Pol-
ski dochodzić swoich należności za

pracę w walucie niepolskiej, Sąd
Wojewódzki przedstawił wątpliwość
tę do rozstrzygnięcia Sądowi Naj-
wyższemu.

Sąd Najwyższy pfrzejąwszy spra-
wę do rozpoznania, wyrokiem z

dnia 6 września 1972 r. nr Ul PZP
20/71 zasądził na rzecz Bogusława
Ch. dalszą kwotę 81 698 funtów li-

bijskich, . zobowiązując pozwane
przedsiębiorstwo do jej wpłacenia
wraz z 8 proc. odsetkami w obiego-
wej walucie libijskiej na oprocen-
towany rachunek dewizowy powoda
w Banku Handlowym. Równocześnie
Sąd Najwyższy wypowiedział m. in.
następujący pogląd prawny, intere-
sujący szczególnie osoby, które są
wysyłane do pracy za granicą:

1. Przepisy ustawy dewizowej z

dnia 28 marca 1952 r. (Dz. U. Nr 21,
poz. 133) dopuszczają w sytuacjach
w nich określonych zaciągnięcie zo-

bowiązania w walucie obcej. Przeto
możliwe jest zaciągnięcie przez
przedsiębiorstwo handlu zagranicz-
nego wobec specjalistów wysyłanych
za granicę zobowiązania wypłacenia
im części wynagrodzenia w walucie
obcej, którego mogą następnie do-
chodzić w tejże walucie.

2. Pracownikowi należy się wyna-
grodzenie w części walutowej także
za czas gotowości do pracy, jeżeli
przybywszy do Kraju doznał prze-
szkody w powrocie za granicę z

przyczyny dotyczącej wysyłającej go
jednostki (np. z powodu niezałatwie-
nia mu na czas wizy).

W uzasadnieniu swego wyroku
Sąd Najwyższy zaznaczył m. in.:

„(...) Przepisy § 4 instrukcji wyja-
zdowej i § 7 i 10 uchwały Nr 138/65
Komitetu Ekonomicznego Rady Mi-
nistrów z dnia 9.VI.1965 r. przewidy-
wały dla wysyłanych za granicę
specjalistów wynagrodzenie złotowe
(w złotych polskich) i wynagrodze-
nie walutowe (w walucie zagranicz-

1
nej). Zgodnie z § 4 instrukcji pierw-
sze z tych wynagrodzeń płatne jest
w kraju, natomiast wynagrodzenie
walutowe płatne w Libii. (. . .)

(...) przepisy ustawy d et wizowej
z dnia 28.111.1952 r. (Dz. U. Nr 21,
poz. 133) ograniczają zaciąganie zo-

bowiązań w obcej walucie.

Przepisy tej ustawy w stosunku
doart.358§1k.c.jakonormy
szczególne dopuszczają w sytuacjach
w nich określonych zaciągnięcie zo-

bowiązania w walucie obcej.
Zaciągnięcie przez przedsiębior-

stwo handlu zagranicznego wobec
specjalistów wysyłanych za granicę
do wykonywania usług związanych
z eksportem zobowiązania wypłace-
nia im części wynagrodzenia w wa-

lucie obcej, przewidzianej w uchwa-
le Nr 138/65 KERM, stanowi wy-
jątek od dyspozycji z art. 358 § 1
k. c ., dopuszczony przy zachowaniu
wymagań prawa dewizowego.

W procesie nie kwestionowano do-
puszczalności takiego zobowiązania;
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lecz zakwestion owano dopuszczal-
ność zasądzenia w wyroku- należne-
go pracownikowi wynagrodzenia
walutowego w

' walucie obcej,

oprocentowane-raihunki: walu.
towe krajowców dewizowych mo-

gą być zasilane (...) m. in. „kwotami
przekazów' bankowych, dokonywa-
nych w kraju przez' polskiego pra-
codawcę z tytułu walutowego wy-
nagrodzenia ze stosunku pracy oraz

diet zagranicznych"^
• Pracownik zatem, któremu przy-

sługuje wynagrodzenie walutowe z

tytułu świadczonych za granicą
usług, jest zainteresowany w tym,
by to wynagrodzenie zostało mu

wypłacone w walucie obcej, zwa-

żywszy związane z tym korzyści i

Udogodnienia, chociażby już'powró-
ci! do kraju.

Brak dostatecznie uzasadnionych
racji, które mogłyby pozbawić pra-
cownika tych korzyści. Opóźnienie
żaś zakładu pracy w wykonaniu zo-

bowiązań wynikających z umowy o

pracę nie pozbawia pracownika ko-
rzyści, jakie mógłby odnieść przy
należytym wypełnieniu przez tenże
zakład wzajemnego zobowiązania.

Dokonanie wypłaty takiej należ-
ności- może nastąpić w sposób prze-
widziany przepisami prawa -dewizo-
wego. (...)
• Rewizja przeto pozwanego Biura
co d-o zasady zasądzenia należności
umownych z tytułu wynagrodzenia
za pracę poza granicami kraju w

walucie zagranicznej — jest nieuza-
sadniona.

- Również nietrafny jest zarzut bra-
ku podstawy do przyznania wyna-
grodzenia walutowego, za' urlop wy-
poczynkowy wykorzystywany przez
powoda w kraju w 196'9 r. (.. .)

Natomiast rewizja. powoda (...)
podlega uwzględnieniu. ; Oddalenie
powództwa o. należność z tytułu wy-
nagrodzenia walutowego za okres
oczekiwania w kraju na wizę wyja-
zdową do Libii po urlopie i z .tytu-
łu kosztów przejazdu powoda do
kraju na pierwszy urlop jest wyni-
kiem błędnej wykładni art. 455 k . z.

i § 5 pkt. 4 instrukcji wyjazdowej.
Powód trafnie powołuje się na

adekwatność stanu faktycznego, któ-
ry powstał w następstwie niemożno-
ści wcześniejszego wyjazdu z kraju
po urlopie z braku wizy, a dyspozy-
cją art. 455 k. z.

Powód bowiem pozostawał w tym
czasie: w gotówiośor.dio; pracy, i otrzy-
mał w związku z tym wynagrodze-
nie z pominięciem'jedpak części wa-

lutowej, przeszkoda zaś w wyjeździe
(w postaci br.aku wizy) dotyczyła
zakładu pracy, który zgodnie z umo-

wą obowiązany był załatwić wszel-
kie formalności paszportowe i wizo-
we. Nie ma nawet twierdzeń,, że wi-
zy nie można było wcześniej uzy-
skać z przyczyn dotyczących pra-
cownika. Umowa o pracę za grani-
cą w tym okresie obowiązywała
strony . i powód dopełnił wszystko,
by móc wykonywać przewidziane
umową czynności. Przeto należało
mu się z mocy art. 455 lc. z. takie
wynagrodzenie, jakie mu w tym
czasie przysługiwałoby, gdyby pra-
cował, czyli wynagrodzenie stale,
złożone zarówno z części złotowej
jak i walutowej. (. . .)"

NOWE PRZEPISY
I ZARZĄDZENIA

PRZYJMOWANIE DO
EKSPLOATACJI I ROZLICZANIE

ZREALIZOWANYCH ZADAŃ
INWESTYCYJNYCH

Przewodniczący Komisji Plano-
wania przy Radzie Ministrów wydał
szczegółowe zarządzenie w dniu 22

stycznia 1973 r w sprawie przyjmo-
wania do eksploatacji oraz przepro-
wadzania rozliczeń i' analiz zreali-
zowanych zadań inwestycyjnych
(Monitor Polski Nr 5, poz. 34).

W myśl zarządzenia, z czynności
przekazania — przyjęcia • zadania
inwestycyjnego do eksploatacji spo-
rządza się protokół według ramowe-

go wzoru. W razie odmowy przyję-
cia inwestycji do' eksploatacji spo-
rządza się protokół według innego
wzoru.

Przedmiotem przyjęcia do eksploa-
tacji może 'być zadanie lub całe
przedsięwzięcie inwestycyjne. W

uzasadnionych wypadkach przed-
miotem przyjęcia do eksploatacji
może być również część zadania in-

westycyjnego.
. Na .podstawie faktur wykonawcy

na, przedmiot odbioru inwestor spo-
rządza rozliczenie całego zrealizo-
wanego zadania inwestycyjnego.
Integralną część rozliczenia stanowi
protokół.

Rozliczenie zrealizowanego zada-
nia inwestycyjnego wraz z protoko-
łem powinno zawierać zestawienie
i porównanie kosztu, cyklu realiza-
cji i efektu gosoodarczego w stosun-
ku do wielkości planowanych w za-

łożeniach techniczno-ekonomicznych
(w dokumentacji uproszczonej), a w

razie ich zmian również w stosunku
do wielkości zawartych w zaktuali-
zowanych założeniach techniczno-
ekonomicznych.

Wraz z zarządzeniem ogłoszonych
zostało 5 załączników, w tym
j,wskazówki w zakresie sporządzania
rozliczeń i analiz z wykonania in-

westycji przyjętej do eksploatacji".

Opracowała ,•
STANISŁAWA ZIELIŃSKA

sOLNICZA TRYBUNA • ROLNICZA TRYBUNA •

DWA'
typy czynników-mogą wywoływać krótkookre-

sowe wahania produkcji'rolnej; zmienność warunków
atmosferycznych, oraz zmienność warunków ekono-

micznych. Socjalistyczna; gospodarka, planowa potrafiła
wyeliminować krótkookresowe wahania, produkcji rolnej
wynikające z : koniunkturalnych zmian warunków eko-
nomicznych '), i ńieplańowości rozwoju gospodarki i z

żywiołowego działania praw- rynku. Wahania tego typu
uległy -także pewnemu ograniczeniu w wysoko rozwi-
niętych państwach kapitalistycznych charakteryzujących się
rozbudowanym systemem interwencjonizmu państwowego.

Nie mogą natomiast zostać wyeliminowane wahania plo-
nów wynikające ze zmienności warunków atmosferycznych.
Wbrew rozpowszechnionym opiniom postęp techniczny na-

szej strefy klimatycznej, wyrażający się aktualnie przede
wszystkim we wzroście nawożenia i w stosowaniu bardziej
intensywnych odmian, bynajmniej' nie zmniejsza absolut-
nych odchyleń plonów
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Absolutne wahania plDnów zbóż, wyrażone w wielkościach bez-

względnych, jakie obserwujemy dzisiaj w Polsce w warunkach

plonów 22-24 kwintale, nie . są bynajmniej mniejsze od wahań, które

obserwowaliśmy w okresach, gdy plony nasze osiągały 11-13 kwin-

tali. Nie można wykluczyć, iż w przyszłości wraz ze wzrostem

plonów i nawożenia, nie tylko absolutne, ale względne wahania

plonów mogą ulegać zwiększeniu. Wskazuje na to załączony wy-
kres charakteryzujący piony NRF. Po osiągnięciu wysokiego prze-

ciętnego poziomu, zmienność plonów uległa zwiększeniu. I tak,
absolutne standardowe odchylenia od trendu dla lat 1950-1939 wyno-

siły 0,695 kwintala, by w następnym dziesięcioleciu 1960-1970 wzros-

nąć aż do 2,69 kwintala. Liczby te w wyrażeniu względnym wyno-

siły w pierwszym okresie 2,3 proć. wzrastając w następnym okre-

sie do 7,7 proc.

Zaznaczymy, że zmienność plonów jest ostatnio w NRF znacz-

nie większa niż w Polsce. Doświadczenia NRF mogą być dla nas

bardzo Interesujące, ponieważ właśnie w tym kraju, podobnie jak
w Polsce, nawożenie i stosowanie nowych odmian a nie regulacja
stosunków wodnych odegrała w ostatnim dwudziestoleciu decy-
dującą rolę jako czynnik wzrostu' pionów.

1D65—1970 stanowiła główny - czynnik ograniczający zwiększanie płac
realnych. Natomiast Bkokowy wzrost dostaw mięsa wieprzowego
na rynek, jaki obserwowaliśmy w latach 1971-1972, byl Jednym z

podstawowych czynników zasadniczego przyśpieszenia wzrostu płac
w tych latach. Z kolei wzrost ten, wraz ze wzrostem dochodów

chłopów i wzrostem eksportu netto mięsa na trudne rynki wy-
soko rozwiniętych krajów kapitalistycznych, odegrał w pewnym

stopniu rolę siły napędowej rozwoju całej gospodarki.

Mówiąc o. szybkim wzroście dostaw żywca wieprzowego
musimy równocześnie pamiętać, iż tempo wzrostu skupu
żywca jakie uzyskano w lalach 1971 (10 proc.) i 1972 (34,8
proc.), jest tempem wyjątkowym; w pewnym sensie nie-
powtarzalnym. Efekty lat 1971 i 1972 w zakresie produkcji
i skupu trzody były w określonym stopniu efektami odłożo-
nymi. W okresie 1966-1970 znane błędy w zakresie polityki
paszowej i cenowej spowodowały stagnację i tendencję
spadkowe produkcji trzody. (Problem ten szerzej omawia-
łem w artykule „Ludzie przeproście świnie" („Zycie Gospo-
darcze" nr 9/1971). Po usunięciu tych błędów w ciągu 2 lat
1971 i 1972 uzyskaliśmy znaczny przyrost pogłowia trzody,
który powinniśmy byli stopniowo uzyskiwać w ciągu 7 lat
(lata 1965-1972). W 1972 r. mimo wyjątkowo wysokiego tem-

pa wzrostu skupu mięsa (21 proc.), z trudem udało się utrzy-
mywać równowagę rynkową w zakresie mięsa. Wskazuje
to na konieczność dokonania w przyszłości takich zmian
struktury przyrostu konsumpcji, przy której równowagę
rynkową można by utrzymać, przy tempie wzrostu skupu
mięsa nie przekraczającym 3,5 — 4 proc. rocznie.

W przyszłości przy normalnych warunkach i przy stoso-
waniu odpowiedniej polityki paszowej gwarantującej stały
wzrost pogłowia trzody przy zmiennych plonach, nie należy
spodziewać się przypuszczalnie średniorocznego tempa
wzrostu większego niż 3,5 — 4 proc.

Na podstawie tych doświadczeń można stwierdzić, iż gos-
podarka nasza wskutek szczególnie wysokiej elastyczności
dochodowej popytu na mięso i wysokiego udziału mięsa
w eksporcie do krajów kapitalistycznych — jest szczególnie
wrażliwa na zmiany produkcji mięsa, (wrażliwość ma wa-
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Odmienna--sytuacja'występujęuw:'zakresie produkcji zwie-
rzęcej. Także w tej dziedzinie działają dwa czynniki zmien-
ności -warunki atmosferyczne^-czynniki ekonomiczne) z" tym
jednak, iż wpływ czynnika atmosferycznego na zmienność

produkcji uległ zasadniczemu zmniejszeniu w wysoko roz-

winiętych krajach kapitalistycznych i w wielu krajach so-

cjalistycznych (głównie dzięki wzrostowi stosowania pasz
treściwych pochodzących częściowo z kompensującego nie-
urodzaje importu).

Zasadniczemu ograniczeniu uległy cykliczne wahania
krótkookresowe wywołane zmiennością warunków ekono-
micznych. Wbrew pozorom wyeliminowane zostało w Polsce
działanie tzw. „cyklów świńskich" wywoływane przez cy-
kliczne zmiany relacji cen pasz i żywca, które były tak cha-

rakterystyczne dla rolnictwa polskiego okresu międzywo-
jennego.

Zmienność, jaką obserwujemy obecnie w produkcji żywca
wieprzowego

3
), bynajmniej nie jest skutkiem występowa-

nia cykli. Podstawowa masa zbóż i żywca jest zakupywa-
na przez państwo według wzajemnych relacji cen zbóż
i żywca ustalanych przez państwo, które nie podlegają
cyklicznym wahaniom. Zmiany relacji cen nie mogą
więc wywoływać cyklicznych wahań produkcji. Waha-
nia, jakie obserwujemy W Polsce w. zakresie produkcji
żywca wieprzowego, Wynikają w znacznym stopniu z tego
faktu, iż dotychczas nie umieliśmy; wykorzystywać w peł-
ni możliwości, jakie stwarza ^ sprzedaż pasz treściwych
według stałych cen. Sprzedaż ta, • powiązana z importem
zbóż i pasz daje możliwość uzyskiwania stabilności w roz-

woju produkcji żywca wieprzowego, przeciwdziałając ujem-
nym skutkom wahań plonów. zbóż i ziemniaków. Nie wy-
korzystując tych możliwości w przeszłości otwieraliśmy tym
samym drogę dla krótkookresowych Wahań wywoływanych
zmiennością plonów. ...

Przypomnijmy, po nieurodzajnym roku 1962 — (jedno-
czesny nieurodzaj zbóż i ziemniaków) obserwowaliśmy spa-
dek pogłowia trzody trwającej ; aż dwa lata. Dopiero
w 1965 r. uzyskano poziom pogłowia z 1962 r. Ta stosunko-

wa długotrwałość okresów spadku produkcji wynikała po
prostu z tego faktu, iż odbudowa' stada matecznego i uzys-
kanie dostatecznej ilości prosiąt do hodowli wymaga okreś-
lonego czasu.

WPŁYW WAHAŃ W PRODUKCJI TRZODY
NA GOSPODARKĘ

Rozwój naszej gospodarki w ostatnim 20-łeciu wykazuje,
iż trudno przecenić znaczenie tych wahań. Ujemny wpływ
wahań przejawia się w .dwęch dziedzinach.

Występuje on w samej produkcji rolnej, ponieważ spadek
pogłowia po roku nieurodzaju często zbiega się z wysoki-
mi plonami ziemniaków, które na skutek braku trzody (rok
1963 i 1964) nie mogą być przetworzone na mięso. Tym sa-

mym następuje utrata części produktu roślinnego uzyskiwa-
nego dzięki znacznym nakładom pracy, materiałów i inwes-
tycji. Spadek pogłowia powoduje poza tym nie wykokrzysta-
nie istniejących stanowisk w budynkach gospodarczych.
Oznacza' to utratę produkcji o zerowej kapitałochłonności
i to w sytuacji podejmowania przez naszą gospodarkę
olbrzymiego wysiłku inwestycyjnego w. celu uzyskiwania
w trudnych warunkach przyrostu bardzo kapitałochłonnej
marginalnej produkcji; (WydatkóWahie przez państwo rok-
rocznie wielomilionowych sum na zagospodarowanie prze-
jętych gruntów). Periodyczne spadki pogłowia wywołują
poza tym nie wykorzystanie tzw. nieprzesuwalnej siły ro-

boczej w gospodarstwach chłopskich (w. krótkich okresach)
przy równoczesnym, zmniejszeniu dochodów chłopskich.
Wpływa to ujemnie na całość procesów reprodukcji rolni-
czej (hodowla trzody jest najważniejszym źródłem docho-
dów gospodarstw chłopskich). •_.-''

Zmienność produkcji trzody : wywołuje bardzo poważne reper-

kusje w całej gospodarce narodowej.' Produkcja trzody dostarcza

podstawowej masy rynkowej dostaw mięsa. Przy czym tempo
wzrostu tych dostaw stanowi; jeden z najważniejszych czynni-
ków determinujących skalę śtópy wzrostu plac. Doświadczenia lat

1965-1972 bardzo wyraźnie wskazują na podstawowe znaczenie te-

go czynnika dla wzrostu płać; rStagnacja produkcji mięsa w latach

hanja dodatnie i ujemne). Przy czym szczególna wrażliwość
gospodarki na ujemne wahania produkcji mięsa wynika
z określonych, cech gospodarki ' socjalistycznej. W warun-

kach wzrostu zasobów siły roboczej gospodarka ta musi
charakteryzować się stałym wzrostem zatrudnienia i nie
może reagować na ujemne wahania w produkcji mięsa two-
rzeniem bezrobocia, okresowymi obniżkami dochodów chło-
pów i okresowymi zwyżkami cen na mięso (obniżającymi
place realne).

