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NASZ KOMENTARZ

S
KRÓCILIŚMY poważnie czas budowy. I to jest nie-

wątpliwy sukces. Teraz nasze zainteresowania kon-

centrują się na przyspieszeniu dochodzenia do pro-

jektowanych zdolności wytwórczych. Starania

o postęp na obu tych odcinkach — jak stwierdzono

na krajowej naradzie gospodarczej na temat inwes-

tycji i budownictwa — są niezwykle ważne. Ale

na nich cały cykl inwestowania sią nie kończy.
Można go uznać za zamknięty wówczas, kiedy nastąpi pełny
zwrot nakładów wydatkowany na cele inwestycyjne.

Tylko przy spełnieniu tego warunku można uznać, że

nastąpiło rozliczenie między inwestorem a społeczeństwem,
Czas zwrotu tych środków jest przy tym niezwykle wa,żny.
Od tego bowiem, jak szybko powrócą z powrotem wypoży-
czone inwestorom przez społeczeństwo środki, zależy po-

nowne ich rozdysponowanie, zależą możliwości dalszego
wzrostu spożycia i dalszego wzrostu inwestycji. I dlatego
następną sprawą w usprawnianiu całego procesu inwesto-

wania — sprawą, o której czas już zacząć myśleć — jest
stwarzanie warunków dla pełnego i szybkiego zwrotu ponie-
sionych nakładów. Wszystkie starania o przyspieszenie bu-

dowy, o krótszy okres dochodzenia, do projektowanych zdol-

ności wytwórczych itd. są tylko środkami dla osiągnięcia celu

głównego, którym jest skrócenie czasu-zwrotu nakładów in-

westycyjnych.

Wszystkie potrzeby, bieżące i,przyszłe, spcĄeczne i pro-

dukcyjne — pchają nas do powiększania nakładów inwesty-
cyjnych. Aby zmieniać strukturę produkcji, aby rekonstruo-

wać cały proces wytwarzania — musimy mieć coraz więcej
środków na cele inwestycyjne. Jepli jednak nie chcemy po-

paść w konflikt z bieżącymi potrzebami, stawiać barier na

drodze wzrostu konsumpcji — powinniśmy czynić wszystko,
co tylko możliwe w kierunku ;zmniejszania czasu zwrótu

środków.

Krótki okres zwrotu inwestycyjnych złoiówek prźeż in-

westorów — obojętnie czy uzyskanych w drodze kredytu,

czy dotacji — daje możliwość szybszego przeznaczenia tych
środków na realizację następnych zadań. Im szybciej zwró-

cą ci co dostali, tym prędzej mogą liczyć na otrzymanie od

społeczeństwa nakładów ci, którzy czekają na inwestycyjne
złotówki w kolejce. Szybsza rotacja inwestycyjnych zło-

tówek pozwala w krótszym czasie zrealizować więksęą ilość

zadań, a równocześnie nie wpływa na ograniczenie możli-

wości wzrostu konsumpcji.

DOTYCHCZAS nie udało nam się osiągnąć zbyt poważ-
nego przyśpieszenia rotacji inwestycyjnych złotówek.

Mamy duży stan zamrożenia — czyli środków już prze-

tworzonych w mury, maszyny i urządzenia, i zaangażowa-
nia nakładów — czyli wydatków, które muszą być jeszczę
poniesione, aby obiekt mógł zostać eksploatowany zgodn\e
z projektowanymi zdolnościami wytwórczymi.

Często uważa się, że szybki zwrot nakładów jest równo-

znaczny z szybkim wyprodukowdniem towarów o wartości

równej poniesionym wydatkom inwestycyjnym. Czyli — je-
śli obiekt kosztował milion złotych i dał produkcję rzędu
miliona złotych, to tym samym rachunek między społeczeń-
stwem a inwestorem został wyrównany.

Zwrot nakładów nie może być utożsamiany wyłącznie
z wartością produkcji, ale przede wszystkim z akumulacją,
dającą podstawę do zgromadzenia środków na spożycie lut>

przyszłe inwestycje. Oczywiście, powinna być ona uzyskiwa-
na na wyrobach, które zaspokajają społeczne potrzeby, zo-

stały zaakceptowane przez społeczeństwo. Szybki zwrot jest
więc równoznaczny z niskimi kosztami i dużą produkcją,
a nie z wysoką ceną i małą produkcją.

Dotychczasowa praktyka była często sprzeczna z ideą
szybkiego zwrotu. Pod rozwagę brało się wyroby obliczone

na niewielkie zapotrzebowanie i charakteryzujące się wy-

windowaną w górę ceną. To postępowanie jest nieskuteczne

z punktu widzenia efektywności społecznej i z punktu wi-

dzenia zaspokajania potrzeb społecznych. Niezbędna nam jest
produkcja na wielką skalę, o dużych seriach i o niskich ko-

sztach. Akumulacja na jednostce produkcji, czyli stopa ąku-,
mulacji, powinna być niska, ale dzięki dużym rozmiarom wy-
twarzania suma akumulacji, czyli masa akumulacji, powinna
być duża.

Trzeba więc nie tylko prędko dostarczyć niezbędną pro-

dukcję, co jest sprawą niebagatelną z punktu widzenia po-

trzeb rynku, ale także dbać o takie wykorzystanie stworzo-

nych możliwości produkcyjnych, aby nastąpił jak najszyb-
szy zwrot otrzymanych od społeczeństwa złotówek. •

T~) ROCES inwestowania i modernizacji jest procesem

£ trudnym. Po jego zakończeniu odnosi się wrażenie, że

teraz inwestor może już odetchnąć z ulgą. Zainwesto-

wano, oddano do użytku, zaspokojono potrzeby Teraz punkt
ciężkości można przesunąć na następny obiekt lub na sta-

rania o wprowadzenie nowego tytułu do planu.
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FRANCISZEK KAIM
odpowiada na pytania »2ycia Gospodarczego"

REDAKCJA: Polsko-czechosłowackie stosunki ekonomiczne mają już —

jak wiadomo — duże tradycje. W ciągu minionych 2 lat odbyło się szereg
spotkań na szczeblu kierownictwa Partii i Rządu Polski i Czechosłowa-
cji oraz zwiększyła się intensywność prac Polsko-Czechosłowackiego Ko-
mitetu Współpracy Gospodarczej i Naukowo-Technicznej. Czy świadczy
to o pojawieniu się nowych elementów współpracy między Polską i Cze-
chosłowacją i jak te elementy można by scharakteryzować?