Konieczność utrzymywania stałego wysokiego tempa wzro-

stu całej gospodarki nie daje się pogodzić z okresowymi
spadkami produkcji mięsa w warunkach bardzo wysokiej
elastyczności dochodowej popytu na ten produkt4). Dlatego
możemy stwierdzić, iż wahania produkcji trzody stanowiły
w przeszłości swoisty dylemat nie tylko rolnictwa ale i ca-
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łej gospodarki narodowej, powodując narastanie poważnych
sprzeczności.

ROZWIĄZANIE DYLEMATU

Na podstawie powyższych uwag można powiedzieć, iż
gospodarka nie wytrzymuje ujemnych wahań produkcji
mięsa. Równocześnie stwarza ona wszystkie warunki dla
całkowitego wyeliminowania ujemnych wahań, a przypu-
szczalnie także okresowej stagnacji produkcji mięsa.

Uwzględniając, że w wysoko rozwiniętych krajach kapitalistycz-
nych (o przewadze chłopskiej gospodarki), takich jak NRF, Francja
wyeliminowano zaburzenia w produkcji trzody wywoływane waha-

niami atmosferycznymi, to wydaje się, iż w warunkach planowej
gospodarki socjalistycznej powiązane] ze światowym rynkiem,
charakteryzującej się uspołecznieniem skupu i zaopatrzenia, pow-

stały już warunki, w których system centralnego planowania może

zagwarantować całkowite wyeliminowanie ujemnych wahań pogło-
wia trzody i okresowych stagnacji.

Należy jednak zaznaczyć, że w naszych obecnych warun-

kach nie. można przynajmniej na razie, uzyskać stabilności
pogłowia trzody przez przyspieszony rozwój przemysłowych
form tuczu. A to dlatego, gdyż formy te są w naszych aktu-
alnych warunkach ciągle jeszcze bardzo kosztowne inwesty-
cyjnie, a przede wszystkim charakteryzują się wysokimi
kosztami dewizowymi w porównaniu z hodowlą chłopską,
(tucz przemysłowy jest całkowicie oparty na paszach dewi-
zowych, w małym stopniu może korzystać z paszy ziemnia-
czanej, która daje dwa razy więcej jednostek zbożowych z

hektara). Zastosowanie obecnie tej metody rozwiązywania
problemu musiałoby bardzo poważnie obciążyć nasz bilans
handlu zagranicznego. Nie znaczy to oczywiście, iż ta meto-'

da ńie odegra bardzo' istotnej roli w przyszłości. Skąd ko-?
nieczność umiarkowanego rozwijania tej mćtody.; _

Niedopuszczalne byłoby także uzyskiwanie.-'StabilnoSęl
rozwoju pogłowia na drodze hamowania .-jega wzrostu.w iar
tach wysokiego urodzaju pasz. Nic też nie wskazuję :na tp,
iż potrafimy w przyszłości wyeliminować wahania przez
zwiększenie wierności plonów zbóż i ziemniaków- Na spra-
wę trzeba patrzeć realnie. W aktualnie istniejących warun-

kach należy przygotować środki umożliwiające zachowanie
stabilności produkcji trzody w warunkach zmienności plo-
nów, która może ulec nawet zwiększeniu.

POLITYKA PASZOWA - PODSTAWOWY INSTRUMENT
ROZWIĄZANIA PROBLEMU

Stosując. odpowiednią politykę paszową można- stworzyć
takie warunki, w których pasze treściwe sprzedawane rol-
nikom byłyby w jednakowym stopniu dostępne,, po tych
samych cenach, w latach .urodzaju i nieurodzajnych. Kom-
pensowałyby spadek produkcji pasz własnych W latach nie-
urodzajnych.

Oczywiście, byłoby najlepiej, gdyby cały, odpowiednio zróżnico-

wany asortyment pasz, zarówno w latach urodzajnych Jak. 1 nie-

urodzajnych, był powszechnie dostępnym środkiem produkcji, ta-

kim jak są obecnie nawozy mineralne przy stałym zachowaniu

równowagi popytu i podaży oraz przy- utrzymaniu stałych cen.

Zastosowanie takiej polityki paszowaj przypuszczalnie automatycz-
nie ograniczyłoby wahania cer pasz w obrocie sąsiedzkim i przy-

puszczalnie ustabilizowałoby ceny. prosiąt, które' ś^ ważnym regu.
latorem procesów reprodukcji. Należy jednak sądzić^ że oddziały-
wanie polityki paszowej na ceny prosiąt nie byłoby automatyczne,
a więc konieczne byłoby jednoczesne uruchamianie odpowiedniej
polityki interwencyjnej wyrażającej się w państwowym skupie .pro-

siąt. Przeciwdziałałoby to pojawiającym się teńdericjómżniżKowym,
które zagrażają procesom rozszerzonej reprodukcji stada.

Konieczne byłoby także wprowadzenie określonych zm}ąn
w systemie planowania centralnego gospodarki narodowęj.
Ponieważ nie rozporządzamy żadnymi możliwościami prze-
widywania wahań plonów wywoływanych' warunkami
atmosferycznymi, to plany roczne i prany 5-łętnie musiały-
by być opracowywane w kilku wariantach, przewidujących
cały system działań w zakresie dostaw- pasz i dodatkowego
Importu w latach nieurodzaju. Wydaje''sięnti: ińl, iż każdy
roczny plan rozwoju gospodarki naródoWej')p-ówip:en zawie-
rać specjalny dział, którego celem byłoby przygotowywanie
środków, jakie stosuje gospodarka narodowa dla odparo-
wania ujemnych skutków nieurodzaju. Podobny dział, musi
zawierać plan 5-letni, który przypuszczalnie lńusi' przewi-
dywać przynajmniej dwie możliwości ukształtowania; wa-

hań plonów (jeden rok nieurodzajny, dwa iata riietirodziajnie).
Wśród wszystkich środków kierowanych '-'tai- rozwój rol-

nictwa bezwzględny priorytet powinien dotyczyć tych środ-
ków, które mogą wyeliminować ujemne wahania i. stag-
nację w rozwoju pogłowia trzody. Równocześnie konieczne
jest stałe obserwowanie sytuacji kśztńłtUjącej się'na- ryn-
kach lokalnych, dokonywanie analizy- WahaS 1

pibnó.W w po-
szczególnych regionach i zmian ceń'występujących ńa lokal-
nych rynkach pasz i prosiąt. -Należałoby uruchomić specjal-
ne badania w celu wyjaśnienia 'charakteru "i" stopnia stabil-
ności przyrostu pogłowia- trzody, który został .uzyskany w

ostatnich 2 latach. 5
).•

Jest prawdopodobne; iż przyrosty ten może w przyszłości - bardzo
silnie reagować na nieurodzaj i, wywołane przezeń zmiany,.w;dos-
tępności pasz kupnych,. Zbierane informacje powinny stanowić pod-
stawę dla uruchomienia szybkich, elastycznych, operatywnych
i zróżnicowanych regionalnie działań, . wyrażających się;, przede
wszystkim w odpowiednich przyrostach dostaw pasz i' w interwen-
cjach na rynku prosiąt, a także w innych przedsięwzięciach sta-
bilizujących pogłowie trzody. Wydaje się, iż operatywne, działa-
nie w tej dziedziniec) może okazać się bardzo efektywne w prze-
ciwieństwie do wielu innych dziedzin rolnictwia, które .raczej- wy-
magają spokoju i nie lubią nadmiernej operatywności^

CZY STAC NAS NA UTRZYMANIE RÓWNOWAGI1
W LATACH NIEURODZAJU?

Czy stać naś nS uczynienie z. pasz treściwych "powsxech->
nie dostępnego, niereglamentowanego towaru także w latach
nieurodzaju? ' • ' .'•--..

Często ;w przeszłości postulat Utrzymania stałej ' równo-
wagi na rynku paszowym odparowywano argumentem bra-
ku środków.

Wydaje się, iz w świetle doświadczeń ostataich , lat nie
ma chyba takiej ceny, której nie warto by zapłacić.za-nie-
dopuszczenie do Ujemnych wahań, bądź stagnacji pogłowia
trzody. Ceną tą w "naszych konkretnych warunkach rpoże
być dodatkowy impojrt ok. miliona ton .zbóż w latach, inife-
urodzaju. (Ponad maksymalną ilość osiąganą w ostatnich
latach blisko 3 min ton rsamyeh zbóż. Zob. Rocznik Staty-
styczny 1.972, s. 402).

Oczywiście byłby to niemały wysiłek dla gospodarki na-

rodowej.
7

) Dlatego jęsli-rmówimy ó'konieczności zdobycia
umiejętności planowania' przy źmiennyńi' poziomie. plonów i

zbóż, to mamy na myśli konrecżńość' przystosowania -<ip
zmienności urodzajów nie tylko planowania rozwoju same-

go rolnictwa, ale także planowania-całej
1

gospodarki." Musi-
my przestać uważać zjawiska nieurodzaju % rolnictwie za.

zjawiska nienormalne. f Powtarzające , się okresowo riieuro-r
dzaje muszą być traktowane jako element normalnego roz- .

woju. Uzyskanie zaś niezbędnej elastyczności" i przesta-
wialności w rozmaitych dziedzinach gospodarki riaVodpwej,
która eliminowałaby perturbacje wyiiikająće 'ż periodycz-'
nych nieurodzajów i z działania egżogenicżnycK' •^yrinikpw
(np. zmiany koniunktur na rynkach światowych)' i— należy'
uznać za podstawowe kryterium dobrego planowania. -'

Eliminowanie ujemnych wahań i okresów stagnacji w po-
głowiu trzody nie oznacza przypuszczalnie możliwości wyeli-
minowania wpływu wahań klimatycznych na tempo wzros-

tu płac. Środki konieczne dla dodatkowego" importu, zbóż
i pasz zapewne będą musiały być zdobyWShe częściowo na •

drodze zwiększonego • importu mięsa,
8
) *>cb oczywiście może'

ograniczać tempo wzrostu płac -w latach złego' urodzaju.'
Ważne jednak jest to, że ujemne oddziaływanie nieurodza-
ju na wzrost płac — nie powodujące spadku pogłowią ogra-t'
nicza okres tego oddziaływania do jednego roku. Natomiast
oddziaływanie wynikające ze spadku pogłowia może prze-
dłużyć okres tego ujemnego wpływu do lat 3. Dlatego właś-
nie nie ma takiej, ceny, której nie warto «zapłacić za Stabil-
ność rozwoju pogłowia trzody chlewnej.

1) Nie dotyr-y to warzywnictwa i sadownictwa."

2) Wydaje się, iż postęp techniczny poważnie" zmniejsza wahania-

plonów w krajach subtropikalnych, w Których nawadnianie umoż-

liwia pełne wykorzystanie niezmiennych 1 korzystnycK warunków

cieplnych.

3) Zmienność plonów wywołuje stosunkowo mniejsze wahahla

w produkcji żywca wołowego i w produkcji, a w szczególności w

skupie mleka. Wahani? te nie mają tak istotnego znaczenia dla

gospodarki narodowej, jak wahania produkcji żywca., wieórzoWe-

go. Polityka paszowa nie może tu .odgrywać tak istotnej roli Jak
w przypadku trzody. Zmienność produkcji żywca wołowego i mle-

ka Stanowi odrębny problem, wymagający osobnego' .omóWieniai

4) Rozwoju gosnodarki socjalistycznej, nie można--przvstpsować do

okresowych spadków i stagnacji podaży mięsa, niemniej jednak,
obserwowana obecnie bardzo wysoka elastyczność dochodowa po-,
pytu na mięso musi ulegać stopniowej obniżce.

5) Badając ten problem należy pamiętać'o doświadczeniach
1952 r.. kiedy w ciaeu jednego roku gosoodarczego 1962/.1963 straci-

liśmy uzyskany niezwykle szybko w poprzednich latach" priyrost
pogłowia trzody.

«> Należałoby rozważyć celowość zastosowania technik;! elektro

nleznej dla szybkiego i sorawnego zbierania, i . przetwarzania", infor-

macji o sytuacji na poszczególnych rynkach miejscowych.

7) w bieżącym roku gospodarczym interwencję "mpgtyhy poważ-
nie utrudnić kształtujące się okresowo, na wyjątkowo wysokim^ no-

ziomie ceny zbóż na rynkach światowych.

8) Można chyba wykazać posługując . si*, prostym,rachunkiem/
że przeciwdziałanie, spadkowi, pogłowia trzody. za^omocą >dodatko-

wego importu pasz, finansowanego zwiększony,,,
'

efopprtem riiesa
- daje korzystniejsze efekty dla bilansu płatiU^Ęo i dlaryriku
wewnętrznego, aniżeli równoważenie ujemnych, skutków, tóadku .

produkcji mięsa drogą zmniejszenia - jego eksportu, •lub importu
Wszystko, bowiem ..wskazuje na tq, żą relacje. cen: mięsa - dó cen

'

zbóż będą się w perspektywie zmieniać na..jkorzyść. nrięsa/



Czechosłowacko-polska współpraca
w budowie urządzeń inwestycyjnych

Wywóz kompletnych obiektów
zajmuje w czechosłowackim
eksporcie bardzo ważną pozycję.
Czechosłowacki przemysł maszy-
nowy, jak o tym świadczy tak-
że długoletnia i efektywna współ-
praca w tej gałęzi pomiędzy
Polską Rzecząpospolitą Ludową i
Czechosłowacką Republiką Socja-
listyczną, posiada w tej dziedzi-
nie wszelkie warunki dla dalsze-
go i pomyślnego rozwoju wza-

jemnych kontaktów. Należą do
nich przede wszystkim baza me-

talurgiczna o odpowiednim po-
ziomie, rozwinięte zaplecze na-

ukowo-badawcze oraz doświad-
czenie techników, a w procesie
produkcji doświadczenie robotni-
ków.

Z umów, zawartych pomiędzy
Polską Rzecząpospolitą Ludową
i Czechosłowacką Republiką So-
cjalistyczną, wysuwają się na

czoło trudne zadania dla przemy-
słu ciężkiego obu krajów, wyra-
żające się zabezpieczeniem pro-
dukcji i przekazaniem do
eksploatacji szeregu energetycz-
nych i metalurgicznych urządzeń,
oo nie jest łatwe, a które są rea-

lizowane w ramach czechoslo-
wacko-polskiej współpracy — w

tym zasięgu po raz pierwszy.

Dostateczną gwarancją przygo-
towania do wykonania tych waż-

nych zadań jest przede wszyst-v
kim długoletnia tradycja czecho-
słowackiego przemysłu maszyno-
wego. Tradycja w produkcji cięż-
kich urządzeń inwestycyjnych w

zakładach, których wyroby noszą
znane w świecie znaki firmowe
SKODA, VrTKOVICE, Prvni
brneńska strojirna, ĆKD Blan-
sko, CKD Dukla Praha, jest po-
nad stuletnia. Do tej tradycji na-

wiązują dalsze, nowoczesne, no-

wo wybudowane zakłady prze-
mysłu ciężkiego jak ŻDAS 2d'ar-
ske strój irny a slevarny, SES —

Slovenske energeticke strojarne
TLmaće, SMZ Dubnica nad' Wa-

giem, VIHORLAT Snina i szereg
innych dalszych czołowych, cze-

chosłowackich zakładów maszy-
nowych.

Jednym z największych czecho-
słowackich eksporterów urządzeń
inwestycyjnych stało się przed-
siębiorstwo handlu zagranicznego
SKODAEXPORT, powołane w ro-

ku 1966, które nawiązywało do
tradycji przedsiębiorstwa handlu
zagrańicznego TECHNOEXPORT.
SKODAEXPORT zajmuje się
eksportem i importem urządzeń
energetycznych zarówno dla

Hydroelektrownia Solina — cztery turbozespoły dla lej elektrowni wyproduko-
wał zakład 'CKD Blansko i dostarczyła Centrala Handlu Zagranicznego Sko-

daexport Praha.

energetyki parowej jak i wodnej
oraz atomowej, urządzeń meta-

lurgicznych, kompletnych obiek-
tów budowy maszyn, elektrycz-
nych lokomotyw i trolejbusów,
urządzeń dla przemysłu tytonio-
wego oraz urządzeń do produkcji
betonów lekkich i słupów beto-
nowych. Eksport i import w tej
dziedzinie wymagają ścisłej
współpracy zakładów produkcyj-
nych, biur projektowych, często
także £irm budowlanych I orga-
nizacji doradztwa techniczne-
go. SKODAEXPORT zabezpiecza
kompleksowo wszystkie zagad-
njLenia realizacji . budowy urzą-
dzeń inwestycyjnych za granicą
i dlatego współpracuje z czoło-
wymi czechosłowackimi biurami
projektowymi, jakimi są HUTNl
PROJEKT, KOVOPROJEKTA,
ENERGOPROJEKT oraz z orga-
nizacją doradztwa i projektowa-
nia INPRO.

SKODAEXPORT dzięki swym
dostawom jest poważnym partne-
rem polskich placów budowy i

zdobywa sobie dobre imię przede
wszystkim przez dostawy urzą-
dzeń inwestycyjnych dla polskiej
energetyki, dla energetyki wod-
nej w szczególności. Czechosło-
wackie urządzenia wodnej ener-

getyki, przede wszystkim turbo-
zespoły produkcji CKD Blansko
z generatorami produkcji SKODA
Plzeń pracują w wielu polskich
elektrowniach.

Do ostatnich, z pełnym powo-
dzeniem zrealizowanych dostaw
należą czechosłowackie turboze-

społy dla polskiej wodnej elek-
trowni w Solinie i Żydowie —

które mają za zadania pokrycie
cyklicznych oraz nagłych szczy-
tów energetycznych.

Pierwszą elektrownią wodną
szczytowo-pompową w PRL jest
elektrownia wodna Żydowo, znaj-
dująca się w środkowej części
północnej Polski Charakteryzuje
się tym, że nie jest budowana na

rzece, lecz między dwoma, natu-

ralnymi jeziorami. Woda do elek-
trowni doprowadzona jest stalo-
wym rurociągiem z jeziora Ka-
mienna i wypływa do jeziora
Kwiecko. Przepompowywanie wo-

dy przebiega w kierunku odwrot-
nym- .

••

..
• .n$L ?li. jy^dne] ifelektrowni zain-
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Są dwa turbozespoły
rewersyjne Francisa i jfeden tur-

bozespół klasyczny z pionową
turbiną Francisa. Turbiny są bez-
pośrednio sprzężone z generato-
rami. Ogólna moc zainstalowana
w ruchu turbinowym wynosi
152.000 kW, a średnia roczna wy-
dajność osiąga 193 GWh. Koła
wirnikowe turbin, podobnie jak
w przypadku turbin dla elek-
trowni wodnej Solina, były wy-
konane nowoczesną metodą spa-
wania. Ten proces technologiczny
został oparty na patencie czecho-
słowackim.