FRANCISZEK KAIM: Jest kilką elementów, na które należałoby tutaj
zwrócić uwagę.. Na pierwszym miejspu znajduje się przyspieszony rozwój
społeczno-gospodarczy Polski • i. rosnąca rola partnerska naszego przemysłu
we współpracy międzynarodowej^ wynikająca z realizowanego przez nas

kierunku, unowocześniania przemysłu, oraz konsekwentnego stawiania na

rozwój handlu zagranicznego, a w tym na powiązania ekonomiczne z kra-

jami członkowskimi RWPG, zwłaszcza z. ZSRR. Nie trzeba udowadniać, że

Związek'Radziecki "jest i pozostania naszym głównym partnerem. Ma tutaj
oczywiście znaczenie podobny proces przyspieszonego rozwoju społeczno-
gospodarfcżego i podobna polityka rozwoju handlu zagranicznego w Cze-

chosłowacji.

0 pomyślnym rozwoju sytuacji społeczno-gospodarczej w Czechosłowacji
w ostatnich latach świadczy, wzrost dochodu narodowego w tym kraju.
W 1973 r. wyniesie on w porównaniu z rokiem 1970 ponad 17,1%, co będzie
ożnaczało wzrost, o 1,5%.większy w porównaniu z.przyjętymi w Czechosło-
wacji ' założeniami'planu' ^-tetałegó* S&ożyćić indywidualne wzrośnie zgod-
ni^ ż tymi samymi przewidywaniami w Czechosłowacji w 1973 r. W pórów-
ftiU t 1970 r. o 17,7%, ćo -będzie oznaczało również wzrost większy w porów-
naniu z założeniami planti 5-letniego o 0,8%. Instancje partyjne w Czecho-
słowacji koncentrują uwagę na kompleksowym rozpatrywaniu problemów
gospodarczych, pobudzaniu inicjatywy ludzi pracy, zwłaszcza w takich dzie-
dzinach.. jak ujawnianie i wykorzystywanie rezerw, stosunek do mienia
społecznego. Problemy te są podobne do naszych problemów.

1 wreszcie sprawa bynajmniej niemałej wagi: rola jaką odgrywają same

spotkania na szczeblu kierownictwa Partii i Rządu Polski i Czechosłowacji.

Spójtkąnia te są nierozdzielnym przejawem nowego etapu współpracy mię-
dzy Polską i Czecnosłowacją. Na spotkaniach tych, w których biorą udział
z obi] stron czołowi przedstawiciele kierownictwa Partii i Rządu, uzgadniane
są dęcyije w węzłowych sprawach związanych z dalszym rozwojem współ-
pracy miedzy partiami i państwami w płaszczyźnie politycznej i ekonomicz-
nej ąraz w dziedzinie współpracy naukowej i kulturalnej. Spotkania te

wytyczają generalne kierunki dla działalności właściwych w tym zakresie
organów .wykonawczych, koordynowanych w ramach polsko-czechosłowa-
ckiego Komitetu Współpracy Gospodarczej i Naukowo-Technicznej.

W związku z naszym szybkim rozwojem w ostatnim okresie poprawia się
nasza sytuacja we współpracy z Czechosłowacją 12-procentowy wzrost pro-
dukcji W-Polsce w 1972 r. oraz ponad 20-procentowy wzrost, produkcji w la-
tach 1971—1972 —zmniejszają niewątpliwie dystans, jaki występuje między
obu 'hasżymi krajami w produkcji w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Problem
polega jednak nie tylko na średnich statystycznych. Rośnie także pozycja
naszego:;przemysłu dzięki jego szerokiej modernizacji, wykorzystującej no-

we technologie i nowe rozwiązania konstrukcyjne na poziomie odpowiada-
jącym wysokim osiągnięciom światowym. Rośnie udział zajmowany w tym
przyroście produkcji orzez dziedziny nowoczesne. Przykładowo: na elektro-
nikę zwiększamy nakłady w 5-leciu 1971—1975 czterokrotnie w porównaniu
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JERZY SURDYKOWSKI

Zwiększenie zainteresowania problemami nauki zwiqzane z bie-

żącym ROKIEM NAUKI POLSKIEJ, każe nam sięgnąć do kilkuna-
stu wybranych placówek naukowo-badawczych, działających
w różnych „pionach organizacyjnych" nauki, by na tych przykła-
dach przedstawić praktycznie problemy merytoryczne, organiza-
cyjne i inne, związane z działalnością owych placówek. Przed-
miotem naszego publieystycz^egó zainteresowania będzie to, co

nauka oferuje dziś gospodarce, w jakich warunkach przebiega
formułowanie tej oferty i jak odbywa się jej praktyczne zastoso-
wanie. Sądzimy, że przedstawiony w cyklu ,.nauka — gospodar-
ce" fragment szerokiego pola prac naukowo-badawczych i roz-

wojowych będzie na tyle reprezentatywny, iż pozwoli wyciągnąć
wnioski dotyczące całości. Jako pierwszy pragniemy przedstawić
artykuł dotyczący pewnej istotnej szansy oferowanej przez naukę
w dziedzinie tak ważnej dla współczesnej Polski, jaką jest zaopa-
trzenie rynku mięsnego.