Wszystkie zespół/ są całkowicie

zautomatyzowane. Rozbieg, za-

trzymywanie turbozespołów, jak
również przejście z jednego reżi-
mu pracy na drugi sterowane są
jednoimp ulsowo.

Elektrownia wodna Zydowo zo-

stała przekazana do eksploatacji
w 1971 roku. W czasie prób
gwarancyjnych zostały osiągnięte
optymalne wyniki obu zespołów
z rewersyjnymi turbinami Fran-
cisa oraz zespołu z klasyczną tur-

biną Francisa. Agregaty produk-
cji CKD Blanskoturbiny i SKO-
DA Plzeń — generatory — zostały
wypróbowane aż do przeciążenia
57 MW w ruchu turbinowym
przy wysokich wskaźnikach
sprawności. W ruchu pompowym
agregaty te wykazują ok. 12 proc.
Większą moc od gwarantowanej.

Elektrownia wodna Solina na

rzece San jest drugą elektrownią
szczytowo-pompową w Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej, wypo-
sażoną w turbozespoły rewersyj-
ne. Ogólny projekt energetycznego
wykorzystania rzeki San i jej
dopływów zakładał budowę ka-
skady elektrowni wodnych. Naj-
większym obiektem tego projek-
tu jest właśnie elektrownia pom-
powa Solina z dolnym zbiorni-
kiem wyrównawczym Myczkow-
ce. W czasie budowy elektrownia
ta była największym obiektem
wodnej energetyki w Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej. Przez

swój układ zaliczana jest do ty-
pu elektrowni szczytowych z za-

porą, a częściowo do elektrowni
pompowych.

Sama zapora tej elektrowni ma

ciężką betonową konstrukcję o

wysokości 82 metrów i długości
664 metry. Górne jezioro, utwo-
rzone przez podniesienie poziomu
wody, ma ok. 27 km długości.

W elektrowni Solina pracują
dwa klasyczne, pionowe turboze-
społy Francisa oraz dwa turbo-
zespoły rewersyjne, utworzone z

dwóch rewersyjnych turbin Fran-
cisa, sprzężonych bezpośrednio z

trójfazowymi silnikami generato-
rami. Turbozespoły są w pełni
zautomatyzowane, przystosowane
do jedńoimpuisowego zdalnego

sterowania. Dzięki bardzo dobrej
współpracy techników i robotni-
ków Polskiej Rzeczypospolitej Lu-

dowej z monterami zakładu ĆKD
Blansko oraz SKODA Plzneń
elektrownia została przekazana
do ruchu w bardzo krótkim cza-

sie, a jej ogólna zainstalowana
moc 138 000 kW stała się nowym
wkładem do polskiej sieci ener-

getycznej.
Wzajemna współpraca pomię-

dzy fachowcami polskiej i cze-

chosłowackiej hydrotechniki prze-
jawia się nie tylko dostawami
czechosłowackich urządzeń dla
polskich elektrowni wodnych, ale
i importem Czechosłowackiej Re-
publiki Socjalistycznej z Polski.

BZKG), a dostarczona została
przez PHZ SKODAEXPORT.

Elektrociepłownia wyposażona
jest w dwie turbiny kondensacyj-
nepo30MWidwakotłyna

1215
ton pary na godzinę, łącznie z

urządzeniem kondensacyjnym 'dla
ciepła odpadowego. Całość urzą-
dzenia łącznie ze spalaniem spro-
szkowanego węgla, z naWęgla-
niem, odpopięlaniem oraz hydra-
ulicznym transportem żużla jest '

sterowana centralnie.

Dobre wyniki eksploatacyjne
elektrociepłowni przyczyniły się
do tego, że przy dalszej rozbudo-
wie bierze się znów pod uwagę
jako dostawcę czechosłowacki
przemysł urządzeń energetycz-
nych.

W obecnym czasie przebiegają
rozmowy o dalszych możliwo- ~

ściach współpracy, które przeja-
wiły się przede wszystkim w

branży metalurgicznej. W roku
1972 odbyły się rozmowy pol-
skich przedstawicieli przemysłu
hutniczego i kierownictwa tej
branży CSRS, w • których, brali,
udział "także przedstawiciele
SKOD4EXPORT.XI- oraz. czoło?
wych . czechosłowackich • -produ-
centów. Rozmowy zostały zakoń-
czane -podpisaniem. , protokołu,na
podstawją, ktprego ę;zęchp?]t9wrąęrv
kie zakłady przemysłu ciężkiego
wezimą udział w budowie nowe-

go zakładu metalurgicznego
CENTRUM w okolicy Katowic,
gdzie ma być postawiona kok-
sownia, wielkie piece, linia dla
bloków i półwyrobów walcowa-
nych oraz inne wyposażenia tech-
nologiczne.

SKODAEXPORT ma swój
udział także w dotychczasowej-
współpracy przy rozbudowie pol-
skiego przemysłu metalurgiczne-
go. W roku 1972 była np. przeka-
zana do eksploatacji w Hucie

Aluminium w Koninie (woj. po-
znańskie) dostarczona przez
SKODAEXPORT Linia technolo-
giczna do podziału płyt aluminio-
wych. Linia została zmontowana

przez. mon.terów zakładu oroduk-
cyjnego SMZ Dubnica i wypró-
bowana w rekordowym czasie.
Linia ta przerabia 80 metrów
blachy aluminiowej w ciągu mi-

nuty, przy czym wyprostowuje
blachę aluminiową odwijaną ze

zwoju, tnie na określoną szero-

kość, kontroluje jej grubość dzie-
ląc-na płyty, które wyrównuje i
układa na skład. Jest to już z

kolei, druga linia z dostawy
SKODAEXPORT'u dla tego za-

kładu, przekazana do eksploata-
cji w roku 1972. Następne dwie
linie- — jedna do rozcinania, a

druga do obróbki wstępnej blach
miękkich — są w stadium prób,
a grupa, monterska zakładu pro-
dukcyjnego SMZ Dubnica posta-
ra się przekazać ją odbiorcy do
eksploatacji w najbliższym
czasie. •

W Polskiej Rzeczypospolitej Lu-

dowej ..pracują także inne urzą-
dzenia,\ dostarczane przez SKO-
DAEXPORT. Tak .np.. w miej-
skiej komunikacji Warszawy,
Lublina, Poznania, Olsztyna, Wał-
brzychu i Trójmiasta Gdańsk —

iSopfet — Gdynia znajduje się w

eksploatacji prawie 450 trolejbu-
sów ze znakiem fabrycznym
$KODA.

PHZ SKODAEXPORT ma do-
brą.markę w Polskiej Rzeczypo-
spolitej Ludowej, oo potwierdza,
że wzajemne korzystne stosunki
z polskimi partnerami handlowy-
mi wynikają z podstawowych za-

sad międzynarodowego, socjali-
stycznego podziału pracy i są
wyrazem stałego ekonomicznego
i przemysłowego rozwoju poten-
cjału krajów światowego systemu
socjalistycznego.

Hydroelektrownia Zydowo — trzy
pionowe turbozespoły elektrowni o

wydajności po 50 MW wyprodukował
zakład CKD Blansko i dostarczyła
Centrala Handlu Zagranicznego Sko-
daexport Praha.

SKODAEXPORT jako przed-
siębiorstwo, zajmujące się w tej
dziedzinie także importem urzą-
dzeń do CSRS, uzgodniło z pol-
skim przedsiębiorstwem handlu
zagranicznego BUDIMEX rekon-
strukcję zapory na największej
rzece czeskiej, na Łabie. Szereg
zapór rekonstruowanych przez
polskich techników i robotników
zostało już oddanych do eksploa-
tacji, a na dalszych pracuje się
z dobrymi wynikami, tak że
spławność tej największej cze-

skiej drogi wodnej, dzięki umie-
jętnościom i doświadczeniu pol-
skich robotników stale się wydłu-
ża. Celem jest osiągnięcie spław-
ności Laby aż do projektowanej
elektrowni Poćerady, aby mogła
być ona zaopatrywana w węgiel
z północno-czeskiego zagłębia
węglowego.

Także współpraca w dziedzinie
energetyki parowej rozwija się
owocnie, o czym świadczy elek-
trociepłownia przemysłowa, któ-
rą dla polskiego kombinatu
chemicznego wyprodukował za-

kład Prvni brneńska strojirna,
zakłady Klemensa Gottwalda (I



NA RYNKACH
ZAŁAMANIE, kapitalistycznego systemu -walutowe-

go, które rozpoczęło się w III dekadzie stycznia
br. nie skończyło się 13 lutego, wraz z przepro-

wadzeniem dewaluacji dolara.,) W drugiej polowie
tego miesiąca, a więc, już. po dewaluacji dolara, roz-

poczęła się nowa fala spekulacji, która objęła począt.
kowo złoto, a następnie także rynki walutowe. Po
stosunkowo 1 krótkim okresie obrony kursów, w końcu
lutego, działalność giełd głównych krajów kapitalis-
tycznych została ponownie zawieszona. Rozpoczęły się
znów gorączkowe konsultacje w sprawie zapobieżenia
dalszemu pogłębieniu obecnego załamania kapitalis-
tycznego systemu walutowego.

A więc: „nowa runda pokera walutowego". Okreś-
lenie to zaczerpnięte z Neue Zurcher Zeitung bardzo
trafnie charakteryzuje bowiem ogólny rozwój sytuacji
na rynkach pieniężnych w lutym br. Warto przyjrzeć
mu się jednak bardziej szczegółowo, zarówno z uwagi
na celowość bieżącego śledzenia rozwoju kryzysu ka-
pitalistycznego systemu walutowego, czemu od pierw-
szej dewaluacji dolara (tej z 18. XII. 1971 r.) poświę-
cony jest co miesiąc ten przegląd, jak również z uwa-

gi na znaczenie wydarzeń, jakie miały miejsce w dru-
giej polowie lutego br.

Bardziej szczegółową charakterystykę rozwoju sy-
tuacji na rynkach pieniężnych zacznijmy może od re-

akcji władz finansowych nie zaś od reakcji giełd. In-

nymi słowy, jak zmieniły się wzajemne relacje kur-
sów walut po dewaluacji dolara?

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na roz-

szerzenie grupy krajów, które zdecydowały się na

„upłynnienie" kursu swej waluty. (Jest on ustalany na

giełdzie w zależności od aktualnego stosunku popytu
i. podaży, a bańlc centralny w zasadzie nie jest zobo-
wiązany do obrony kursu, jeśli odchyla się on po-
wyżej — poniżej przyjętego przedziału. Punkty odchy-
leń, po których przekroczeniu bank centralny podej-
muje interwencje na rynku mogą być jednak dodat-
kowo ustalone).

W październiku ubiegłego roku płynny kurs wpro-
wadziła Wielka Brytania. Było to wynikiem słabości
funta sterlinga i >w, istocie rzeczy oznaczało jego de-
waluację. Po upłynnieniu funt notowany był bowiem
znacznie 'poniżej, .kursu ustalonego 18 stycznia 1971
roku, choć formalnie jego kurs nie został zmienio-
ny (np. w. styczniu br. funt oscylował w granicach 2,34
— 2,38 dolarów podczas gdy kurs oficjalny ustalony
w styczniu 1971 roku wynosi 2,6052 dolarów za funt).

Inny charakter miało upłynnienie franka szwajcar-
skiego, które poprzedziło ostatnią dewaluację dolara.
Było to wyrazem mocnej pozycji tej waluty, a rezyg_
nacja z interwencji banku centralnego doprowadziła •

do nieformalnej rewaluaeji franka szwajcarskiego (w
lutym br. - o scylował on w granicach 3,60 — 3,25 fran-
ka za dolar, podczas gdy kurs oficjalny, ustalony w

styczniu 1971. roku, wynosi 3,84 franka za dolar).
Pb ostatniej-dewaluacji.dolara grupa krajów o płyn-

nym kursie Waliity rozszerzyła się o Wiochy, Japo-
nię i Kanadę.. W' przypadku Włoch było to wyrazem
słabości lira. W prżypadku Japonii oznaczało niefor-
malną rewaluację jena. Był to więc swoisty kompro-
mis między wielokrotnie ponawianym żądaniem USA,
by jen został zręwaluowany i niechęcią Japonii do
jego rewaluaeji, wynikającą z obaw przed utratą kon-
kurencyjności japońskiego eksportu na. rynkach za-

granicznych.
Zmiany kursów w krajach, które nie upłynniły swej

waluty podzielić można na trzy grupy:
Pierwsza z nich to. kraje, które nie zmieniły pa-

rytetu swej 'waluty w stosunku do złota, co jest rów-
noznaczne z jej rewaluacją w stosunku do dolara. (Za
dolar płaci się obecnie mniej franków, marek za-

chodnioniemieckich. czy .guldenów holenderskich). Do

krajów tych należą wszystkie z wymienionych w za-

mieszczonej niżej tablicy (poza Szwecją), a także
Australią, Nowa Zelandia, Południowa Afryka, czy
kraje arabskie. Analogiczną decyzję podjęły kraje
socjalistyczne.

Nowy kurs Punkty Inter- Dawny °/o zmiana
w stosunku wencyjme kurs w sto-

do doi. w stos. do sunku
doi. do doi.

Francja 4,0041 4,7077 — 4,5003 5,1457 11.1
NRF a,DOW 2,!)35o — 2,IM50 3,2225 11,1
Belgia 40,33 41,24 - 33,43 44,111 11,1
Holandia 2,112 2,B«80 — 2,11545 3,245 11,1
Dania 0,3 .120 6,42311 — (i,14111 (i,»303 11,1
Norwegia 5,11008 6,1150 — 5,045J 0,6453 11,1
Austria 20,11*7 21,41 — 20,50 23,30 11,1
Szwecja 4,50' 4,(id25 — 4,45 4,8102 5,5

Do grupy drugiej należy Szwecja, a także Finlandia
i Islandia, które zmieniły dotychczasowy parytet swej
waluty w stosunku do złota. Dewaluacja tych walut
była jednak o połowę mniejsza niż dewaluacja dolara.
W rezultacie, jak to wynika z zamieszczonej wyżej
tablicy kurs korony szwedzkiej w stosunku do dola-
ra wzrósł o 5,5 proc.

Trzecią grupę stanowią kraje, które zdewaluowały
swą walutę proporcjonalnie do dewaluacji dolara. Do
krajów tych należą: Grecja, Indonezja, Izrael, Jugos-
ławia, Meksyk, Południowa Korea i Turcja.

Omawiając oficjalne zmiany kursów walut po de-
waluacji dolara warto zwrócić uwagę na zróżnicowa-
nie polityki kursowej w ramach rozszerzonej EWG.
Dwa kraje tego ugrupowania mają obecnie płynny
kurs (Wielka Brytania i Włochy). Frank francuski,
belgijski i luksemburski ma podwójny kurs (dla ope-
racji handlowych — broniony przez bank centralny i
dla operacji finansowych — kształtujący się w zależ-
ności od popytu i podaży). Tylko marka zachodnio-
niemiecka, gulden holenderski i korona duńska mają
nadal jednolity, stały kurs.

Nadzwyczajne posiedzenie ministrów finansów kra-
jów EWG, które odbyło się tuż po dewaluacji dolara
i poświęcone było jej- skutkom, nie przyniosło prak-
tycznie żadnych konkretnych postanowień w sprawie
utworzenia unii walutowej. Zalecenie opracowania
raportu w sprawie złączenia rezerw dewizowych oraz

zwiększenia wzajemnej pomocy finansowej krajów
EWG traktować trzeba raczej jako zademonstrowa-
nie na zewnątrz jedności poglądów. W istocie rzeczy
różnice stanowisk w EWG nie zmniejszyły się, lecz
pogłębiły, również dlatego, że tylko niektóre z krajów
członkowskich (W Brytania, NRF, Francja i Włochy),
a nie EWG jako całość uczestniczyły w konsultacjach
poprzedzających dewaluację dolara.

Rynki pieniężne oceniły ostatnią dewaluację dola-
ra znacznie bardziej krytycznie. Jak wspomniano na

wstępie ocena ta wyraziła się przede wszystkim w

szybkiej zwyżce ceny złota.

Cena ziota

7.II 14.11 19.11 23.11 28.11 l .III

Zurych (w doi.
za uncję) 68,50 71,75 74,75 84,00 84,00 85,0
Paryż

85,0

(we fr. za kg.) 11 420 11 165 11 460 12 20(1 12 100 12295
Londyn
(w doi. za uncję) 68,70 70,1-0 73,70 89,00 85,30 86,0

22 lutego cena złota w Zurychu doszła już do 86
doi za uncję, a więc była dwukrotnie wyższa niż,jego.
oficjalna cena, która po ostatniej dewaluacji dolara
wynosi 42,22 doi. za uncję. Na przełomie lutego i mar-

ca zwyżkowa tendencja ceny złota ulega dalszemu
nasileniu.

Zwyżka ceny złota, która nastąpiła po dewaluacji do-
lara ma wyraźnie Spekulacyjny charakter. Trzeba jed-
nak podkreślić, że za spekulacją tą kryje się również po-
stępująca utrata zaufania do pieniądza papierowego,
w szerokim tego słowa znaczeniu. Wynika to zarów-
no z przyśpieszonego tempa wzrostu inflacji, jak rów.
nież rosnącego braku stabilności kursów walutowych.
Jest to bardzo ważny czynnik charakteryzujący obec-
ną fazę rozwoju sytuacji na rynkach pieniężnych.

Fala spekulacji dotarła na rynki walutowe z pew.
nym opóźnieniem w stosunku dó złota.

Kursy walut

14.11 16.11 21.11 22.11 2ti.H 28.11 l.III

Zurych (we
fr za doi.) 3,40 3,34 3,30 3,37 3,30 3,25 3,18
Paryż (4,0041
fr za doi.) 4,G4B7 4,6525 4,0580 4,6240 4,5760 4,5305 . 4,0017
Londyn (w doi.
za 1'urit) 2,4505 2,1332 2,3380 2,4400 2,4750 2,4B07 2,4980

Z zestawienia tego wynika, że po ostatniej dewalu-
acji ełkres lekkiej zwyżki notowań dolara trwał nie-
zwykle krótko. Już bowiem poczynając od 22 lutego
dolar zaczął ponownie spadać. Mimo płynnego kur-
su bank szwajcarski został w tym dniu zmuszony do
interwencji, gdyż notowania osiągnęły poziom 3,33
franków za dolar, co jest uznane przez rząd szwajcar-
ski za granicę, w jakiej chce się utrzymać kurs fran-
ka. Wzmożona podaż dolarów ujawniła się następnie
na giełdach innych krajów zachodnioeuropejskich. Do

interwencji zmuszone zostały przede wszystkim kra-
je, mające stały kurs waluty.

1 marca br. Bundesbank zakupił 2,7 mld dolarów w

celu utrzymania kursu marki. Jest to największa in-

terwencja dzienna banku centralnego w rozwoju kry-
zysu kapitalistycznego systemu walutowego, poczyna-
jąc od dewaluacji dolara z gx-udnia 1971 roku. Do du-
żych interwencji na rynku zmuszone zostały również
banki centralne innych krajów Zachodniej Europy.
I tak: Bank Holenderski zakupił w tym . dniu
200 min dolarów, Bank Francuski 100 min dolarów,
a Bank Belgijski 40 min dolarów. Wobec utrzymują-
cego się napływu dolarów rząd NRF podjął decyzję
o zamknięciu giełdy w piątek 2 marca br. W ślad za

tym analogiczną decyzję podjęły rządy W. Brytanii,
Pranej i, Danii, Holandii, Belgii i Japonii. W sobotę
w Brukseli zwołano ponownie nadzwyczajne posie-
dzenie ministrów finansów krajów EWG. W tym sa-

mym czasie w poszczególnych krajach szefowie rzą-
dów odbywali narady z ekspertami finansowymi.

Rozwój sytuacji na rynkach pieniężnych w lutym
jest niewątpliwie wyrazem spekulacji, której sprzyja
istnienie rynku eurodolarowego ocenianego obecnie
na 80—100 mld dolarów, a także międzynarodowych
korporacji, które ułatwiają przenoszenie pieniędzy
z kraju do kraju. O zakresie spekulacji świadczy wy-
mownie fakt bardzo poważnego wzrostu oprocento-
wania kredytów krótkoterminowych na rynku eurodo-
larowym. Dla ilustracji wystarczy podać, że oprocen-
towanie kredytów jednomiesięcznych na tym rynku
wzrosło z 6,75 proc. w dniu 7 lutego do 9 proc.
w dniu 26 lutego. Jeśli jednak uwzględnić, że spe-
kulacja ta rozwinęła się bezpośrednio po nowej de-
waluacji dolara jest to zarazem oznaką, iż kryzys
systemu walutowego krajów kapitalistycznych wszedł
w nową fazę. Skłania to do kilku ogólniejszych re-

fleksji na temat dalszego funkcjonowania tego sy-
stemu.

Pierwsza z tych refleksji dotyczy waluty kluczo-
wej. Do zawieszenia wymienialności dolara na złoto
w dniu 15 sierpnia 1971 roku rolę tę z powodzeniem
odgrywał dolar amerykański, występując w rozlicze-
niach międzynarodowych jako miernik wartości, śro-
dek płatniczy i środek gromadzenia rezerw. Zawiesze-
nie, wymienialności dolara na złoto, a następnie jego

.
• dewaluacjaj-w grudniu 1971 roku podważyła rolę do-
;|&ra jako waluty kluczowej. Druga dewaluacja dolara

przeprowadzona w lutym br. oraz rozwo] wydarzeń
po tej dewaluacji stawiają pod znakiem zapytania,
czy- będzie on mógł nadal pełnić tę rolę nawet w ogra-
niczonym zakresie. Wśród innych walut trudno zna-

leźć taką, która zdolna jest zastąpić dolara w roli
waluty kluczowej. Wprowadzenie SDR-ów w ramach
Międzynarodowego Funduszu Walutowego, które zbie-
giem czasu miały przejąć rolę, jaką pełnił dotych-
czas dolar, nie wydaje się.,proste,,-możliwość ich
nadmiernej emisji zawiera w

1
''sobie groźbę nowych

kryzysów kapitalistycznego systemu walutowego. Po-
wszechne upłynnienie kursów walut nie stanowi oczy-
wiście rozwiązania problemu pieniądza -światowego,
choć może być środkiem przeciwdziałającym dalsze-
mu pogłębieniu obecnego załamania. A więc powrót
do klauzuli złota, które w ostatecznym rachunku było
zawsze i pozostaje nadal jedynym, prawdziwym pie-
niądzem światowym? ,. ,

Druga refleksja dotyczy już nie skutków, lecz przy-
czyn utraty przez dolara roli waluty kluczowej.
Tkwią one w zmianie układu sił eknnnm cvnvrh
między Stanami Zjednoczonymi a krajami Europy Za-
chodniej i Japonią. Ostatnia dewaluacja dslara jest
wyrazem rezygnacji Stanów Zjednoczonych z roli do-
lara jako waluty kluczowej na rzecz wzmocn.enia
konkurencyjności towarów amerykańskich na rynkach
zagranicznych. Jest to pierwszy krok ze strony Sta-
nów Zjednoczonych w walce o odzyskanie utraco-

nych pozycji.
Z tych samych przyczyn Japonia i NRF tak ostro

przeciwstawiały się naciskowi ze strony USA ha re-

waluację jena i marki zachodnioniemieckiej. W celu
zachowania konkurencyjności swych towarów na ryn-
kach zagranicznych NRF utrzymała dotychczasowy
parytet swej waluty,- choć obrona kursu marki ko-
sztowała już bardzo drogo. Japonia,..Zachowując do-
tychczasowy parytet jena została zmuszona do upłyn-
nienia jego kursu, co w praktycś rówhoznaczne jest
z rewaluacją. Jeśli uwzględnić, że w grudniu 1971 ro-

ku jen japoński został już raz zręwaluowany, wydaje
się że jego obecne upłynnienie prowadzić będzie do
osłabienia konkurencyjności japońskiego eksportu, i co

się z tym wiąże, ogólnej dynamiki rozwoju tego kraju.
W rozgrywce między Stanami Zjednoczonymi a kra-

jami Europy Zachodniej i Japonią, USA dysponują
jednak dodatkowymi atutami, których nie omieszkają
wykorzystać. Stany Zjednoczone są największym im-

porterem w świecie kapitalistycznym i wszelkie ogra-
niczenia, jakie wprowadzą one w tej dziedzinie będą
miały poważny wpływ na gospodarkę Japonii i kra-
jów Zachodniej Europy. USA dają wyraźnie do zro-

zumienia, że atut ten zamierzają w pełni wykorzy-
stać w toku. negocjacji handlowych, jakie prowadzone
będą w ramach GATT- , : .

Trzecia refleksja dotyczy roli EWG w rozwiązywa-
niu kryzysu kapitalistycznego systemu walutowego.
Rozwój sytuacji na rynkach pieniężnych w lutym wy-
kazał, że roli tej nie należy przeceniać. Ujednolicenie
stanowisk poszczególnych krajów EWG okazało się
bardzo trudne, a możliwość utworzenia Europejskiej
Unii Walutowej wydaje się obecnie mało realna. Wy-

razem tego jest wspomniane wyżej zróżnicowanie po-
lityki walutowej w . ramach EWG oraz fiasko nad-
zwyczajnego posiedzenia ministrów finansów, które
odbyło się po dewaluacji dolara. Znalazło to ponow-
nie potwierdzenie w toku obrad ministrów finansów
krajów EWG, kjóre odbyły się w Brukseli po zam-

knięciu giełd walutowych 2 marca br. Również to po-
siedzenie nie doprowadziło bowiem do żadnych kon-

kretnych postanowień, poza przedłużeniem zamknięcia
giełd oraz wezwaniem do rozpoczęcia w możliwie
krótkim terminie negocjacji w sprawie reformy kapi-
talistycznego systemu walutowego.

Nowa faza rozwoju kryzysu tego systemu nie wska-
zuje, by negocjacje dotyczące jego reformy były obec-
nie łatwiejsze, niż w grudniu 1971 roku.

Wir.

•«) poji. „Na rynkach pieniężnych" — 2. Gospodarcze nr -1
•z ®ni^ij,18 • lutego 1973 r.

ZA GRANICĄ PISZĄ:
+ Lodyński FINANCIAL TIMES

zamieszcza artykuł swego amery-
kańskiego' korespondenta finansowe-
go Nicholasa Colchestera pt. „USA —

przestawianie maszyny wojennej"
informujący o wpływie zakończenia
wojny wietnamskiej na gospodarkę
USA. Oto skrót tej korespondencji:

„Bezpośrednim efektem zawieszenia
broni \będzie spadek zapotrzebowania na

sprzęt i paliwa w Wietnamie. Stworzy
to problemy pewnym, dyskretnie działa-
jącym spółkom zbrojeniowym oraz nie-
którym filiom gigantów przemysłowych
uzyskujących większość swych docho-
dów w innych, bardziej pokojowych
dziedzinach działalności. Nie oznacza to,
że 8 mld doi., jakie Pentagon wydaje
obecnie rocznie na Wietnam zostanie
nagle skierowane do innych sektorów.
Pieniądze te zostaną, zamiast na kon-
flikt wietnamski, zużyte na ambitny
program przezbrojenia.

Program ten przerzuca główny akcent
wydatków na obronę z przynoszących
niewielką marżę zysków takich spraw,
jak dostawy broni ręcznej, amunicji i
mundurów, na budowę systemów broni
bardzo zaawansowanych pod względem
technicznym, których realizacji z takim
zadowoleniem podejmują się spółki prze-
mysłu rakietowo-Iotnlczego. Oczywiście,
tendencja ta występuje już od dłuższe-
go czasu, ale obecnie dokonany został
dalszy krok w tym kierunku w postaci
przyjęcia przez Departament Obrony
bliźniaczych programów „realistycznego
odporu" i „wystarczalności strategicz-
nej".

Pierwszy z tych programów obejmuje
zmniejszenie sil zbrojnych — zreduko-
wanie ich liczebności z 3,6 min ludzi
w 1968 r. do 8,34 min w polowie 1973 r.;
zmniejszenie w tym samym okresie ljcz-
by bombowców strategicznych do 500;
zmniejszenie do '/i stanu eskadr samo-

lotów pościgowych; zmniejszenie o po-
łowę liczby okrętów transportowych do
przewozu wojsk oraz liczby okrętów de-
santowych itd. To właśnie związane z

tym programem, którego realizacja -uleg-
nie przyspieszeniu w rezultacie zakoń-
czenia wojny wietnamskiej — zmniej-
szenie dostaw wojskowych wywrze pe-
wien, niewielki zresztą wpływ na szyb-
ko się skądinąd rozwijający przemysł
amerykański. Zmniejszenie zapotrzebo-
wania na zaopatrzenie wojskowe
wywrze ujemny wpływ nie tylko na

ogólnie znane firmy zbrojeniowe, ale i
na firmy, których pojawienie się na

tej liście jest rzecizą dofić zaskakującą:
Eastman Kodak, Uhiroyal, Ołin, Du
Pont, Godyeair Tire and Rubber, Atlas
Chemical (obecnie. należący do ICI), Sla-
rathdn Manufacturirig — by wymienić
tylko kilka z nich.

Ale obok tego programu ograniczania
rozmiarów sil zbrojnych realizowany bę-
dzie program modernizacji

'

niezbędnej
dla zapewnienia „wystarczalności strate-

gicznej"... Wydatki na obronę nie tylko
nic mają ulec zmniejszeniu, ale — jak
się oczekuje — wzrosną z 76,5 mld doi.
w roku finansowym kończącym się w

czerwcu 1973 do 80 mld doi. w roku
finansowym kończącym się w czerwcu

1974, przy czym znaczna część togo
wzrostu trafi do przemysłu rakietowo-
lotniczego... -
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Inną tendencją jest różnicowanie dzia-
łalności. Tak więc kalifornijska łfirma
Rolir Industries podejmuje . obecnie
znaczne wysiłki w dziedzinie komuni-
kacji publicznej. Kolejnictwem zaintere-
sowały się też firmy Boeing, Grumman
i LTV Aerospace, tak że i tu może
dojść do dość ostrej konkurencji.

To właśnie w drodze takich — niekie-
dy podejmowanych z niechęcią — prób
zróżnicowania działalności, nadwyżki po-
tencjału produkcyjnego amerykańskiej
przemysłowej machiny zbrojeniowej
przestawiane są na działalność pokojo-
wą. Proces ten, odbywający się nie bez
wstrząsów i różnego rodzaju nieszczęść,
napędzany jest przez pr&wo popytu i

podaży, działające przeciwko przemy-
słowi lotniczo-rakietowemu już od koń-
ca lat sześćdziesiątych i oświadczenie
prezydenta na temat zawieszenia broni
w Indochinach procesu tego- w żaden
sposób nie przyspieszy. Najprawdopo-
dobniej efekt tej deklaracji pojawiać się
będzie stopniowo w postaci lepszych
nastrojów w USA w ogóle i w przemy-
śle amerykańskim w szczególności, na-

strojów, które podziałają uspokajająco
na obecne obawy dotyczące inflacji, sto-

py oprocentowania i skuteczności „Fazy
Trzeciej".

• Radziecki miesięcznik PŁA-
NOWOJE CIIOZIAJSTWO (Nr
12/72) w artykule K. Kirnarskiej
omawia następujący problem: „Rola
ceny w stymulowaniu opracowań
projektowo-konstrukcyjnych". Po-
niżej — skrót artykułu:

„Jednym z ważnych kierunków dosko-
nalenia ekonomicznego mechanizmu
postępu naukowo-technicznego jest
wykorzystywanie w planowaniu i oce-

nie działalności organizacji naukowo-
badawczych, technologicznych i projek-
towo-konstruktorskich cen ich wyro-
bów. Sprowadzenie ich indywidual-
nych kosztów do społecznie niezbędnych
zakłada ustalanie ekonomicznie uzasad-
nionych cen...

Ceny stosowanych opracowań powin-
ny służyć jako źródło zwrotu nakładów
na badania naukowe oraz zapewniać
zysk niezbędny do stworzenia warun-

ków rozrachunku gospodarczego wy-
mienionych organizacji.

Ustalanie kusztów należy prowadzić
według konkretnych tematów i na od-
powiednich etapach. I tak, w organi-
zacjach projcktowo-konstruktorskicli
przemysłu maszynowego zachodzi ko-
nieczność ich ustalania na następu-
jących etapach: techniczne zadanie;
techniczny wniosek; szkice wy projekt;
techniczny; opracowanie dokumentacji
roboczej: wyprodukowanie modelu do-
świadczalnego. Ponadto ustala się je
w dwóch rozmiarach: według pro-
stych elementów ekonomicznych (glo-
balne koszty) i według pozycji kalku-
lacyjnych z uwzględnieniem przeznacze-
nia poszczególnych wydatków flla usta-
lenia kosztów własnych konkretnych te-
matów badawczych i opracowań kon-
struktorskich...

Drugim problemem ustalania cen jest
umotywowanie ekonomicznie uzasadnio-
nego rozmiaru zysku i określenie nor-

my rentowności. Prawdopodobnie zasa-

da ustalania tej ostatniej powinna być
jednolita dla wszystkich organizacji pra-
cujących na rozrachunku gospodarczym,
przedsiębiorstw produkcyjnych, instytu-
tów naukowo-badawczych i biur kon-
struktorskich, w celu zagwarantowania
ich interesów gosoodarczycli i stworze-
nia warunków zachęcających do oszczę-
dzania nakładów, skracania terminów
1 podnoszenia jakości.

Aby powiązać interesy opracowują-

cych nowy wyrób i jego konsumentów,
jest rzeczą celową skonfrontowanie roz-

miaru zysku w cenie badania z efektem
uzyskiwanym z jego wdrożenia do pro-
dukcji. Normę rentowności, a więc tak-
że ceny opracowań należy różnicować
z uwzględnieniem ich jakości, stopnia
nowości i innycli cech warunkujących
zwiększenie efektu u konsumenta.

Jednym z głównych warunków wy-
korzystania ceny jako bodźca postępu
naukowo-technicznego jśst zwrot produ-
centowi ekonomicznie uzasadnionych
kosztów produkcji nowych efektywnych
wyrobów, w tym także zwiększonych
nakładów związanych z opracowaniem,
opanowaniem i początkowym okresem
ich produkcji. Jak wiadomo, dodat-
kowe nakłady przedsiębiorstw są finan-
sowane z funduszu opanowania nowej
techniki w celu obniżenia jej kosztów
własnych i ceuy oraz podniesienia efek-
tywności. Równocześnie praktyka jego
wykorzystania, która ukształtowała się
przed wprowadzeniem nowego systemu
planowania i bodźców ekonomicznych,
jest niedostatecznie powiązana z obec-
nie obowiązującymi zasadami gospoda-
rowania.

Istniejąca zależność rozmiaru fundu-
szów zachęty ekonomicznej od wzrostu

zbytu i poziomu rentowności osłabia
zainteresowanie przedsiębiorstw wyko-
rzystaniem środków funduszu opanowa-
nia nowej techniki, ponieważ wydatki
finansowane z funduszu scentralizowa-
nego nic są uwzględniane przy ustala-
niu wpływów że sprzedanych wyrobów,
jak też nie uwzględnia się ich przy
obliczaniu zysku, co pogarsza warun-
ki tworzenia funduszu bodźców ma-

terialnych. Dlatego też w chwili obec-
nej przedsiębiorstwa wolą pokrywać
zwiększone nakłady na opanowanie no-

wych , rodzajów wyrobów w oparciu
o ceny, a nie ze środków lunduszu
opanowania nowej techniki.

W celu zwiększenia skuteczności tego
ostatniego i stymulowania postępu nau-

kowo-technicznego oraz doskonalenia
systemu cen wystarczy nieco zwiększyć
potrącenia z niego w celu usunięcia
istniejących mankamentów. Niektórzy
ekonomiści traktują fundusz opanowa-
nia nowej techniki, jako ukrytą formę
dotacji i przeciwstawiają uiu kredyto-
wą metodę finansowania.

Problem stymulowania produkcji no-

wych, doskonalszych pod względem
technicznym wyrobów przy pomocy
cen,' .nie może " być rozwiązywany w

oderwaniu od "istniejących cen. Ponie-
waż dla nowego wyrobu trzeba prze-
widzieć wyższą rentowność niż dla
wcześniej opanowanego, utrzymanie nie-
zmienionego poziomu cen starej z zasa-

dy wysokorentownej techniki doprowa-
dzi do wzrostu cen nowej techniki.
Istnieje wiele przykładów kiedy fak-
tyczna rentowność nowych, bardziej
wydajnych obrabiarek, maszyn i narzę-
dzi wynosi 18—20 proc., podczas gdy
wcześniej opanowanych rodzajów pro-
dukcji 25—30 proc. W ten sposób pro-
dukcja nowych modeli przy utrzyma-
niu nie zmienionej ceny wcześniej pro-
dukowanych okazuje się mniej ko-
rzystna.

Tak więc, dla zapewnienia ekonomicz-
nych interesów przedsiębiorstwa przy
opanowaniu nowej techniki należy rów-
nocześnie rozwiązać problem poziomu
cen starych i nowych jej rodzajów
z uwzględnieniem ich poziomu tech-
niczno-ekonomicznego oraz interesów
gospodarczych producentów i odbiorcow.
Do tego celu w praktyce kształtowania
cen wykorzystuje się kilka sposobów:
masowe i częściowo korelctury obowią-
zujących cen hurtowych, stosowanie
ustalonych wpłat do budżetu od wyro-
bów wysokorentownych, wprowadzenie
systemu rabatów i wreszcie ustalanie
cen „schodkowych..."