PO
. szybkim wzroście hodowli

w ostatnich latach zbliżamy
się coraz bardziej do imponu-

jącej liczby 20 min świń. Pogło-
wiem tych sympatycznych, a iakże
rozpowszechnionych stworzeń, prze-
ścignęliśmy już Francję, a doga-
niamy NRF: w 1970 roku w tym
pierwszym kraju było 11,2 min
świń, a w drugim 21 min. Nasze

polskie świnki, choć liczne, nie na-

leżą do najproduktywniejszych.
Przy podanej liczbie świń na ko-
niec 1970 roku, produkcja wieprzo-
winy wyniosła w NRF — 1,9.. min
ton, zaś we Francji 1,5 min ton.

Tymczasem w Pólsce przy pogło-
wiu w grudniu 1971 r., — 16,9 -nln
sztuk produkcja wieprzowiny w

1972 roku wyniosła 1,6 min ton. Tak
więc choć mamy dużo świń, mamy
za mało wieprzowiny. Francja osią-
ga podobną jej produkcję przy o

wiele niższym stanie pogłowia.
Miejmy nadzieję, że wynikający
stąd wniosek o wyższości francus-
kich świń nad, polskimi nie'pogłę-
bi kompleksów narodowych.

„Świnia statystyczna" żyjąca w

końcu roku w NRF daje w roku
następnym 138 kg .mięsa, we Fran-f
cji 134, kg, a w Polsce' 94 kg. Wy-
nika to po części z tego, że hodu-
jemy u naś dużo ubijanych wcześ-
niej świń bekonowych, co związa-
ne jest i eksportem polskiego be-
konu głównie do Anglii. Ze wzglę-
du na przystąpienie tego kraju.do

. EWG, perspektywy rozwoju tej
dziedziny „świńskiej produkcji" są
nie najlepsze i jej udział w ogólnej
masie wieprzowiny będzie prawdo-
podobnie malał.

Ukierunkowanie eksportu wie-
przowiny na bekony nie tłumaczy
jednak niskiej produktywności na-

szych świń. W głównej mierze wy-
nika '

ona z tego, że hodowane u

nas rasy nie są przystosowane do
aktualnych potrzeb i w dużej mie-
rze zdegenerowane. Ciąży nad nimi
dziedzictwo minionych dziesięciole-
ci (w tym także okresu przedwo-
jennego) gdy starano się uzyskać ze

świń raczej więcej tłuszczu niż mię-
sa, co powodowało preferencję kie-
runku słoninowego nad mięsnym.
Mięso naszych świń jest wysokiej
jakości, pod warunkiem jednak, że

ubijane są przy niższej wadze od
swych zachodnich krewniaczek. Te
szlachetniejsze rasy zachodnie • są
jednak Stosunkowo mało odporne i

• nie bardzo nadają się do hodowli w

naszych warunkach. Większość- pro-
wadzonego na rzeź .pogłowia stano-

wią bowiem u nas świnki chowane
przez indywidualnych . .rolników w

chlewiku przy zagrodzie, nie zaś
pensjonariuszki wielkoprzemysło-
wych chlewni • z klimatyzowanym
wnętrzemi A świnia szlachetniejszej
rasy ma. wymagania czasem nie
mniejsze od człowieka, łatwo zapa-
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A przecież dopiero po zakończeniu inwestowania zaczyna

'tią problem najtrudniejszy, rozpoczyna się cała batalia

o zwrócenie pożyczonych od społeczeństwa pieniędzy. Za-

zwyczaj miarą oceny są porównania z innymi, już istnieją-
cymi zakładami. Jeśli te relacje są zbliżone, to uważa się
sprawę za „zaklepaną". Nie jest to miara najwłaściwsza Z

reguły bowiem nowe obiekty są lepiej wyposażone, pracują
na doskonalszych technologiach — są bardziej nowoczesne.

A jeśli tak, to i wyniki powinny być wyższe. Inne też mu-

szą być kryteria: jak działa się na rzecz zwielokrotnienia

produkcji, na rzecz wykorzystania nowych urządzeń, na

rzecz zmianowości i na rzecz wzrostu wydajności pracy —

0 w sumie na obniżkę kosztów.

Kryteria sprawności procesu inwestowania muszą być
więc pełniejsze. Dotąd kierowaliśmy się w wyborze inwe-

stycyjnym względami bilansowymi, doraźnym „łataniem
dziur". Trudno więc nam było oceniać efektywność z innego
punktu widzenia, jak tylko od strony wielkości produkcji.
Teraz powinniśmy sięgać po bardziej ekonomiczne metziy,
starać się odpowiedzieć na pytanie: po to nam je:i potrzeb-
na ta produkcja i jakim kosztem można ją osiągnąć? Jeśli

się tego nie zrobi, z góry się o tym nie pomyśli, to potem
możliwości manewru będą bardzo ograniczone. Zanim więc
złoży się wniosek o nowe inwestycje, trzeba nie tylko po-

stawić sobie te pytania, ale również na nie odpowiedzieć.
1 to eksponuje z całą siłą pierwszą fazę cyklu inwestycyjne-
go — programowania.

Jesteśmy w trakcie montowania nowych zasad funkcjono-
wania w jednostkach inicjujących. Proponowane rozwiąza-

nia silnie wiążą przyrost funduszu plac z systemem kredy-
towania inwestycji, a więc nakierowują uwagę już w trak-

cie programowania, ale także i w następnych fazach cyklu
!— na oszczędne gospodarowanie środkami.

Tymi instrumentami będą się jednak posługiwali głównie
'dyrektorzy, ekonomiści, inżynierowie. Są one trudne, trzeba

nie tylko zmienić cały sposób podejścia do inwestycyjnych
złotówek, ale także opanować nowe pojęcia ekonomiczne,
wzory itd. Wymaga to oczywiście szerokiej edukacji Jed-

nakże dla załóg te narzędzia nie przekładają pojęcia okresu

zwrotu na język społeczny, na skojarzenie szybkiego zwroru

środków inwestycyjnych z możliwościami wzrostu spożycia.
Szukamy takich przekładni. Sięgamy po narzędzia jeszcze

bardziej bezpośrednio oddziaływające na społeczną wyobraź-
nię. Na krajowej naradzie gospodarczej na temat inwestycji
i budownictwa podano do wiadomości, że połowa środków

zaoszczędzonych przez inwestora na robotach budowlanych
może zostać przeznaczona na budownictwo mieszkaniowe.

Tym samym zostało naocznie stwierdzone: dasz więcej spo-

łeczeństwu, to i masz z czego wziąć dla siebie na zaspoko-
jenie potrzeb socjalnych. Rozwiązanie to — proponowane na

naszych łamach w 1971 r. — ma ogromne znaczenie, ułatwia

bowiem mobilizowanie opinii publicznej na rzecz podniesie-
nia społecznej efektywności inwestowania, stwarza system
kontroli społecznej itp. Tego typu kroków potrzeba nam

więcej.

ROZPOCZYNAMY dopiero batalię o szybki zwrot na-

kładów inwestycyjnych. Jeśli osiągniemy postęp na tym
odcinku, to będziemy mogli mówić również o zwiększe-

niu efektywności społecznej, czyli o możliwościach takiego
rozdysponowania dochodu narodowego, które równocześnie

zapewniłoby wyraźny postęp w bieżącym spożyciu i stwa-

rzało warunki dla skokowej rekonstrukcji potencjału wy-

twórczego, a więc pozwalało na zrealizowanie założeń

systematycznego, szybkiego wzrostu stopy życiowej.
K. S.

INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

ogłasza rekrutację na X rok 3-letnich Studiów Doktoranckich

w zakresie ekonomii politycznej

Program studiów przewiduje zajęcia z ekonomii politycznej, filozofii,

planowania i polityki gospodarczej, pedagogiki, lektorat z języka za-

chodniego oraz seminaria doktorskie.

Doktorantom przysługują wszystkie prawa studenckie oraz stypen-
dium od 1900 do 2500 zł miesięcznie (Dz. U . 6 z 1968 r.). Studenci

Studium Doktoranckiego nie mogą pracować zarobkowo.

O przyjęcie na studia doktoranckie może ubiegać się osoba posiada-
jąca tytuł magistra lub równorzędny, wykazująca uzdolnienia i przy-

gotowanie do pracy naukowo-badawczej. Kandydaci powinni posiadać

nienaganną postaiwę społeczno-polityczną 1 nie mogą przekra-
czać 35 lat.

Kandydatami mogą być zarówno pracownicy szkół wyższych i pla-
cówek naukowych, jak i pracownicy innych instytucji i przedsię-
biorstw. Pierwszeństwo przysługuje osobom posiadającym odpowied-
nią praktykę zawodową i dorobek naukowy.

Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia doktoranckie winny
złożyć następujące dokumenty: podanie, życiorys, odpis dyplomu ma-

gisterskiego względnie równorzędnego, opinię z ostatniego miejsca
pracy, ewentualnie wykaz prac naukowych.

Przyjęcia na studia odbywać się będą na podstawie kwalifikacyj-
nego kolokwium wstępnego o charakterze konkursowym. O dopu-
szczeniu do kolokwium kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Zgłoszenia przyjmuje do dnia 20 kwietnia 1973 r. sekretariat

Instytutu Nauk Ekonomicznych UW, Warszawa, ul. Długa 44/50,
II pięitro, pokój 208, tel. beap. 31-44-08.

W UBIEGŁYM TYGODNIU
• s*. '

oproblemach gospodarczych
9 PRZEDSIĘBIORSTWA BĘDĄ

SAMODZIELNIE DECYDOWAĆ o

przeznaczeniu środków pozostałych
po dokonaniu obowiązujących odpi-
sów. Sprawy te były tematem o-

statniego posiedzenia Prezydium
Rządu nad porządkowaniem gospo-
darki finansowej w państwowych
przedsiębiorstwach przemysłowych,
budowlanych, usług rołnych i go-
spodarki komunalnej oraz ich zje-
dnoczeniach.

9 FUNDUSZ ROZWOJU RZE-
MIOSŁA stanie się finansowym za-

bezpieczeniem rozwoju nowych form
usług i podejmowania produkcji
nowych artykułów rynkowych. Ró-
wnocześnie scentralizowane wpły-
wy przeznaczone zostaną m. in. na

finansowanie postępu technicznego i

organizacyjnego oraz działalność
szkoleniową, wychowawczą i so-

cjalną.
9 PROGRAM CHEMIZACJI GO-

SPODARKI NARODOWEJ DO 1980
r. rozpatrywało Biuro Polityczne
KC.

9 NA POTRZEBĘ DALSZEJ PO-
PRAWY WARUNKÓW PRACY i so-

cjalno-bytowych zwróciły uwagę
Prezydium Rządu i Prezydium CRZZ
w liście wystosowanym do organiza-
cji partyjnych i związkowych, samo-

rządów robotniczych i dyrekcji
wszystkich zakładów pracy.

9 WOJEWODZKA KONFEREN-
CJA SPRAW OZDAWCZO-WYBOR-
CZA PZPR W KATOWICACH —

największej organizacji partyjnej
liczącej 300 tys. członków i kandy-
datów — koncentrowała się na pro-
blematyce gospodarczej, dokonała
wyboru nowych władz i postawiła
konkretne wnioski. I Sekretarzem
KW PZPR w Katowicach został za-

stępca członka Biura Politycznego —

Zdzisław Grudzień. W pracach kon-
ferencji uczestniczył jako delegat,

I Sekretarz KC — Edward Gierek.
Stąsk zainaugurował konferencje
wojewódzkie, stanowiące podsumo-
wanie trwającej od jesieni ub. roku
kampanii sprawozdawczo-wyborczej.