> NEUE ZUERCHER' ŻEITUNG
(Nr 322) przynosi artykuł pt. „Po
dziesięcioleciu programu wyżywie-
nia świata", który podsumowuje do-
tychczasową działalność tego fun-

duszu ONZ i FAO, w szczególności
— posunięcia na rzecz najuboższych
rzesz., ludności świata i działalność
na rzecz dożywiania krajów ciei-
piących z powodu niedostatku. Oto
skrót tego artykułu:

„W ciągu ubiegłego dziesięciolecia Pro-
gram Wyżywienia Świata zaciągnął zo

bowiązania świadczeń pomocy żywno-
ściowej, związane z 520 projektami, na

ogólną kwotę przeszło 1,1 mld doi.
Suma ta obejmuje również nakłady na

transport, ubezpieczenie, koszty oso-

bowe itd. Na sesji jesiennej zatwier-
dzono 13 nowych projektów, o łącznym
nakładzie 63,5 min doi.

Pośród tych projektów znajduje się
również plan pkazania pomocy przy
ponownym osiedlaniu 700 tys. osób na

obszarze granicznym między Pakista-
nem a Indiami, które straciły dach nad
głową, w- czasie konfliktu między tymi
państwami w grudniu 1971 r. (koszta,
jakie ma ponieść w związku z tym PWS
wyniosą lj.2 min doi.) . Osadnicy otrzy-
mywać bęJa za wykonane roboty przy-
działy żywności dla siebie i swoich
rodzin.

Wiele miejsca zajęła dyskusja na te-
mat projektów dożywiania szczególnie
potrzebujących grup ludności. Należą
do nich kobiety w ciąży i karmiące
matki oraz niemowlęta i drobne dzieci,
a dalej dzieci w szkołach do wieku
13 lat. Według ostatnich oszacowań gru-
py doradczej do sprawy protein, utwo-

rzonej przez FAO. Światową Organizację
Zdrowia i UNICEF, ogólna liczba tych
osób (bez dzieci w szkołach) wynosiła
w 1970 r. ok. 420 milionów (w grę tu
wchodziły wszystkie rozwijające się
kraje bez Chin). Odpowiednia liczba,
przewidywana na rok 1980, wyniesie co

najmniej 520 milionów.

Z oszacowania Światowej Organizacji
Zdrowia wynika, że w poszczególnych
regionach i krajacli do 35 proc. tej
grupy jest niedożywianych albo źle od-
żywianych.

Ogólna liczba dzieci w szkołach wy-
magających pomocy 'jest zapewne nie
mniejsza. Istnieją jednak oznaki, świad-
czące, że niedożywianie, albo niewłaści-
we żywienie dzieci szkolnych jest mniej
częstym zjawiskiem, niż w wypadku
owej pierwszej grupy. Jednakże bez
żadnej przesady można przyjąć, że
20—25 proc. owych dzieci w szkołach
nie jest wystarczająco odżywianych.
Wobec tego, że obecny stan wielu roz-

wijających się krajów nie pozwoli w

ciągu całych jeszcze dziesięcioleci na

wystarczające odżywianie tych grup i Ich
rodzin, konieczne będą nadal, w ciągu
długiego czasu, specjalne programy do-
żywiania.

Znaczenia owych specjalnych progra-
mów na rzecz potrzebujących grup lud-
ności nie można sprowadzać do tei?o, że
w grę tutaj wchodzi po prostu opieka
społeczna. Nie chodzi tuta) jedynie
o zaspokojenie głodu i złagodzenie złe-
go stanu rzeczy o charakterze przejścio-
wym, ale o zapobieżenie nieodwracal-
nym szkodom na długą metę, któr<! by
na przyszłość stanowiły ogromne brze-
mię dla całej ludzkości...

Aby wyrobić sobie pojęcie o rzędzie
wielkości środków potrzebnych na tego
rodzaju dożywianie, trzeba wziąć pod
uwagę, że dla zapewnienia dodatkowyrh
środków żywnościowych 300 milionom
osób, potrzeba będzie rocznie przeszło
10 miliardów racji. Przy przyjęciu, że
wartość jednei racji wynosi jedynie 2
centy amerykańskie (łącznie z trans-

portera z krajów ofiarujących do kra-
jów korzystających oraz z innymi kosz-
tami), potrzeba by było rocznie na

realizację takiego programu kwoty 2
mld doi. Gdy uwzględnić środki będą-
ce rzeczywiście w dyspozycji, to stanie
się rzeczą jasną, że mimo uznania pa-
lącego charakteru potrzeb, świadczenia
na rzecz ich zaspokojenia będą miały
zakres bardzo skromny.

[
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W 1972 ROKU
W

MINIONYM roku w gospodarce ka-
pitalistycznej nastąpiło w porówna-
niu z latami 1970—1971 pewne oży-

wienie koniunktury (patrz ZG nr 1/1973).
Według wstępnych danych wzrost pro-
duktu narodowego brutto wyniósł w kra-
jach kapitalistycznych w roku ubiegłym
5 proc., w porównaniu z 2,7 proc. w 1970
r. i 3,4 proc. w 1971 r. Tym nie mniej
tempo wzrostu nie osiągnęło poziomu z

lat 1963—1969.

PRZEMYSŁ

Na ogólną sytuację ekonomiczną rzuto-

wały przede wszystkim tendencje w pod-
stawowym sektorze gospodarki, tj. w

przemyśle. Produkcja przemysłowa wszy-
stkich krajów kapitalistycznych razem

wziętych wzrosła w ub. roku o 5 proc.
W roku 1970 wzrost ten wyniósł 2 proc.,
zaś w roku 1971 — 2,7 proc.

W Stanach Zjednoczonych produkcja
przemysłowa wzrosła o 6,8 proc. Należy
jednak pamiętać o tym, że w 1971 roku
w USA nie zanotowano żadnego przyro-
stu w porównaniu z 1970 rokiem, kiedy
to nastąpił spadek produkcji o 4,1 proc.
Tak więc, jeśli porównać amerykańską
produkcję przemysłową roku 1972 z ro-

kiem 1969, to okaże się, że w ciągu trzech
lat wzrost wyniósł ok. 2,5 proc. W szere-

gu ważnych gałęzi przemysłu USA m. in.
w hutnictwie żelaza i stali, elektrotech-
nice i przemyśle środków transportu nie
osiągnięto jeszcze poziomu produkcji z

1969 roku.

W Europie Zachodniej wskaźnik przy-
rostu produkcją przemysłowej pozostał
na dość niskim poziomie roku poprzed-
niego i wyniósł 3 proc.

Największe trudności przeżywały Wło-
chy. Po 3 proc. spadku w 1971 roku, w

roku ubiegłym produkcja przemysłowa
wzrosła o 3 proc. i ledwie osiągnęła po-
ziom sprzed dwóch lat.

W NRF już drugi rok pod rząd' zano-

towano niską stopę wzrostu (1,9 proc. w

1971. r., 2,5 proc. w 1972 r.).
Trwający od początku 1970 roku zastój

w przemyśle brytyjskim został przerwa-
ny w drugiej połowie ub. roku. W sumie

produkcja przemysłowa W. Brytanii wzra-

sta w 1972 roku o 3. proc.
Od ogólnego tła stagnacyjnych tenden-
i w Zachodniej Europie wyraźnie odbi-

ja Francja, której produkcja przemysło-
wa wzrosła w ub. roku o 6,4 proc.

Dla przemysłu japońskiego rok 1972 by>
lepszy niż 1971. Przyrost produkcji wy-
niósł 7,1 proc. (w (971 r. — 3,1 proc.). .

Jest to jednak 2,5-krotnie niższe tempo
wzrostu aniżeli dwa łata temu, kiedy to

osiągnięto 16,'2 proc. wzrostu.

Nierównomierności rozwoju gospodar-
czego głównych krajów kapitalistycznych
spowodowały istotne zmiany ich udzia-

łów w światowej produkcji przemysło-
wej.

UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH KRAJÓW
W PRODUKCJI PRZEMYSŁOWEJ

ŚWIATA KAPITALISTYCZNEGO

(W proc.)

Kraje wysoko rozwinięte
w tym:

USA
Japonia
NRF
W. Brytania
Francja
Włochy

Kraje rozwijające się

H*T.c"
CMD
R-a

3

90,6 SD,6 89,4

45,5 40,2 40,9
5,6 9,3 9,9
9,4 9,5 9,4
8,2 6,3 6,7
4.1 4,8 4,9
3,1 3,5 3,4
9,4 10,4 10,6

uwagę fakt,
—

... .U1ŁU ua^iuiuil J 11111,1 It

się przed NRF na drugie miejsce wśród
krajów zachodnich.

Udział stanów Zjednoczonych od kilku
lat nieustannie spadający, uległ nieznacz-
nemu podwyższeniu. Utrzymała się ten-

dencja do osłabienia pozycji W. Brytanii
i wzrostu udziału Francji.

Godzien jest odnotowania dalszy wzrost
znaczenia krajów rozwijających się. Przy-
rost produkcji przemysłowej tych krajów
wyniósł w ub. roku 7 proc.

ROLNICTWO

Pogorszeniu w porównaniu z 1971 ro-

kiem uległa sytuacja w rolnictwie. Przy-
czyniły się do tego niesprzyjające w wie-

lu krajach warunki atmosferyczne i klę-
ski żywiołowe. Nastąpił spadek zbiorów

najważniejszego zboża, tj. pszenicy. W

Australii jednym z podstawowych regio-
nów produkcji zbóż na skutek silnej su-

szy plony obniżyły się o 13. W Ameryce
Północnej zebrano także mniej pszenicy
niż w 1971 roku. Plony ryżu, drugiego
co do znaczenia ziarna konsumpcyjnego
również nie osiągnęły poziomu roku po-

przedniego. Wywołane to było suszą w

Indiach i Syjamie oraz powodziami w In-

donezji i na Filipinach. O 10 proc. według
szacunków spadły zbiory żyta, zaś o 3

proc. produkcja zbóż paszowych, w tym
kukurydzy o 2 proc. i owsa o 14 proc.
Nieznacznie spadła także produkcja ziar-
na kakaowego i buraków cukrowych.
Produkcja kawy wzrosła o 2—3 proc.

W sumie, zgodnie ze wstępnymi dany-
mi, produkcja roślinna w krajach kapi-
talistycznych obniżyła śię o 2 proc. w

porównaniu z rokiem 1971, natomiast pro-

dukcja zwierzęca utrzymała się na po-
ziomie roku poprzedniego.

A.U



W Sejmie: POLSKA - RWPG

Jednym z głównych narzędzi socjalistycznej integracji jest kooperacja przemysłów
krajów RWPG. Wykorzystuje się tu m. in. doświadczenia radzieckiego przemysłu,
który wytwarza szereg unikalnych wyrobów, takich jak np. pokazany wyżej teleskop
o powierzchni 1 500 metrów kwadratowych. Foto APN

Na wspólnym posiedzeniu sejmowe]
Komisji Handlu Zagranicznego oraz Ko-

misji Planu Gospodarczego, Budżetu i Fi-

nansów przedyskutowano ostatnio pro-

blemy współpracy gospodarczej Polski z

krajami RWPG. Stwierdzono potrzebę.jej
pogłębienia przez wprowadzanie we wza-

jemnych stosunkach gospodarczych no-

wych, różnorodnych form długofalowych
powiązań kooperacyjnych 1 specjalizacyj-
nych oraz nowych wspólnych przedsię-
wzięć inwestycyjno-produkcyjnych litp.

Powołane przez rząd specjalne zespoły
oraz Komisja Planowania przy Radzie

Ministrów podjęły obecnie prace nad

wstępnymi założeniami planu perspekty-
wicznego do 1990 r. oraz nad założeniami

planu społeczno-gospodarczego rozwoju
kraju w latach 1976—1980. Prace te koor-

dynowane są z zamierzonymi kierunka-

mi rozwoju pozostałych krajów wspólno-
ty socjalistycznej.

Dotychczasowy tryb dwustronnej koor-

dynacji planów 5-Ietnlch został rozsze-

rzony o perspektywiczne problemy gos-

podarcze. Wielostronne konsultacje doty-
czą m. in. podstawowych problemów po-

lityki rozwoju społeczno-gospodarczego
do 1990 r„ współpracy i wymiany do-

świadczeń w zakresie długofalowego pro-

gnozowania (łącznie ze wspólnym opra-
cowaniem prognoz dotyczących kluczo-

wych problemów np. bilansu paliwowo-
energetycznego do r. 1990—2000). Wspólne
jest również planowanie rozwoju wybra-
nych gałęzi przemysłu i rodzajów pro-

dukcji, przede wszystkim w przemyśle
maszynowym (obrabiarki sterowane nu-

merycznie, urządzenia dla energetyki ato-

mowej, środki konteneryzacji, łożyska
toczne Itd.) i chemicznym (kauczuk syn-

tetyczny, środki ochrony roślin, katali-

zatory itp.). Prowadzone są również kon-

sultacje organów planowania na temat

koordynacji inwestycji, zakupu licencji,
prac naukowo-badawczych i normaliza-

cyjnych, stosunków walutowo-finanso-

wych oraz zagadnień organizacyjno-
prawnych.

Do głównych problemów, których roz-

wiązanie może nastąpić wyłącznie drogą
zespolenia wysiłków wszystkich krajów
RWPG, należy pokrycie potrzeb na pa-
liwa oraz na podstawowe surowce i ma-

teriały. Problemy te zamierza się rozwią-
zywać w pierwszym rzędzie we współ-
pracy z ZSRR.

Współpraca z krajami RWPG zakłada,
oprócz koordynacji inwestycji, wspólną
budowę 1 powoływanie wspólnych przed-
siębiorstw produkujących ną potrzeby
krajów-udzialowców 1 na rynki trzecie.

Przykładem może być rozpoczęta wspól-

nHe B NRD w ubiegłym roku budowa

przędzalni w Zawierciu. Zakłada się rów-

nież Inwestycje w wybranych branżach

w oparciu o udzielane sobie nawzajem
kredyty oraz o kredyt Międzynarodowe-
go Banku Inwestycyjnego RWPG.

Na Komisji Sejmowej stwierdzono, że

choć stosowaną obecnie strategię stosun-

ków Polski z krajami-czlonkami RWPG

ocenić należy pozytywnie, to jednak uzy-

skane dotychczas efekty nie odpowiada-
ją jeszcze tym możliwościom, jakie stwa-

rza potencjał gospodarczy Polski. Naj-
lepiej kształtuje się bezpośrednia wymia-
na towarowa, natomiast zbyt mały postęp
osiągnięto w rozwijaniu specjalizacji i

kooperacji produkcji. Na podkreślenie
zasługuje też potrzeba rozwiązania za-

gadnień finansowo-walutowycli, niedoma-

gania systemu finansowo-walutowego
wpływają bowiem ujemnie na rozwój
specjalizacji i kooperacji produkcji.

Stwierdzono, że usprawnienie obrotu

towarowego z krajami RWPG zależne też

Jest w dużej mierze od rozwoju nowo-

czesnych form transportu, w tym trans-

portu kontenerowego. Zagadnieniu temu

należy więc nadać wyższą rangę.
W wymianie towarowej konieczne Jest

też lepsze dostosowywanie dostaw do po-
trzeb rynku. Rozwiązania wymaga pro-
blem dostaw części zamiennych 1 obsługi
fabrycznej zakupionych maszyn i urzą-

dzeń; na te sprawy zwracała uwagę Ko-

misja Handlu Zagranicznego, postulując
intensywne rozwijanie składów części za-

miennych oraz nałożenie na producentów
obowiązku prowadzenia serwisu zagrani-
cznego.

Obroty handlu zagranicznego powinny
być w większym niż dotychczas stopniu
oparte na umowach wieloletnich. Ma to

duże znaczenie ze względu na potrzebę
długofalowego zapewnienia naszemu prze-

mysłowi dostaw surowców, jak też eks-

portu surowców pochodzenia krajowego.
Niezbędne jest zwrócenie większej uwa-

gi na te sprawy ze względu na wysoką
kapitalochłonność inwestycji surowco-

wych i potrzebę uwzględnienia polskiego
wkładu w inwestycje zagraniczne.

Wg opinii posłów powinniśmy dążyć do

optymalizacji decyzji i bardziej elastycz-
nego działania w układzie całego systemu
RWPG. Integracja gospodarcza Polski z

krajami RWPQ nie może być traktowana

jako cel sam w sobie. Motywem wiodą-
cym powinno być przyspieszanie tempa
poprawy warunków bytowych ludności.

Wymaga to doboru optymalnych propor-

cji między integracją gospodarczą w ukła-

dzie krajów RWPG, a stosunkami gospo-

darczymi Polski z innymi krajami.
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NOWE POZYCJE

W EKSPORCIE BUŁGARII

Bułgaria, która dopiero po n wojnie
rozpoczęła budowę podstaw swego prze-

mysłu, od kilku już lat jest eksporterem
kompletnych fabryk. Dotychczas wyeks-
portowała już 300 takich obiektów, w

tym zakłady przemysłu spożywczego,
włókienniczego, skórzanego, tytoniowe-
go, chłodnie oraz niektóre urządzenia
dla przemysłu chemicznego i hutnictwa

metali kolorowych. IM. in. Bułgaria sprze-

dała Związkowi Radzieckiemu fabryki
pektyny i wytwórnie soków owocowych,
Mongolii — kombinat i fabrykę wyrobów
skórzanych, Kubie — wytwórnię prze-

tworów mlecznych i chłodnie, Algierii —

fabryki wyrobów włókienniczych i skó-

rzanych. Wiochy, Irak i Liban zakupiły
w Bułgarii kompletne urządzenia do sztu-

cznej fermentacji i wstępnej obróbki ty-
toniu, Indie — fabryki kwasu siarkowe-

go, preparatów farmaceutycznych i kon-

serw. Ostatnio Bułgaria wyspecjalizowa-
ła się w eksporcie nowocześnie wypo-

sażonych szklarni, których nabywcami
są m. in. Polska, Węgry i Jugosławia. (L)

FRANCJA POTENTATEM
STALOWYM

Do roku 1975 Francja zamierza zain-

westować 25 miliardów franków (ok. 5

mld dolarów) w rozbudowę swego prze-

mysłu stalowego. Będzie to prawdopo-
dobnie największy w tym przemyśle
wysiłek inwestycyjny w skali całej Eu-

ropy zachodniej. Podstawowy strumień

nakładów na ten cel skierowany bodze

na zaawansowaną już buddwę jednego
z największych na świecie kombinatów

przemysłu hutniczego i maszynowego

pod Marsylią, która ma dawać w przy-

szłości 20 min ton stali rocznie. Już

w ub. roku Francja pod względem pro-

dukcji stali „prześcignęła" W. Brytanię,
a do roku 1980 przewiduje się wyprzedze-
nie także NRF i Francja stanie się jed-
nym z największych w świecie eksporte-
rów wyrobów hutniczych. (S)

PIĘCIOLATKA SYRII

Trzeci plan rozwoju gospodarczego Sy-
ryjskiej Republiki Arabskiej na lata 1971

—1975 przewiduje zwiększanie dochodu

narodowego o 8,2 proc. średniorocznie.