9 PROJEKT USTAWY O STOP-
NIACH NAUKOWYCH i tytułach
naukowych oraz organizacji instytu-
tów naukowo-badawczych wpłynął
do laski marszałkowskiej. Chodzi o

zapewnienie jednolitej polityki w

zakresie rozwoju kadr naukowych
i utworzenie korzystnych warunków
przepływu kadr naukowych między
placówkami dydaktycznymi i ba-
dawczymi.

9 PIERWSZE PROJEKTY wyko-
rzystania środków zgromadzonych w

Narodowym Funduszu Ochrony
Zdrowia powstają już w wojewódz-
kich komitetach NFOZ. Do końca
lutego na kontach NFOZ w całym
kraju zgromadzono ponad 330 min
złotych.

9 AUTOMATYCZNY ROZKŁAD

JAZDY zainstalowano na Dworcu

Głównym PKP w Szczecinie. Po

wybraniu na klawiaturze liczb,
oznaczających określoną stację, na

ekranie ukazuje się schemat wszyst-
kich połączeń wraz z godzinami od-

jazdu i przyjazdu, miejscami prze-

siadek, długością trasy oraz cenami

biletów. Urządzenie zaprogramowa-
ne zostało na 97 tras docelowych ze

Szczecina do różnych miejscowości
kraju. Równocześnie korzystać z nie-

go mogą 3 osoby. Gdyby tylko po-

ciągi chciały jeździć zgodnie z tym
rozkładem...

9 600 000 MIEJSC CZEKA NA
TEGOROCZNYCH OŚMIOKLASI-
STÓW w szkołach średnich i zawo-

dowych. Tam, gdzie liczba kandyda-
tów nie przekracza liczby miejsc,

przyjęcia odbędą się bez egzaminów.
Zwiększają przyjęcia licea ogólno-
kształcące i 4-letnie licea zawodo-
we, przygotowujące wysoko kwali-

fikowanych robotników z cenzusem

maturalnym.

9 • W MAGAZYNACH I SKŁAD-
NICACH fabryk i przedsiębiorstw
— pisze „Życie Warszawy" — znaj-
dują się ZBĘDNE MASZYNY, MA-
TERIAŁY i SUROWCE WARTOŚCI
10 MLD ZŁ. Większość nadaje się
rzekomo tylko na złom. Tymcza-
sem w ub. roku udało się z tej
masy upłynnić pełnowartościowe
towary i maszyny wariości 1,2 mld
zł m. in. w drobnym przemyśle, w

gminnych spółdzielniach oraz wiej-
skich placówkach usługowych. Zna-
czny odsetek odzyskanych wyrobów
dostarczono dla potrzeb indywidu-
alnych gospodarstw wiejskich np.
wymontowane silniki ze starych
maszyn, ogółem wartości 22 min zl.

9 ROLNICY MUSZĄ NA V/IOS-
NĘ OBSIAĆ 9 min hektarów użyt-
ków rolnych, z tego ok. trzy i pól
min ha zamierza się obsiać zboża-
mi jarymi. Na ponad 2 600 tys. ha
zasadzone będą ziemniaki, 450 tys.
ha przeznaczono pod uprawę bu-
raków cukrowych i tyleż pod roś-
liny przemysłowe. Przewiduje się
także zwiększenie upraw warzyw
co najmniej do 300 tys. ha.

9 ZAPASY JABŁEK SZYBKO
SIĘ KURCZĄ. Rosną natomiast ich
ceny. Przeciętna marcowa cena ja-
błek 12,5 zł za kilogram jest o 2 zł
wyższa w porównaniu z analogicz-
nym okresem ub. rofcu. Faktem jest,
że jabłka w ub. roku nie obrodziły,
ale faktem jest także, że zbiór ja-
błek był jeszcze niższy z powodu
niedostatecznej pielęgnacji, braku
środków do oprysków zimowych,
braku nowoczesnych obiektow do
przechowywania. Wprawdzie pro-
gram inwestycyjny spółdzielczości
ogrodniczej przewiduje unowocześ-
nienie przechowalnictwa owoców,
niestety na razie jest to melodia
przyszłości.

PMSŁ
W ostatnim tygodniu prasa za-

wzięła się na gastronomię. Najcięż-
szego kalibru działa wytoczyła
„KULTURA". Andrzej Kantowicz
opublikował tam artykuł pt. „Bef-
sztyk — sprawa ciała i ducha", w

którym stwierdził — i nie gołosłow-
nie — że: „nasza gastronomia już
nie kuleje, lecz po prostu leży!".
Twierdzenie to poparł danymi staty-
stycznymi oraz wynikami rozmai-
tych kontroli, które stwierdziły za-

straszające w swej masowości nad-
użycia oraz niezwykle niską jakość
podawanych posiłków (ponad poło-
wa zbadanych dań nadawała się do
wyrzucenia). Zresztą ludzi zmuszo-

nych do korzystania „na co dzień"
z usług gastronomii nie trzeba prze-
konywać wynikami kontroli — wia-
domo, jaki jest poziom tych usług.

Autor przyczyny takiego stanu

rzeczy widzi przede wszystkim w

za małej bazie, złym systemie orga-
nizacyjnym, płacowym, a co za tym
idzie i kiepskich kadrach. Są to bo-
lączki, z którymi stykamy się od lat
— i od lat nie potrafimy ich przer
zwyciężyć. Na rozwój bazy potrzeb-
ne są środki, których zwykle brako-
wało, ale potrzebna jest i koncep-
cja, której nikt nie wypracował.
Można dodać na marginesie, że nie
brakuje u nas instytucji naukowych,
zajmujących się żywieniem — ale
praktycznych wyników ich działal-
ności nie widać, przynajmniej tam,
gdzie powinny być bardziej odczu-
walne, to znaczy właśnie w gastro-
nomii.

Z artykułu Andrzeja Kantowicza
okazuje się, że poza dwoma woje-
wództwami (katowickim i kielec-
kim) nie dokonano oceny potrzeb
w tym względzie i konfrontacji tych
potrzeb ze stanem faktycznym. Nie
świadczy to najlepiej o kierownic-
twie tym działem gospodarki. Moż-
na tu zresztą przytoczyć rozmowę,
jaką swego czasu miałem z kierow-

nikiem wydz. handlu jednego z Pre-

zydiów WRN. Kierownik ten stwier-
dził, że gastronomia w jego woje-
wództwie jest najlepsza w kraju,
bowiem nigdzie nie obsługują go
tak szybko i sprawnie jak w ro-

dzinnym mieście. Zdziwił się nieco,
gdy w odpowiedzi usłyszał, że wo-

bec tego powinien zostać ministrem
handlu wewnętrznego — wtedy bo-
wiem byłby szybko i sprawnie
obsługiwany w całym kraju i mógł-
by z czystym sumieniem stwierdzić,
że gastronomia polska jest najlepsza
na świecie.

W „TYGODNIKU DEMOKRA-
TYCZNYM" Andrzej Koskowski zaj-
muje się gastronomią agencyjną.
Ściślej mówiąc przeszkodami, głów-
nie natury administracyjnej, które
przed tą formą żywienia zbiorowe-
go piętrzą się. Jest ich sporo — a

przecież agencje mogą złagodzić
niedobór usług gastronomicznych
najszybciej i społecznie najmniej-
szym kosztem. Nie znaczy to, że

agenci „gastronomiczni" to same

anioły. Duży popyt na usługi oraz

mała konkurencja ze strony zakła-
dów uspołecznionych powodują, że
i ta forma ma szereg mankamentów,
że w nawet tak renomowanej agen-
cyjnej restauracji jak „Staropolska"
w Warszawie można spotkać się z

nieuprzejmą obsługą i lekceważe-
niem klienta. Dlatego zgodzić się
trzeba z wnioskiem Andrzeja Kan-
towicza — należy przede wszystkim
budować nowe lokale — budować
dużo, ale z rozeznaniem potrzeb.
Chodzi zarówno o właściwe ich roz-

mieszczenie, jak i o najpotrzebniej-
sze typy — małe bary, jadłodajnie,
bary mleczne. Nie znaczy to jednak,
że do czasu powiększenia gastrono-
micznej sieci należy biernie godzić
się z istniejącym stanem. Mimo
wielkiej ilości reorganizacji — ani
systemy finansowe, ani zakres sa-

modzielności, ani zasady płacowe

czy polityka kadrowa — nie wytrzy-
mują krytyki. A idzie przecież o za-

spokojenie ważnej potrzeby społecz-
nej, odczuwanej przez miliony lu-
dzi. Stan obecny utrudnia im ży-
cie, dlatego trzeba szukać szybkich
i radykalnych rozwiązań, a nie go-
dzić się na trwający już od lat „stan
niemożności".

Z pozostałej prasy chcemy zwró-
cić uwagę na artykuł Zygmunta
Szeligi w „POLITYCE". Pisze on o

gospodarce materiałowej. Zasadni-
cza teza artykułu pod tytułem
„Świat jest materialny" zawiera się
w stwierdzeniu, że gospodarka ma-

teriałowa jest ważnym elementem
całego procesu ekonomicznego i że
wobec tego jej usprawnienie musi
być dokonywane w ramach podno-
szenia na wyższy poziom gospodarki
jako całości.

Rozumowanie autora jest bliskie
stanowisku reprezentowanemu przez
wielu ekonomistów, że poprawa w

dziedzinie, lepszego wykorzystania
materiałów jest nieodłącznie zwią-
zana ż doskonaleniem funkcjonowa-
nia metod planowania i zarządzania.
Mniej natomiast^ uwagi (choć pro-
blem ten jest u Zygmunta Szeligi
zamarkowany) zwraca się na zagad-
nienie, które można nazwać „mate-
riałochłonnością strukturalną", a

więc wynikającą ze struktury naszej
gospodarki jako całości oraz struk-
tury produkcji poszczególnych dzia-
łów, branż, a nawet produkcji po-
szczególnych zakładów. Wydaje się
że tu możliwości uzyskania dużych
efektów są największe, choć naj-
trudniejsze do zrealizowania, wyma-
gające i sporo czasu i niemałych
nakładów. Problem ten nie jest chy-
ba jeszcze dostatecznie zbadany
przez naukę ekonomiczną — a prze-
cież sprawa jest pilna choćby z te-

go względu, że rozpoczęto już pracę
nad następną 5-latką.

S.C .

ze świata
Mil I TECHNIKI

Miniaturowy kalkulator

Ma grubość tylko 0,9 cm i waży 71
gramów. Jego obroty są tak zminiatu-
ryzowane, że do pracy wystarczy moc

czterech malutkich baterii. Gdy baterie
tracą moc, cyfry na displayu zaczynają
blednąc i to na długo przedtem, zanim
funkcjonowanie kalkulatora zostanie za-

kłócone. Urządzenie posiada również pa-
mięć umożliwiającą wielokrotne dziele-
nie lub mnożenie przez uprzednio zada-
ną liczbę, co upraszcza szereg obliczeń.

(Newsweek — W .D .)