Do najważniejszych zadań w dziedzinie

przemysłu należy zbudowanie szeregu

przedsiębiorstw przemysłu wydobywcze-
go, zwiększenie wydobycia ropy nafto-

wej, gazu i fosfatów oraz rozwój prze-

mysłu lekkiego, zwłaszcza produkcji wy-

robów bawełnianych, W dziedzinie rol-

nictwa plan przewiduje zapewnienie usta-

bilizowanych plonów niezależnych od

warunków atmosferycznych. Duże zna-

czenie ma tu budowana przy pomocy

Związku Radzieckiego tama na Eufracie,
która umożliwi znaczne rozszerzenie

obszarów ziem zraszanych 1 tym samym

podniesienie plonów. (S)

NIEDOSTATEK SKÓR

Na rynku światowym występuje nie-

dostatek surowych skór. Zmniejszenie
uboju bydła w Argentynie i Europie za-

chodniej w ub. roku nie zostało wyrów-
nane wzrostem" uboju w USA 1 Kana-

dzie. Od szeregu miesięcy notuje się
także spadek uboju cieląt, zwłaszcza w

Stanach Zjednoczonych. Natomiast za-

równo w Australii, jak i w Nowej Ze-

landii powiększył się dość silnie ubój
owiec.

Popyt na skóry surowe jest coraz

większy od podaży. Prócz niewystarcza-
jącej produkcji wpływa na to fakt, ie

kraje będące tradycyjnymi dostawcami

skór w coraz większej mierze zaczynają
je przerabiać w swoich krajach. Znacznie

większe ilości skóry niż dawniej zużywa
obecnie przemysł konfekcyjny i obuwni-

czy (moda na botki oraz masywne obcasy
i grube zelówki również w obuwiu mę- •

skim). Niedostatek skór surowych na

rynku światowym powoduje wzrost cen,

który w ub. roku wyniósł przeciętnie
ok. 140 procent. Wpływa to na wzrost

kosztów materiałowych w produkcji
obuwia o 10—15 proc. (S)

MOTORYZACJA NA WĘGRZECH
Węgrzy przewidują, że w 1975 roku

będzie w ich kraju 500 tys. samochodów

osobowych, a w dziesięć lat później 1,5
min. W związku z tym w bieżącym pię-
cioleciu wydatki na budowę dróg zwię-
kszą się o 50 proc. w porównaniu z okre-

sem 1960—1970, a sumy przeznaczone na

budowę sicci stacji benzynowych oraz

warsztatów naprawczych są dwukrotnie

większe. Do roku 1985 na Węgrzech ma

powstać 7—8 tys. km autostrad. Około

18 tys. km dróg ulegnie modernizacji. (L)

JAPONIA POMAGA
SWYM DOSTAWCOM

Japonia nie chcąc być zagranicznym
rynkiem zbytu dla produktów rolniczych
głównie ze Stanów Zjednoczonych, akty-
wnie kontynuuje swój długoterminowy
program inwestycji w innych krajach
dla ułatwienia rozwoju produkcji arty-
kułów rolniczych, które importuje w du-

żych ilościach. Stany Zjednoczone staną

więc w obliczu bezpośredniej konkuren-

cji o udział na rynku japońskim. Ja-

ponii chodzi ponadto o zabezpieczenie
przeciwko przerwom w dostawach pro-

duktów żywnościowych i surowców dla

przemysłu przez większe zróżnicowanie

źródeł oraz obniżanie cen przez rozsze-

rzenie podaży w handlu światowym, a

równocześnie o zaopatrywanie w dewizy
krajów mniej rozwiniętych jako sposób
na rozszerzenie rynków na japońskie
produkty przemysłowe.

Większość tych projektów rolnych
przypada na Azję południowo-zachodnią,
gdzie koncentrowały się ostatnio wysił-
ki japońskie w zakresie pomocy zagra-

nicznej. Obecnie jednak prowadzona jest
polityka większego rozszerzenia wpły-

wów także w Afryce I Ameryce Łaciń-

skiej, jak również popierania przedsię-
wzięć z zakresu rolniczej produkcji eks-

portowej w Australii, Japońskie projekty
są realizowane głównie poprzez pomoc

finansową w inwestycjach rolnych. W

niektórych wypadkach Japończycy za-

gwarantowali ceny minimalne i podjęli
wiążące zobowiązania na każdą Ilość

oznaczonego produktu. (S)

NOWY PLAN INDII

Indyjska Komisja Planowania opraco-
wała projekt kolejnego wieloletniego pla-
nu rozwoju gospodarczego Indii na lata

1975—1979. Projekt przewiduje osiągnięcie
w następnej 5-latce średniorocznego 8-

procentowego tempa wzrostu produkcji
przemysłowej oraz 4—5 -procentowego
produkcji rolnej. Oznaczać to będzie
perspektywę wzrostu dochodu narodo-

wego na 1 mieszkańca (w toku realizacji
tego planu Indie liczyć będą 600—660 min

mieszkańców).
Na inwestycje zamierza się przezna-

czyć w tym okresie równowartość ok. 70

mld dolarów, to oznacza 100-procentowy
wzrost w stosunku do bieżącego pięcio-
lecia. Największe środki finansowe skie-

rowane zostaną na przyśpieszony rozwój
przemysłu maszynowego, elektroniczne-

go, chemicznego, jak również bazy ener-

getycznej i hutniczej, przy czym znacz-

na większość globalnych nakładów inwe-

stycyjnych przeznaczonych będzie na

rozwój sektora państwowego.

Projekt zakłada stopniowe uniezależnia-

nie się Indii od zagranicznych źródeł

kapitałowych 1 oparcia dalszego rozwoju
gospodarki na wewnętrznych zasobach.

(S)

CITROEN W JUGOSŁAWII

Francuskie zakłady „Citroen" I jugo-
słowiańskie fabryki „Tomos" 1 „ Iskra"

uruchomiły przedsiębiorstwo „Simos",
którego zadaniem jest rozpoczęcie pro-

dukcji w 1975 r. nowego jugosłowiań-
skiego samochodu typu „Citroen GS".

Udział Fabryk „Tomos" 1 „iskra" wy-
nosi 51 proc., zaś partnera zagraniczne-
go 49 proc. Nowy obiekt ma być uru-

chomiony w ciągu 20 miesięcy. Już w

pierwszym roku zakłady „Simos" mają
wyprodukować około 35 tys. samocho-

dów. (S)

NAJWIĘKSZE SPÓŁKI EWG

Jeśli ograniczymy się do porównania
wg wielkości osiąganych sprzedaży —

lista 20 największych grup przemysło-
wych w zachodnioeuropejskiej „dziewiąt-
ce" przedstawia się następująco: Britlsh

Petroleum (W. Bryt. — przem. naft.),
Royal Dutch Petroleum (Holandia —

przem. naft.), Shell Transport and Tra-

ding (W. Bryt. — przem. naft.), IRI (Wło-
chy), NV Philips (Holandia — elek-

tronika i elektrotechnika), Volks-

wagenwerk AG (NRF — przemysł
samochod.), British American Tobacco

(W. Bryt. — tytoń i kosmetyki), Unile-

ver Nv (Holandia —

przem. spożywczy
1 detergenty), Siemens AG (NRF — elek-

tromechanika i elektronika), Daimler-

Benz AG (NRF —

przem. samochód.),
Imperial. Chemical Industries (W. Bryt.
— włókna sztuczne I barwniki), Farb-

werke Hoechst AG (NRF — przem.

chem.), Nestle-Alimentana SA (Szwajca-
ria — przem. spożywczy), Badische Ani-

lin and Soda-Fabrik AG (NRF — prze-

mysł chemiczny), Bayer AG (NRF —

chemikalia i farmaceutyki), Unilever Ltd

(W. Bryt. — detergenty i żywność), Im-

perial Tobacco Group (W. Bryt. — tytoń
i żywność), August Thyssen Hutte (NRF
— żelazo, stal i chemikalia), ENI (Wło-
chy — przem. naftowy, chemia i teksty-
lia), Shell-Mex. BP (W. Bryt. — dystry-
bucja ropy naftowej. (S)

ŚWIATOWA PRODUKCJA
WEŁNY

Światowa produkcja wełny zmniejsza
się już czwarty rok pod rząd i w ubie-

głym sezonie (1971/72) była o 7 proc. niż-

sza niż w roku 1968/69. Według pierw-
szych ocen produkcja ta wyniesie w

1972/73 r. 2164 tys. ton w porównaniu
z 2 670 tys. ton w poprzednim sezonie.

Szacuje się, że produkcja ta (w tys. ton

niepranej wełny) zmieni się w głównych
krajach w okresie od 1971 72 do 1972/73

następująco: w Australii spadnie z 869 do

808 iys., w Nowej Zelandii spadnie z 322

do 320 tys., w Argentynie wzrośnie z 184

do 189 tys. ton. (S)

RADZIECKO-FRANCUSKIE
ZEGARKI

Nową dziedziną współpracy radziecko-

francuskiej jest produkcja zegarków.
Francuzi uznali bowiem, że radziecki

przemysł zegarkowy zadowala wymaga-
nia najwybredniejszych klientów.

Przedsiębiorstwa ZSRR i francuska fir-

ma LIP podejmą wspólną produkcję ze-

garków na rękę na zasadzie podziału
między obu partnerów produkcji posz-

czególnych części. Po pewnym czasie

do realizacji programu kooperacji przy-

stąpią dwie dalsze firmy francuskie,
wyspecjalizowane w produkcji części me-

chanizmów zegarkowych. (S) /

ZWYŻKA CEN WE FRANCJI

Według prowizorycznych obliczeń —

koszty utrzymania we Francji zwiększyły
się w 1972 r. o 6,9 proc. Był to najpo-
ważniejszy wzrost kosztów Utrzymania
od roku 1958 (w którym wyniósł 9,8
proc.). W szczególności poważny był
wzrost cen artykułów żywnościowych (8,5
proc.) . Dotkliwie to odczuwają gospodar-
stwa domowe, dysponujące najmniejszy-
mi dochodami. (S)

PO
Wielkiej Brytanii, Danii i Irlandii do bram Wspólnego Rynku

zdecydowała się zakołatać Szwajcaria. W przeprowadzonym 3 grud-
nia ub.r . referendum Szwajcarzy udzielili swego kredytu polityce

rządu w tym względzie, pośrednio akceptując układ pomiędzy Szwaj-
carią a EWG dotyczący liberalizacji wymiany towarowej.

A przecież Szwajcaria była jednym z państw założycieli Europejskiej
Strefy Wolnego Handlu (EFTA). Jednak rzeczywistość szybko wyka-
zała, iż członkowie EFTA bardziej byli skłonni handlować z EWG,
niż pomiędzy sobą.

Szwajcaria Jest tego dobitnym przykładem: w 1970 r. 58,4 proc Importu szwaj-
carskiego pochodziło z EWG, a tylko 18,3 proc. z EFTA; eksport do EWG wy-
niósł 37,5 proc. całości eksportu. Szwajcarii, podczas gdy do EFTA — 21 proc.
Strukturalnie wiec handel Szwajcarii ciążył raczej ku bliskiemu Wspólnemu
Rynkowi niż ku rozproszonym krajom EFTA.,

Układ z EWG przypieczętował to wzajemne zainteresowanie. Prze-

widuje on stopniową likwidację taryf celnych pomiędzy Szwajcarią
a krajami Wspólnego Rynku na produkty przemysłowe, przy czym
redukcja ceł importowych przebiegać będzie w pięciu etapach, po
20 proc. w każdym z lat 1973—1977. Będzie to miało kolosalne skutki
dla gospodarki szwajcarskiej.

Po zniesieniu ceł na Import I eksport do EWG I po doliczeniu wolnych
obrotów z krajami EFTA — 3/5 całości eksportu szwajcarskich dóbr przemy-
słowych i 4/5 takiegoż importu będą wolne od cel.

Spowoduje to radykalną zmianę w orientacji produkcji i handlu

zagranicznego, zaostrzając wprawdzie konkurencję na rynku szwaj-
carskim, ale i ułatwiając ją szwajcarskim wyrobom na rynkach państw
EWG. Teoretycznie rzecz biorąc producenci szwajcarscy będą mogli
czerpać dodatkowe korzyści nie tylko z powiększenia wielkości sprze-
daży, ale i obniżki kosztów wynikających z wiekszej skali produkcji.
Czy jednak będą zdolni wykorzystać tę szansę, czy podołają zwiększo-
nej konkurencji?

Szwajcaria jest krajem uzależnionym od handlu zagranicznego i to

zarówrio w imporcie (gros podstawowych surowców i półfabrykatów
i znaczna część środków spożywczych) jak i w eksporcie (udział eks-

portu w produkcji końcowej szeregu branż sięga 80 proc i obejmuje
korzystne dla eksportera produkty o wysokim stopniu przetworzenia).
Polepszenie stopnia konkurencyjności wyrobów szwajcarskich za grani-
cą napotyka jednak poważne przeszkody wewnatrzgosoodarcze.

Najpoważniejszą trudnością wydaje się być brak odpowiednio kwali-

fikowanej siły roboczej. W Szwajcarii znalazła zatrudnienie cała armia

obcokrajowców, głównie Włochów. Choć daje ona możliwość obniżki
kosztów poprzez względną obniżkę płac, to z drugiej strony cechuje
ją brak kwalifikacji i duża niestabilność.

W rezultacie wzmata się też nacisk na podnoszenie plac, zwłaszcza w związku
z charakterystycznym dla całe.i Europy Zachodniej zjawiskiem inflacji kosz-
tów I cen. W ostatnich 6 latach przvbraln onó w Szwajcarii szczególnie duże
rnzmlarv, co poza poważnvmi reoerkusjami na rynku wewnętrznym zagraża
mocno interesom szwajcarskiego eksportu, osłablajac jeno konkurencyjność. Nic
więc dziwnego, że 13.12.1972 obie izby parlamentu wvnowiedzialv się za przyję-
ciem ustaw, w których przewiduje się miedzy innymi ustanowienie państwowej
kontroli cen i płac. Jest to noważny wyłom w dotychczasowej liberalnej polity-
ce państwa wobec gospodarki.

Niekorzystne zjawiska na rynku pracy przy perspektywach wzrostu

eksportu zmuszają przedsiębiorców do poszukiwania mniej pracochłon-
nych a bardziej kapitałochłonnych metod produkcji. Ale według szwaj-
carskich ocen, dla zapewnienia takiego wzrostu gospodarki wielkość
inwestycji powinna objąć jedną trzecią obecnego dochodu narodowego
Szwajcarii, co przekracza znacznie zarówno obecne jak i prawdopodob-

WAJCAR1A
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ne przyszłe możliwości rynku kapitałowego (jeśli abstrahować od po-
życzek czy napływu kapitałów obcych, teoretycznie możliwych na wyż-
szym etapie integracji z EWG). Wynik włączania się Szwajcarii w wol-

ną wymianę towarów przemysłowych uzależniony więc będzie od czte-

rech głównych grup przęn^sł^^szwajcai^kiego^ decydujących o eksppcs,
InefTżnrpzSi^ chemicznego
i spożywczego.

Przemysł maszynowy jest największym ze szwajcarskich eksporterów,
wywożąc w ostatnich latach 70—75 proc. swej produkcji, co stanowiło
około 33 proc. całego szwajcarskiego eksportu. Eksport tego przemy-
słu rośnie z roku na rok, mimo że liczba" zatrudnionych nie ulęga
zmianie. .

71 proc. eksportu maszyn kierowane jest na rynki europejskie, w tym do
EWG aż 40 proc., przy czym głównym partnerem jest NRF. Silny wzrost kosz-
tów, wzmagająca się konkurencja zagraniczna oraz ostrożne oceny przyszłości
doprowadziły do redukcji programów produkcyjnych. Nowe inwestycje przezna-
czone są na unowocześnienie produkcji, jej dywersyfikację oraz automa-

tyzację w eelu uwolnienia się od ograniczeń na rynku pracy i wzmożenia
konkurencyjności wyrobów w EWG.

Nieco odmiennie przedstawia się sytuacja w przemyśle zegarmistrzow-
skim, gdzie istnieje nadwyżka mocy produkcyjnych i duże zapasy
spowodowane szybszą od wzrostu popytu na zegarki automatyzacją
produkcji. Nadprodukcja zegarków doprowadziła do wyraźnego nacisku
na ceny, co wzmogło tendencję do koncentracji i centralizacji w branży
i do poszukiwania nowych sposobów zwiększania zbytu — takich, jak
obniżka kosztów i cen oraz nowe rozwiązania konstrukcyjne (zegarki
elektroniczne). Przemysł zegarmistrzowski eksportuje aż 97 proc. swej
produkcji. Z najwyższą aprobatą przyjął więc porozumienie z EWG.

Jeśliby Szwajcaria miała utrzymać swój wysoki udział w światowej produkcji
zegarków (40—45 proc.), to przy powszechnie przyjmowanym założeniu, że świa-
towy popyt na zegarki w latach 80-tych wyniesie 300 min sztuk (wobec 150
min obecnie), Szwajcaria mogłaby zwiększyć ich produkcję do 120—125 min
sztuk (wobec 70 min obecnie). W związku z tym główny wysiłek producentów
skierowany jest na łagodzenie zwyżki kosztów i zwalczanie obcej konkurencji
(głównie japońskiej 1 amerykańskiej) drogą podnoszenia jakości przy zachowa-
niu przj'stępnej ceny i opracowywania nowości.

Szwajcarski przemysł chemiczny jest również przykładem całkowi-

tego niema] uzależnienia od handlu zagranicznego. Wszystkie podsta-
wowe surowce sprowadza on z zagranicy, eksportując w zamian 90

proc. swej produkcji (22 proc. całego eksportu Szwajcarii) w postaci wy-
sokoprzerobionvch produktów. Jest on żywotnie zainteresowany pod-
pisanym porozumieniem, gdyż 1/3 jego eksportu kierowana była do
EWG (wobec tylko 3 proc. do EFTA).

Przemysł ten boryka się nie tylko z trudnościami wewnętrznymi (bariera siły
roboczej, inflacja kosztów, konieczność przebudowy struktury), których wypad-
kową jest niewyltorzvstanie części mocy wytwórczych i spadek konkurencyj-
ności wyrobów, ale również ze stagnacją za granicą hamująca rozwój takich
gałęzi, jak przemysł włókien sztucznych, celulozowy, papierniczy, kauczukowy
1 materiałów termoplastycznych.

W specyficznej sytuacji znajduje się przemysł spożywczy. Część jego
wyrobów nie została objęta obniżką ceł ze względu na związek z nie-

przetworzonymi artykułami rolnymi, pozosta
ł
a natomiast część zetknie

się na Wspólnym Rynku z silną konkurencją ułatwioną dużymi sub-
wencjami państw.

Przemysł ten z rezerwą odniósł się więc do zliberalizowanej wymiany z EWO,
gdyż będzie ona dlań oznaczała stawienie czoła przeciętnie silniejszym konku-
rentom. polepszenie perspektyw wiąże on nie tylko z własnymi planami moder-
nizacji produkcji, ale i oewna nomocą państwa zdolną nrzeciwważyć subwencje
eksportowe udzielane konkurccyjnym wytwórcom przez EWG.

Jest rzeczą pewną, że liberalizacja obrotów z EWG towarami prze-
mysłowymi odbije się nie tylko na potentatach szwajcarskiego przemy-
słu, ale i na mniej znaczących branżach. Jak choćby przemysł teks-

tylny, który w zwiększeniu obrotów poprzez wzrost eksportu do kra-

jów Wspólnego Rynku widzi jedyną możliwość kompensacji rosnących
kosztów.