Atomowe urzqdzenie
do budowy tuneli

Grupa uczonych amerykańskich spe-
cjalizująca się w badaniu reaktorów ato-

mowych o wysokich temperaturach za-

proponowała budowę urządzenia, które
zdolne byłoby roztapiać grunt i na tej
zasadzie budować tunele. W laborato-
riach Uniwersytetu Los Alamos (Kalifor-
nia) zbudowano już i wypróbowano
malv model takiego urzadzenia. Robocza
część składa się z systemu dysz, z któ-
rych wydobywa się płynny pierwiastek
lit ogrzany w atomowym reaktorze do
temperatury kilkunastu tysięcy stopni.
W tej temperaturze topi się większość
skał. Urządzenie przeciska się przez po-
wstałą w ten sposób ma>jme. która na-

tychmiast zastyga i za urządzeniem po-
wstaje tunel o twardych szklistych ścia-
nach. Uczeni twierdzą, iż kosztem BO
min dolarów można by obecnie zbudo-
wać takie urządzenie. które moglobv np.
drążyć tunele dla kolei podziemnej. (PAP)

Wstrzqsy elektryczne
leczq alkoholizm

Według doniesień z Australii, prof.
S. H . Levibond z uniwersytetu w Sydney
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uzyskał bardzo interesujące wyniki w

leczeniu alkoholizmu za pomocą wstrzą-
sów elektrycznych. W 75 proc. przypad-
ków kuracja miała zakończyć się po-
wodzeniem. Prof. Levibond założył nie-
przekraczanle przez pijących poziomu
0.65 promille alkoholu we krwi, normy
dopuszczalnej w Australii przez przepisy
drogowe. Kuracja polegała na... piciu al-
koholu, ale po przekroczeniu owej normy
pacjent poddawany był bardzo nieprzy-
jemnym wstrząsom elektrycznym. Powo-
duje to podobno tak silny odruch wa-

runkowy, że skutecznie powstrzymuje
pijącego przed następnym, niebezpiecz-
nym już kieliszkiem. (Interpress)

Lqdowanie w kqpieli
W Wielkiej Brytanii przeprowadzono

próby zmniejszenia drogi lądowania sa-

molotów. W nawierzchnię lotniska
wzmontowane są hydranty kierujące
strumienie wody na pędzący samolot,
dzięki czemu łatwiej wytraca on szyb-
kość. System ten jest również dodatko-
wym zabezpieczeniem przeciwpożaro-
wym. (Interpress)

Katalizator dla produkcji paliw
Katalizator kobaltowo-mollbdenowy po-

mysłu naukowców Politechniki Wrocław-
skiej, wyprodukowany przez Zakłady
Chemiczne w Oświęcimiu, zastosowano
w Zakładach Petrochemicznych w Płoc-
ku. Jest to urządzenie do rafinacji mie-
szanin węglowo-wodorowych, używane
w Płocku do hydroodsiarczania benzyn
i olejów napędowych, od chwili urucho-
mienia — przerobiono na nim ponad 140
tys. ton oleju napędowego i benzyny
co pozwoliło ocenić jego zalety. Okazał
się on znacznie lepszy od stosowanego
dotychczas katalizatora angielskiego „Co-
mo*". Przy tej samej wydajności uzy-
skuje się na nim benzyny o dwukrotnie
mniejszej zawartości siarki. Pracuje on

przy tym przy niższych temperaturach,
przynosi wlęr dodatkowe oszczędności
paliwa używanego w procesie przerób-
ki. (PAP)

Elektrony bez próżni
Spawanie metali wiązką elektronów

jest technologią dającą znakomite rezul-
taty, jednak dotychczas miało ono ogra-
niczone możliwości ze względu na ko-
nieczność stosowania próżni. Specjaliści
firmy Westinghousc zbudowali obecnie
spawarkę, w której wiązka elektronów
powstaje w wysokiej próżni, a następ-
nie przechodzi przez kilka komór o stop-
niowo podwyższanym ciśnieniu. Urządze-
nie o mocy 24 kW nadaje wiązce elek-
tronów zdolność roztapiania stali w atmo-
sferze powietrza do głębokości 25 mm,
a stopów aluminium — do 40 mm. Spa-

warka bezpróżnlowa może znaleźć duże
zastosowanie w przemyśle samochodo-
wym i lotniczym. Trudność powoduje
wydzielające się przy spawaniu promie-
niowanie rentgenowskie, które wymaga
stosowania osłon z ołowiu lub betonu.

(Interpress)

ETO kontroluje magazyny
80 godzin pracy elektronicznej maszyny

cyfrowej pozwoliło w ciągu 6 miesięcy
zaoszczędzić Zgorzeleckim zakładom Na-
prawczym Przemysłu Węgla Brunatnego
10 min zl w gospodarce materiałowej.
Komputer pomógł ustalać bieżące potrze-
by poszczególnych odbiorców 1700 różno-
rodnych części zamiennych. Maszyna
ustala — w zależności od aktualnych po-
trzeb — zakres produkcji, obciążenie po-
szczególnych maszyn wytwarzających
części zamienne, zmlanowość itp. Dzięki
temu zakłady naprawcze przestały pro-
dukować „na skład" i mosrly roj szerzyć
krąg swoich odbiorców. (NiT)

Wózek cień

Amatorzy gry w golfa mogą sobie te-
raz sprawić robota do wożenia sprzętu.
Zdalnie sterowany wózek „Maynard"
podąża wszędzie za graczem w od.eg.ości
3—3,5 metra. Gdy gracz staje, „Maynard"
staje metr z tylu. Tajemnica polega na

tym, że wózkiem steruje nadajnik wiel-
kości paczki papierosów, który właściciel
może nosić w kieszeni. Każdy egzemplarz
reaguje na sygnały „swojej" częstotli-
wości. Wykonane z polietylenu urządze-
nie waży 68 kg. Cena — 798 dolarów.
(Newsweek — W.D.)