Najbliższe więc lata w Szwajcarii stać będą pod znakiem przetaso-
wań wewnątrzgałęziowych i wzmożonego wysiłku przystosowawczego
poszczególnych branż do nowych, ostrzejszych wymogów. Nastąpi z pe-
wnością likwidacja przedsiębiorstw produkujących w krańcowych, naj-
gorszych warunkach, czemu towarzyszyć będzie, na drugim końcu dra-

biny, koncentracja i centralizacja kapitału. Niewykluczone, że w inte-
resie samego przemysłu państwo, dotąd w stosunku do gospodarki neu-

tralne, podejmie pewne kroki zmierzające do stworzenia korzystnych
warunków stabilizacji wewnętrznej.

Przemysł szwajcarski będzie musiał uczynić duży wysiłek, by do-
równać swym konkurentom z EWG. Od tego, czy to się mu uda, będzie
zależał nie tylko jego własny los, ale i dalsze dzieje mariażu Szwaj-
carii z EWG.

ANDRZEJ BYRT
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Ktuai--nosci
ZAPASY TOWAROW

• RYNKOWYCH

Wysokie, ubiegłoroczne tempo
Wzrostu sprzedaży artykułów
rynkowych sprawiło, że proble-
mem szczególnej wagi stal się
poziom zapasów, z jakim handel
nasz rozpocznie 1973 r. Ostatnie
dane wskazują, że ogólna war-

tość zapasów towarów w handlu
rynkowym na 1 stycznia br. wy-
nosiła ok. 140 mld zł. Odpowiada
to ponad 23,2

1
proc. planowanej

na br. wartości sprzedaży deta-
licznej. Na początku 1972 r. ana-

logiczny zapas stanowił 23,7 proc.
rocznego planu obrotów.

W pcenie tych danych u-

względnienia wymaga fakt, że

ubiegłoroczny plan sprzedaży to-
warów był dość niski i nastąpiło
znaczne jego przekroczenie. Plan
obrotów na br. jest natomiast
bardziej napięty. Mało jest więc
prawdopodobne, aby mógł zostać
przekroczony tak znacznie jak
plan z ubiegłego roku.

Z punktu widzenia stanu zapa-
sów sytuacja na początku br. jest
więc podobna, jak na początku
ub. r. Z tym jednak, że na po-
czątku br.' niższe niż na począt-
ku ub.r. były zapasy mebli (o
41 proc.)., odbiorników telewizyj-
nych (o 45 proc.) i tkanin weł-
nianych (o ok. 11 proc.), oraz sa-.

mochodów osobowych. Znacznie

wyższe niż przed rokiem były
natomiast zapasy wyrobów 0-
dzieżowych i tkanin (o 20 proc.),
wyrobów dziewiarskich (o 31
proc.), obuwia skórzanego (o 22

proc.) i gumowego (o 41 proc.) .

Pozwoliło to na wprowadzenie
w lutym dość szerokiej sezono-

wej bonifikaty cen niektórych
artykułów odzieżowych i obuw-
niczych. (Sb)

PRZESUNIĘCIA
W OBROTACH
ZAGRANICZNYCH

Wysokiemu tempu wzrostu

eksportu (30 proc.) osiągniętemu
w styczniu br. towarzyszyło sła-
be tempo wzrostu importu (6,7
proc.), przy czym import z krajów'
socjalistycznych był niższy niż w

styczniu ub.r . (o 7,2 proc.) . Dzię-
ki temu wyższe niż w poprzed-
nich latach jest zaawansowanie
na początku roku realizacji rocz-

nych zadań eksportowych zarów-
no do krajów socjalistycznych,
jak i kapitalistycznych. Słabsze
niż przed rokiem jest natomiast
zaawansowanie rocznego planu
importu; zwłaszcza importu z

krajów socjalistycznych. Jednak
i zaawansowanie importu z kra-
jów kap

:

talistycznych nie jest
wysokie (3 proc. zadań rocznych).

Okazuje sie więc, że-zadaniem
wymagającym znacznego wysił-
ku jest nie tylko zapewnienie od-

powiedniego rozwoju eksportu,
ale również terminowych dostaw
potrzebnych gospodarce towa-
rów. Jeśli chodzi natomiast o re-

alizację zadań eksportowych, to

wydaje się, że aktualna, korzyst-
niejsza od zakładanej na br. sy-
tuacja płatnicza powinna sprzy-
jać zabiegom na rzecz zwiększe-
nia efektywności eksportu, która
w ub. roku nie kształtowała się
zbyt korzystnie. Dotyczy to
zwłaszcza rozwiniętych gospodar-
czo krajów kapitalistycznych.

(Sb)

WYNIKI RACHUNKOWOŚCI
ROLNEJ

Opracowane przez Insty-
tut Ekonomiki Rolnej wyniki
rachunkowości rolnej gospo-
darstw indywidualnych ża rok
gospodarczy 1971/1972 wskazują,
że nastąpił w tym okresie znacz-

ny wzrost produkcji czystej (z
9757 zł'na 1 ha w 1970/71 r. do
11 483 zł w 1971/72 r.) . Znacznie
wzrosły też dochody spoza gos-
podarstwa (z 9 346 zł na 1 go-
spodarstwo w 1970/71 r. do 10 366
zł w 1971/72 r.) .

Pozwoliło to na znaczne zwięk-
szenie wartości spożycia (z 43 420
zł na 1 gospodarstwo w 1970/71
r. do53998zł w1971/72r.)ina
wydatne zwiększenie przyrostu

. wartości majątku (z 8 195 zł na

1 gospodarstwo w 1970/71 r. do
14 888 zł w 1971/72 r.) .

Najwyższy poziom produkcji
czystej z 1 ha użytków rolnych
osiągnięto w roku gospodarczym
1971/72 w woj. krakowskim
(14 786 zł) i katowickim (14 286
zł), a najniższy w zielonogórskim
(9 253 zł). Najwyższe dochody
spoza gospodarstwa osiągnięto
w woj. zielonogórskim (14 746
zł na 1 gospodarstwo) i szczeciń-
skim (13 183 zł), a najniższe w

gdańskim (7 247 zł). (Sb)

CENY, WARZYW
I OWOCÓW

Ceny podstawowych . warzyw
były w styczniu br. niższe niż

•przed rokiem' (kapusty białej o

40 proc., marchwi i buraków o

15 proc. i .pietruszki o 5 pru?.),
zarówno w handlu uspołecznio-
nym, jak i na targowiskach. Za-

decydowały o tym lepsze niż

przed rokiem zbiory, kiedy to ce-

ny tych warzyw ukształtowały
się na szczególnie wysokim po-
ziomie.

Wyższe niż przed rokiem były
natomiast w styczniu br. ceny
cebuli (o 30 proc. w handlu
uspołecznionym i o 12 proc. na

targowiskach). Ceny ziemniaków
utrzymały się na poziomie ze

stycznia ub. r. . Wyższe niż przed
rokiem są też ceny jabłek (w
handlu uspołecznionym o 10
proc., na targowiskach o 17 proc.) .

Nadal zwracają ponadto uwa-

gę znaczne różnice międzywoje-
wódzkie w kształtowaniu cen

warzyw i owoców. Wskazują
one na występowanie prawdopo-
dobnie znacznych różnic w po-

• ziomie zaopatrzenia handlu usoo-

łecznioneg-o i w stanie ilościo-
wym sieci handlu warzywami i
owocami, .(sb)

NIEDOSTATECZNE ZAPASY
HANDLU WIEJSKIEGO

Przy ogólnie dostatecznym
wzroście stanu zapasów artyku-
łów rynkowych na początku br.
(o 6,4 proc. w porównaniu ze

stanem na początku ub. r.) zwra-

ca uwagę nieznaczny wzrost' za-

pasów w przedsiębiorstwach han-
dlu wiejskiego (W granicach ok.
2 proc.) . Okazuje się tymczasem,
że styczeń br. przyniósł bardzo
duże ożywienie sprzedaży w de-

talu GRS „Samopomoc Chłopska";
(o ók. 21 proc. w porównaniu ze

styczniem ub. r .) .

Pomimo więc, że. wzrostowi
sprzedaży w handlu wiejskim
sprzyjało w styczniu br. ukształ-
towanie warunków atmosferycz-
nych, to wydaje się konieczne
znaczne przyśpieszenie dostaw
towarów do sieci CRS „Samopo-
moc Chłopska". (Sb)

DYNAMICZNY WZROST
PRODUKCJI ZPL „LAS"

Zjednoczenie Produkcji Leś-
nej „Las", pozyskuje rocznie
około 30 tys. ton owoców leśnych,
7 tys. ton grzybów, 300 ton su-

rowców zielarskich. W roki/ u-

biegłym wartość produkcji osiąg-
nęła sumę ponad 3 mld zł, a w

roku bieżącym osiągnie kwotę oo-

nad 3,4 mld zł. ZPL „Las" jest
również poważnym eksporterem
leśnego runa do krajów • strefy
dolarowej. W 1972 r. uzyskano
za te produkty 68 min zł dew.,
a w tym roku przewiduje się
zwiększenie eksportu do kwoty
77 min żł dew. Przede wszyst-
kim przewiduje się zrezygnowa-
nie z eksportu owoców i grzy-
bów w stanie świeżym oraz dzi-
czyzny w skórze, a całkowite
przejście na eksoort wyrobów'
gotowych o wysokim stopniu
uszlachetnienia.

Obok tego warto nadmienić, że
w okresie „leśnych żniw" ZPL

„Las" zapewnia pracę dla 200—
300 tys. zbieraczy w całym kra-
ju. (ach)

REMONTY I KONTRAKTACJE'
W CUKROWNIACH

Po pomyślnie zakończonej
kampanii przerobu buraków u-

waga przemysłu cukrowniczego

koncentruje - się -m. in.- na- re-

montach oraz; konserwacji, tria-,
szyn .i urządzeń w- zakładach, da-
lej na kontynuowaniu .inwestycji
w cukrowni w Łapach o zdolnoś-
ci przeroboWel . przeszło..'5: 'tys.
ton buraków - riaa dftbęr Z innych
poważniejśzssoh;-! czftdań. inwesty-
cyjnych wypiienić. należy — mo-

dernizację zakładu w Przeworsku

0 przerobie 2,5 tys. ton na dobę,
w Łagiewnikach na Dolnym Ślą-
sku, w Kościanie i Szamotułach
w Poznańskiem oraz w- Rejowcu
w Lubelskiem.

Poza przedsięwzięciami . tech-
niczno-organizacyjnymi, pier-
wszoplanową sprawą cukrownict-
wa jest kontraktacja buraków.
Przemysł podpisał już z planta-
torami umowy na przeszło 90
proc. ogólnego areału. Najspraw-
niej przebiega kontraktacja w

woj. lubelskim, kieleckim, poz-
nańskim i zietóńogorskim, naj-
słabiej w warszawskim, gdańskim

1 szczecińskim, (nisk)

WARSZTATY SZKOLNE

W ok. 600 warsztatach szkol-
nych odbywa się normal-
ny proces produkcyjny. Wy-
rabia się w ńicfir obrabiarki do
drewna i metali, odlewny ż żeli-
wa i stopów metali :

kolorowych,
meble, narzędzia,, tkaniny, kon-
fekcję, obuwie itd. Uczniowie pro-
wadzą przyszkolne punkty obsłu-
gi samochodów, fryzjerskie, kra-
wieckie, młyny zbożowe. Odbior-
cami ich wyrobów są zakłady
przemysłowe,, centrale handlowe
i techniczne ora?- . .szkoły.

W ub. r. .wartó^fiśzkolnej' pro-
dukcji osiągnęł^j^|(p0^felń zł, w

roku bieżącvffr 73⁄43⁄43⁄43⁄4 ona pod-
nieść do 2040 min żł/

(msk)

LISTY

Dbać o zdrowie

załóg
W „PROG|UAMIE KONSULTOWANYM"

(Z. G . nr ł/73) ANNA KUSZKO wnikli-
wie omówiła dyskusję na naradzie w

Ministerstwie Pracy, Płacy i Spraw So-
cjalnych. Stały wzrost absencji chorobo-
wej zmusza do energicznych poszuki-
wań środków zaradczych.

Projekt ustanowienia instytucji zakła-
dowych opiekunek do zajmowania się
chorymi dziećmi w domach pracownic
za sługuje na szybką realizację w zakła-

dać\i, -zatrudniających Kobiety o -wyso-
kich kwalifikacjach zawodowj'ch.

Choroba jest nieszczęściem i pracowni-
ków z gorszym stanem zdrowia nie moż-
na dyskryminować, ale z drugiej stro-

ny, czy nie należałoby w większym stop-
niu zachęcać łudzi żeby dbali o własne
.zdrowie i stwąrząć.sim, odpowiednie po
temu warunki. . .

Sądzę, że niewłaściwe , wykorzystywa-
nie urlopów wypoczynkowych przez pra-
cowników ma istotny wpływ na wzrost

absencji chorobowej. Wypoczęty praco-
wnik choruje mniej, pracuje lepiej. Spę-
dzanie urlopu jest traktowane jako pry-
watna sprawa pracownika, często zezwa-

la się na dzielenie urlopu, baza wcza-

sów pracowniczych jest zbyt skąpa i do
tego nie w pełni wykorzystana, dyrek-
cje niektórych zakładów pracy nie przy-
wiązują do organizacji urlopowego wy-
poczynku pracowników należytej uwagi,
albo wręcz się tym nie zajmują.

A może

Ostatnio wiele pisze się na lamach
„Życia Gospodarczego" o niewykorzy-
stywaniu kwalifikacji kadr ekonomicz-
nych. Rzeczywiście, powstaje tu para-
doksalne zjawisko. Z jednej strony jest
ogromne zapotrzebowanie społeczne na

wysokokwalifikowanych fachowców z

dziedziny finansów i księgowości, o du-
żych zdolnościach organizacyjnych, ini-

cjatywie, uczciwości, enetgii i mądrym
spojrzeniu na problemy przedsiębior-
stwa. Do zawodu tego brak odpowied-
nich kandydatów, co zmusza przedsię-
biorstwa do zatrudnienia często na kie-

rowniczych stanowiskach - finansowo-

księgowych miernych pracowników bez
inicjatywy i przygotowania fachowego.

Z drugiej strony miode kadry po stu-
diach zajmują stanowiska ekonomistów
w aparacie kierowniczym, często mar-

nują swoje talenty w jałowym przetwa-
rzaniu informacji maio komu przydat-
nych. Brak określonego kierunku działa-
nia dla tych kadr nic sprzyja rozwojo-
wi ich inicjatywy. Uchwała nr 224 Rady
Ministrów z dnia 29 lipca 1964 r., regulu-
jąca sprawy powołania służb ekonomi-
cznych i głównych ekonomistów, w

niezbyt precyzyjny sposób okreśia za-

kres działania powołanych służb ekono-
micznych, co nie sprzyja podnoszeniu
ich kwalifikacji i nie pozwala na roz-

szerzenie ich działalności.

I tak cala rzesza ekonomistów po stu-

diach, którzy mieli teoretyczne przygo-
towanie do pełnienia dkreślonej funkcji
finansisty-księgowego . na kierowniczym
stanowisku (ńp, g.ównego księgowego,
\ub jego zasłępcy, kierownika finanso-
wego lub kierownika kosztów 1 cen)
traci stopniowo wyuczone kwalifikacje.
Gorzej, bo przyzwyczaja się do stagna-
cji i traci energię i inicjatywę.

Powstaje zatem pytanie, co w tej sy-
tuacji należy zrobić, żeby poprawić ten
stan rzeczy? Proponuję następujące roz-

wiązanie : . ,

© Zamiast--obecnie istniejących stano-
v"wisk- głównego" księgowego 1 .głównego
ekonomisty,-- Btworzyć stanowisko z-cy
fjyręktora '.tjs. finansowo-księgowych.
Korzyści z fego mariażu są wrdOrzne.

Funkcje gospodarcze będą skoncentro-
wane w jednym pionie, informacje
szybciej będą spływać do dyrekcji
przedsiębiorstw, w jednym ręku' będą
skoncentrowane podejmowane deryrje
finansowe i funkcje analizy finansowej
i gospodarczej w szerokim ujęciu.
Znikną dotychczasowe spory dwóch
służb ekonomicznej i fińansowo-kśięgo-
wej, wykonujących częstokroć te same

czynności.
• W kombinatach i dużych przedsię-

biorstwach stanowisko z-cy dyrektora
ds. finansowo-księgowych powinno . być
obsadzone przez pracowników legitymu-
jących się dyplomem magistra ekono-
mii, lub dyplomem biegłego z dziedziny
finansowo-księgowej.

© Należy uatrakcyjnić płacę pracowni-
ków pełniących funkcje kierownicze
w pionie z-cy dyrektora ds. finansowo-
księgowych, celem większego zaintere-
sowania tym kierunkiem pracy ludzi

zdolnych i zachęcania -ich do dals/cgo
dokształcania się w zakresie. wykonywa-
nych czynności.

Wiem, że nie przedstawiam uniwer-
salnej recepty na poprawę istniejącego
stanu rzeczy, lecz jako praktyk jestem
głęboko przekonany, że szybkie podjęcie
decyzji w zakresie wskazanym przeze
mnie ogromnie poprawi organizację pra-
cy.

Jest tylko jedno „ale".
W służbie finansowo-księgowej, na

stanowiskach kierowniczych nie mogą
pracować dyletanci w tej dziedzinie.
Stanowiska te powinni zajmować fa-
chowcy o przygotowaniu teoretycznym
i praktycznym, lub o. przygotowaniu te-

oretycznym I zdolnościach organizator-
skich.

EDWARD STUDZIŃSKI
Łódź

powmeen pomoc
Powstały gminy. W wyniku reformy

do gminy Unisław przeszły m. in. z b.
GRN w ICokocku 4 wsie o specyficzny cii
warunkach glebowych, gdzie już od lat
uprawia się poszukiwaną dla przemysłu
farmaceutycznego i spożywczego miętę.

Z uprawą mięty wiąże się jej zbiór
i organizacja skupu, chodzi właśnie o

skup!
Przy masowej produkcji zie\e suszy się

w sposób prymitywny — na pokoszch
lub na kozłach. Powoduje to znaczne

straty olejku, surowiec traci naturalną
barwę i nie nadaje się do celów farma-
Ttologicznych.

Rolnicy koltoccy i unisJawscy odwożą
więc miętę bezpośrednio do punktu de-

stylacyjnego do Bydgoszczy (ok. 35 km)
lub, do -Chełmna, gdzie znajduje się su-

szarnia (ok. 15 km), od dłuższego już
czasu na wszystkich naradach przy każ-
dej okazji stawiają''wiiióseUy aby zbudo-
wano na terenie gminy wzorowy punkt
skupu i olejkarnię. Skończyłaby się udrę-
ka z przewozem mięty na dalsze odle-
głości.

' Warto chyba uwzględnić głosy' planta-
torów. Są one uzasadnione, gdyż obecnie
produkcja mięty w tym powiecie jest
równoznaczna z produkcją wojewódzką.
W innych powiatach mięty nieomal się
nie uprawia. A poza miętą rolnicy z Uni-
slawia kontraktują jeszcze 8 innych ro-

dzajów roślin zielarskich. Dlaczego więc
mają z surowcem jeździć do Chemna czy
Bydgoszczy, jeśli z powodze-iiem można
byłoby go przerabiać na miejscu.

Pozostaje jeszcze sprawa organizacji
punktu skupu. Dotychczas punktem sku-
pu nazwano dużą szopę dzierżawioną od
lat od PGR w Kokocku. Można w niej po-
mieścić jednorazowo kilkadziesiąt ton su-

rowca. W szopic-wiacie nie ma jednak
podstawowych warunków niezbędnych
do przyjmowania roślin zielarskich. Jest
już najwyższy czas, aby na terenie Ko-
kocka uruchomiono wreszcie punkt sku-
pu z prawdziwego zdarzeuia.

Gmina Unisław stanowi jedyny rejon
uprawy mięty. „Herbapol" ma z tego
tytułu korzyści. To jednak zobowiązuje.
Bydgoski „Herbapol" powinien przyjść
z pomocą plantatorom z gminy unislaw-

skiej. _

I jeszcze jedno. Kapustę z gminy Uni-
sław rolnicy są zmuszeni dowozić do
Chełmna, gdzie znajduje się kwaszarnia.
Znowu paradoks. Rolnicy z samej tylko
wsi Bruki należącej do tej gminy dostar-
czyli do Chełmna aż 709 ton. Kapustę
w takiej ilości można z powodzeniem
kisić na miejscu. Czy niecelowe jest

zatem uruchomienie kwaszarni w Unisła-
wiu?

Punkt skupu, olejkarnia, kwaszarnia —

to sprawy niełatwe. Wymagają zastano-
wienia i podjęcia odpowiednich decyzji.
Postulaty producentów są jednak ze

wszech miar uzasadnione, należy je skon-
frontować z możliwościami inwestycyj-
nymi w najbliższych" latach i poinformo-
wać rolników-plantatorów, na co mogą
liczyć.

Z. D.

Bydgoszcz

ne, to dlaczego nie szuka się innego
wyjścia ze ślepej uliczki, chociażby
przez rozbudowanie stacji ochrony ro-

ślin zajmujących się fachowo ochroną
sadów.

JANUSZ DER2SZEWICZ
Poznań

Czy nie będzie
z

Nawiązując do artykułu SŁAWOMIRA
MIERZEJEWSKIEGO pt. „ JAKIE MAMY
SADY?" („£ycie Gospodarcze" nr 2/19.3)

i artykułu EBEBHARDA MAKOSZA
„D L ACZEGO JABŁKA SĄ DROGIE?"
(„Żytfie Gospodarcze" nr 9 z 1973 r.),
pozwałam .sobie zwrócić uwagę na arty-
m^WoWkrn uoitadKfeGb -Wr^/toP-
SIN M W PROGRAMIE OCHRONY
SADÓW" (dwutygodnik Owoce-Wa-

rzywa-Kwiaty nr 2/1973) oraz inż. Z. LE-
GANSKIEJ pt::" „Czy zaopatrzenie w

środki produkcji jest wystarczające?
(tamże)

Prot. z . Borecki pisze o najważniej-
szych trzech wiosennych opryskiwa-
niach, do których dwa środki chemicz-
ne są .dla właścicieli większości sadów
niedostępne.

A więc powtórzy się w tym roku
znowu przepiękne kwitnienie sadów (wi-
doczne są już zawiązki), a potem znisz-
czenie wszystkiego i zakup jabłek za

granicą, bo wielkich sadów pegeerow-
skich i Spółdzielczych nie mamy przecież
zbyt dużo.

Czy zresztą propagatorzy wielkich sa-

dów zaopatrywanych w pełny zestaw
środków chemicznych nie zastanawiają
się nad tym, że zniszczenie ogrodów
przydomowych, działkowych zmieni nie
tylko pejzaż polski, ale i uszczupli zna-

cznie rynek owocowy.
W ubiegłym roku kupowałem jabłka

w dużym sadzie państwowym, choć sam

posiadam przeszło 100 drzew, przeważnie
jabłoni. W PGR zbiór tegoroczny był
większy niż w roku 1971, a'e miano tam
do dyspozycji m. in. Syliit i Topsin M,
niedostępne w otwartym handlu (choć w

hand*u można otrzymać bardziej trują-
ce środki). W sąsiadującym z moim
ogrodem nie było ani jednego owocu,
a nawet całe liście na drzewach były
rzadkością.

Nie jestem specjalistą, nawet przyrod-
nikiem. Chcę być konsumentem wal-
nych jabłek i znajdować w ogrodzie
odprężenie i wypoczynek po pracy.

Jeżeli istnieją; Obawy, że rozprowadza-
nie trujących środków chemicznych
wśród szerokich kół odbiorców jest groź-

z zycaorysu
studia ekonomiczne

Z zainteresowaniem przeczytałem w

„Życiu Gospodarczym" (nr 6 z 11 lutego
1973 r.) artykuł napisany przez KRYSTY-
NĘ IWANICKĄ i ROZALIĘ STEC pt. „ NIE
CZtJJA, SIĘ POTRZEBNI". Tytuł ąrtyiiuiu
jest dwuznaczny — w moim przekonaniu
powinien brzmieć „Nie są .potrzebni". —

i byłaby to pełna prawda. Przekonałem
się o tym przed czterema laty, kiedy z

dyplomem ukończenia wyżs/.ycli ' stud>ów
ekonomicznych włóczyłem się z zakładu
do zakładu w poszukiwaniu pracy-i

1
- Vile

znalazłem żadnej pracy w .zawodzie,, i,
to na terenie bądź co bądź uprżemyśio-'
wlonego, rBetegia WKą-

Cale szczęście, żę oprócz studiów eko-
nomicznych miałem ukqiV-zoce, tf^iinlr
kum chemiczne, więc udało mi się w

końcu zaangażować do zak.adów' wyro-
bów kamionkowych w Bolesławcu. na

funkcję mistrza produkcji. W'• podległej
mi brygadzie w charakterze niewykwa-
lifikowanego robotnika (zarabia 5300
zł miesięcznie> pracuje magister ekono-
mii. Nie wiem, jakie losy. sprawiły, że
ten człowiek podjął się pracy w bryga-
dzie. Nie pytam go o to. Sam najchęt-
niej wymazałbym z mego życiorysu i z

moich dokumentów personalnych wszy-
stko to, co świadczy o tym, że ukoń-
czyłem studia ekonomiczne.

Dlaczego? Odpowiedź znaleźć można
w moich losach. Na studiach uczyłem
się dobrze. Przeciętny stopień ze wszy-
stkich przedmiotów 4,5. Po studiach,
szczęśliwym zbiegiem okoliczności zosta-
łem zaangażowany na stanowisko dy-
rektora ds. ekonomicznych w Cementow-
ni „Podgrodzie" w Raciborowicach pow.
bolesławiecki. Funkcję tę pełriiłem przez
5 łat, tj. od 1963 do 1968 r. Przez cztery
lata mojej pracy na zajmowanym stano-
wisku cieszyłem się dobrą opinią. Ale
gdy swoją wiedzę ekonomiczną zaczą-
łem użytkować nie po myśli mojego
zwierzchnika, kiedy w notatkach do
prasy (m. in. do „Życia Gospodarcze-
go" kilkakrotnie), oraz w wystąpieniach
na zebraniach mówiłem o nieprawidło-
wościach w gospodarce przedsiębiorstwa,
na które nie miałem wpływu, ocena mo-

jej przydatności zmieniła się o "81 stopki.
Z bardzo dobrego fachowca' stałem się
z miejsca nieprzydatną miernotą. Roz-
stałem się więc z zawodem ekonomisty
i pracuję jako mistrz produkcji. Praca
idzie mi nawet nieźle.

ALBIN KUŁAKOWSKI
Bolesławiec SI.

ADNYCH kilka lat temu . pracowałem, w dużej
f Instytucji. Dysponowała ona kilkunastoosobowym
Ł

działem, finansowym, który między innymi sporzą-
dzał listy płac, obliczał podatki itd. Zdarzyło się kie-
dyś, że potrącono mi dość duży podatek. Zadałem
sobie trud sprawdzenia procentów i okazało się, że
„ Skrzywdzono" mnie o ponad 450 złotych.

Mylić się, rzecz ludzka. Zadzwoniłem do finan-
sowego i zwróciłem uwagę na błąd. „Dobrze, spraw-
dzimy!" czekałem spokojnie, trochę zły na siebie, że
dotychczas nie sprawdzałem swoich „pasków". Za
dwa- dni zadzwoniła pcmi z finansowego: „Tak, po-
myliłam się! Proszę napisać króciutkie podanie o zwrot

tych 450 złotych". N e dość, że nie zostałem .prze-
proszony, to muszę jeszcze pisać podanie z uprzejmą
prośbą o oddanie należnych pieniędzy! Mówię: „Dla-
czego? To raczej dział finansowy powinien napisać
do mnie, przeprosić i zapewnić, że się to więcej nie

powtórzy!" Odrzekła sucho: „ Niestety, musi pan na-

pisać, bowiem Inaczej nie będziemy. mieli podstawy
do wypłaty .. takie mam przepisy."

Symptomatyczny to obrazek. A więc Instytucjonal-
nie nie przewiduje się, by Urząd mógł sam z siebie,
z własnej inicjatywy zwrócić szaremu obywatelowi
to, ćo mu się należy. Nawet wtedy, gdy sam Urząd
się pomyli, a nie 'ma już mowy o tym, gdy pomyli
się na swoją niekorzyść obywatel.

Płacę za radio i telewizor za cały rok w styczniu.
Pod koniec ubiegłego roku obniżono opłaty. Nad-

płaciłem więc kilkadziesiąt złotych. Machnąłśm ręką,
bo przecież byłoby tyle zachodu z odzyskaniem tych
20—30 złotych, że to się ui ogóle nie opłaca.

Ale w styczniu 1973 znów płacę za cały rok. Wpi-
suję w odpowiedniej rubryczce 480 złotych. Panienka
na poczcie bierze pieniądze, ładuje stempel i bez
słowa zwraca książeczkę. Kitka dni potem stoję w

dłuższej kolejce na innej poczcie i z nudów czytam
ogłoszenia. Z jednego z nich dowiaduję się, że stra-
ciłem znów 30 złotych.

Otóż w dniu 27 września 1972 roku ukazało się za-

rządzenie nr 62 Ministra Łączności, w którym posta-
nowiono: „ Abonent wnoszący z góiy opłatę abona-
mentową telewizyjno-radiową otrzymuje: za pół roku
bonifikatę 10 zł, za cały rok bonifikatę 30 zł. Abonent
wnoszący za cały rok opłatę radiową otrzymuje bo-
nlflkatę 15 zł."

Dzwonię w kilka miejsc, by wyjaśnić sprawę. Oka-
zuje się, że urzędniczka miała obowiązek przejrzeć
książeczkę i zmniejszyć oiue iSO zł zarówno o wspom-
niane 30. zł. jak też o nadpłatę z roku ubiegłego.
Pocieszono mnie: potrąci to sobie pan w styczniu
1974 roku.

Dowiedziałem się przy okazji, że pewna emerytka
płaciła lata cale za dwa radia: lampowe i tranzy-
storowe. Nie wiedziała, że posiadacz dwóch łub wię-
cej radioodbiorników wnosi tylko jedną opłatę. Czy
nie powinna zwrócić jej na to uwagę urzędniczka?

Spotykamy się na każdym kroku z takim trakto-
waniem. Trzeba prosić, żebrać, by ten czy inny
Urząd raczył dostrzec racje obywatela. Ale niech

tenże obywatel pomyli się na niekorzyść Urzędu, re-

akcja jest natychmiastowa. Nie wniosłem kiedyś ja-
kiejś opłatu w terminie — już po trzech dniach do-

stałem pisemko-upomnienie 2 wypisaną kwotą, która

dodatkowo tytułem kary muszę wpłacić, bo inaczej,
to...

Przy ulicy Podleśnej w Warszawie stoi pięć bloków
Nauczycielskiej Spółdzielni Budowłano-Mieszkaniowej.
Jest to spółdzielnia własnościowa. Oczami wyobraźni
widzę, jak całe łata owi nauczyciele ślęczeli nad kla-
sówkami, brali dodatkowe godziny, wieczory poświę-
cali na prywatne korepetycje, by uciułać po 80, 90,
100 tysięcy na własne mieszkanie. Dostali tandetę
w najgorszym gatunku. Szkoda miejsca, by opisać
na czum polega to „ oszczędnościowe" budownictwo
z lat 1961—1968;

W błoku nr 40, IV klatka schodowa, przed dwoma
łaty zaczęła się zapadać piwnica. Nikt nie zareagował.
W końcu lutego 1973 r. piwniczne klepisko zapadło

się o ponad ćwierć metra. Scianfci pitonic kilku lo-
katorów poprzewracały się, popękała izolacja na mu-

rach z ciepłą wodą. Ludzie trzymają w mieszkaniach
rowery, sanki, narty i inne sprzęty, które właśnie
w piwnicy powinny leżeć! W zapadniętym koryta-
rzyku urządzono śmietnik, leżą potłuczone butelki,

makulatura, połamane -meble...

Ani administracja osiedla, ani Zarząd NSB-M nie

reaguje na interwencje tych kilku lokatorów. Są
„właścicielami", a nie jakimiś tam mieszkańcami bloku

kwaterunkowego. Wybulili na te swoje cztery ściany
oszczędności zbierane przez kilkanaścte lat. I co?...

Chodzą po prośbie! Bezskutecznie.

Obecnie nie urzędują już w Polsce królowie, ale
za to królują urzędnicy.
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0 Nie wolno umrzeć więcej,, niż :300
osobom na miesiąc. Taki limit usta-
nowiło w swych planach produkcyj-
nych Miejskie Przedsiębiorstwo Go-
spodarki Komunalnej w Katowicach,
jedyny uspołecznio-ny wytwórcą trur
mien w mieście. Jednakże te optymi-
styczne plany (jeśli wypada tu mó-
wić o optymizmie) pokrzyżowała o-

statnio- niezbyt przychylna aura, któ-
ra spowodowała, że kolejka umrzy-
ka w wciąż się wydłużała. Trzeba' by-
ło używać dobrze znanych wśród ży-
jących S2.tucz.el5.. aby wreszcie zdobyć
poszukiwany obiekt. Cierpliwość ży-.
wyeh klientów, wystawiana na próbę
w naszym handlu zaczęła obowiązy-
wać również nieboszczyków. A nam

się zdawało że po śmierci nie bę-
dziemy odczuwać skutków błędów.na-
szej ziemskiej gospodarkj. -

Q Naszą ulubioną lekturą jest ar-

tykuł z 10 lutego 1973, zamieteiuzony
W ,,"G'aźecIe tiialostbfclcife.f-; a zatytu-
łowany „Pomówmy szczerze obywa-
telu M." Szczera rozmowa z obywa-
telem polega na zgromieniu pana
tytułowanego per „Wy; Obywatelu
Mieczysławie", który napisał do . re-

dakcji pytając, czy kontrolujący de-
legacje służbowe księgowy ma żądać
dołączania do rozliczonej delegacji
biletów PKS. Kiedyś ich żądano, po-
tem przestano, bo to bzdura, gdyż
każdy kto chce oszukać może takich
biletów przynieść ile wlezie; teraz
znowu zbiurokratyzowano system
rozliczania. Redakcja gromi swego;
korespondenta jako wroga kontroli
w PRL. „Wolelibyście aby rozliczenia
takie odbywały się bez żadnej kon-
troli". „Muszę Was, Obywatelu Mie-
czysławie, poważnie -martwić. Żle
żeście się wybrali. Reiiakcja. takiej
pomocy Wam nie udzieli". Dalej au-

tor tekstu sugeruje, że autor listu
do redakcji wolałby, żeby społeczne
mienie .było rozkrądąne i pokrzyku-
je, że kctntrola ma' być bezpardono-
wa. Niejaki „Justyn", który artykuł
sygnował, ciągle gromiąc swoją o-

fiarę, twierdzi, że kontrola nie ma

granic, a żadnych działań kontroh
nych nie wolno kwestionować'. „Jeśli
w waszym zakładzie ustalono (system
kontroli delegacji — przyp.) to nie
waszą rzeczą jest to - kwestioriówać-
Waszą rzeczą jest takiej kontroli się
poddać." „.. .w ramach stosunku pra-
cy świadczy się pracę1 W systemie
podporządkowania." „Kto nie chce
być kontrolowany ten powinien czym
prędzej zwolnić się z pracy." Potem
jest opowieść o jakimś pracówniku,
który nie dal się skontrolować, więc
wylano go za to z pracy, ale- rada
zakładowa założyła veto. Tekst koń-
czy sie stwierdzeniem,; że to było
przed Kongresem Związków' Zawodo-
wych, teraz już nie mogłoby się zda-
rzyć. „A swoją drogą wygląda to na

jakiś plramidnlny paradoks, że aż
Kongresu trzeba było czekać, by nie-
które rady zakładowe mogły '

zrozu-

mieć wreszcie po co są i czyim in-
teresom mają służyć" — kończy ar-

tykuł „Justyn". Tekst, tćh?- stanowi
niesamowity incydent rile-dlStego, że
autor plecie bzdury o bezgranicznych
rzekomo UDrawnieniach itfakJadu pra-
cy dotyczących zakres^ i form kon-
troli. o pozyćii oracb"w<bt>S. ron
związków zawodowych .ttcU-Nie spo-
tyka się w naszej prasie .wypadków
tak niesamowitej napaścls na czytel-
nika proszącego po prostu o wyjaś-
nienie przenisów dotyczących form
rozliczania delepacli służbowych Czy
Stowarzyszenie Dziennikarzy nie po-
winno chroni* Czytelników przed te-

go rodzaju traktowaniem prze»,, dzien-
mkarzy o mentalności1 . i upodoba-
niach Icapralskich w stylu pruskim?

fl» Nas=e przedsiębiorstwa meliora-
cyjne zyskały nowy zastęp pełnych ini-

cjatywy pomocników, są to zawsze

pracowite Dobry, które jak się okazu-
je poprawiają meliorantów, gdy ci
strzelają gaffy. Na przykład w po-
wiecie białostockim, na rzece Koło-
dziezańce, gdzie w wyniku melioracji
stan wody znacznie się obniżył, bo-

bry zbudowały tamę, spiętrzając w

tym miejscu wodę o ponad jeden
metr. Gdzieindziej znów— w rezer-

wacie przyrody Starożyn, w Puszczy
Augustowskiej, bobry , zablokowały '

row melioracyjny, przywracając po-
przedni poziom wody.. Sądzimy, że

bobry uregulują może :i Wisłę.
e Celem zapobieżenia wypadkom

^fmT^ ^ 0d3ęt ? zostala Przez Auto-
mobilklub Wunninsko-Mazurski, In-

spektorat Ruchu Drogowego MO oraz

Związek Zawodowy Transportowców
I Drorsov.-cow inicjatywa zorganizowa-
nia imprezy szlro.er.lcwejt dla Jaerow-
cow zav oilowyeh. W programie jest
badani- techniczne samochodów Drżed
^tem, jazda okrężna-'tetlystanSie
30 kilometrów, egzamin z prźepisów-
drogowych, a także strzelania''z wiW'
trowki. Te ćwiczenia przyousiczalnle '

z myślą o pasażerach, którzy umy-
'

kają przed zapłatą należności za prze-,
jazd: ','.-' .