„Pożywna" prasa
Prasa może być pożywką nie tylko dla

ducha, lecz również — dla ciała. Na-
ukowcy z brytyjskiego uniwersytetu
Aston odkryli sposób przetwarzania zu-

żytych gazet w paszę dla zwierząt. Prze-
prowadzono już próby z karmieniem
bydła. Pasza nie wykazywała żadnych
właściwości toksycznych, była pożywna i
nie dawała niepożądanych domie-
szek w mięsie ani w mleku. Prze-
rabianie papieru gazetowego na karmę
dla bydła polega na rozmoczeniu go na

papkę. Następnie na papce tej rozsiewa
się zarodniki pewnych grzybków. Na
przerobienie jednej partii — już rozmo-

czonych gazet na paszę wystarczają 24

godziny. (PAP)

Automatyczne wbijanie pali
W Biurze Konstrukcyjno-Technologicz-

nym Maszyn i Urządzeń Budowlanych w

Warszawie opracowano układ służący do
sterowania miotem spadowym do wbi-
jania paU. Specjalna konstrukcja spra-

wia, że w momencie uderzenia bijaka
napięcie liny zmniejsza się i zaczyna
działać zderzak sterujący rozdzielaczem
pneumatycznym lub hydraulicznym na-

pędu bębna. Rozwiązanie to pozwala na

pełną automatyzację pracy miota, jedno-
cześnie umożliwiając w razie potrzeby
przejście na sterowanie ręczne. Układ

sterowania, uznany przez Urząd Paten-
towy PRL za wynalazek, chroniony jest
patentem polskim nr 63743. (Interpress)

W walce z powietrznym
piractwem

Na wielu lotniskach świata przepro-
wadza się kontrolę bagażu i samycu pa-
sażerów za pomocą aparatury rentge-
nowskiej oraz urządzeń, ujawniających
przedmioty metalowe. O wiele bardziej
złożony jest problem ujawnienia mate-
riałów wybuchowych. Diatego też pro-
wadzone są obecnie prace nad skon-
struowaniem skutecznych urządzeń uraz

zastosowaniem różnych metod. Np . admi-
nistracja lotnicza USA przeszkoliła ostat-
nio cztery owczarki niemieckie, które za

pomocą swego nadzwyczaj ostrego wę-
chu reagują na różne rodzaje środków

wybuchowych. W Kanadzie trwają prace
nad półprzewodnikowym urządzeniem,
które zmienia swoje charakterystyki
elektryczne przy kontakcie z najmniej-
szą choćby ilością materiału wybucho-
wego dowolnego typu. Urządzenie to
może także zostać „uczulone" na inne
substancje chemiczne. (PAP)

Płyty z trocin

Naukowcy z Instytutu Technologii
Drewna wzięli na warsztat m. in. fizy-
kochemiczny przerób trocin. Trwają
jeszcze doświadczenia nad opracowaniem
technologii produkcji płyt z trocin.
W wyniku dotychczasowych doświadczeń
1 badań uzyskano płyty, których wytrzy-
małość na zginanie wynosi około 80
kg cm-. Można się spodziewać, że po za-

kończeniu prac własności techniczne tych
płyt będą lepsze niż płyt wiórowych.
Badania nad zastosowaniem trocin do
produkcji płyt pilśniowych, przeprowa-
dzane są w Laboratorium Branżowym
Płyt Pilśniowych w Czarnej Wodzie.
W ich wyniku stwierdzono, że 20—30
proc. domieszka trocin nie obniża jakości
płyt pilśniowych. (Interpress)

Mniej pyłów
Zapylenie Ostrowca Świętokrzyskiego

jest obecnie mniejsze niż dawniej. Za-
sługa to m. In. racjonalizatorów, którzy
skonstruowali i zastosowali w poszcze-
gólnych zakładach produkcyjnych róż-
ne urządzenia odpylające, poprawiające
także w efekcie warunki pracy załóg.
Znacznie zmniejszyło się zapylenie w

Ostrowieckich Zakładach Materiałów
Ogniotrwałych. Urządzenie odpylające
przy młynie do mielenia gliny zostało
skonstruowane przez jednego z przodu-
jących racjonalizatorów — ślusarza Sta-
nisława Pawłowskiego. (PAP)

Worki dla rolnictwa

Polipropylen nadaje się do wyrobu
pasm rafii, z której powstaje plecionka
najbardziej zbliżona do sprawdzonych
dobrze wzorów włókien naturalnych.
Worki z rafii polipropylenowej są przy
tym trzykrotnie lżejsze od worków z ju-
ty i bardziej od nich wytrzymałe. We-
dług opinii ekspertów Instytutu Chemii
Przemysłowej, produkcja takich wor-

ków jest dla nas wysoce opłacalna na-

wet przy imporcie polipropylenu, gdyż
jest on relatywnie do ciężaru 6-kroinle
tańszy od juty. Uruchomienie w Płocku

własnej bazy surowcowej pozwoli za-

oszczędzić sumę około 200 min zl rocz-

nie. (Interpress)

Płaski głośnik
Zakłady elektroniczne Nippon Tele-

plione and Telegraph Company w Ja-
ponii opracowały płaski głośnik w po-
staci piezoelektrycznej płyty. Znajduje
się w nim folia ze sztucznego tworzywa
zawierająca sproszkowany materiał pie-
zoelektryczny. Przyłożenie prądu zmien-
nego r"T itmofnrnri' v oliii sfon

F
olii

elektrod powoduje wydłużanie lub kur-
czenie płyty w zależności od zmian
przykładanego napięcia. Przy znacznie
mniejszej objętości, sprawność fego
głośnika jest taka sama, jak dotychczas
stosowanych głośników dynamicznych.

(PAP)

Telefon w aucie

U naszych północnych sąsiadów, w

Szwecji, kursuje po drogach ok. 65 ty-
sięcy samochodów wyposażonych w ra-

diotelefony. Współpracują one z ok.
500 stałymi bazami radiotelefonicznymi.
Dzięki temu kierowca lub pasażer wozu

może w każdej chwili połączyć się z

dowolnym abonentem telefonicznym w

kraju i za granicą. (X)

„Trzeci wymiar" miasta

Osiemnaście naukowo-badawczych In-

stytutów i biur projektowych opraco-
wuje obecnie system umożliwiający
wykorzystanie tzw. podziemnej Moskwy.
Naukowcy zamierzają bowiem sprowa-
dzić pod ziemię urządzenia transporto-
we, uzbrojenie techniczne, zakłady,
chłodnie, urzędy pocztowe, kina, saie

sportowe i baseny pływackie, restau-

racje, targi itp. Projekty zmierzają do
zapewnienia tą drogą więcej powietrza,

słońca 1 zieleni mieszkańcom Moskwy.
Koncepcje naukowców zakładają prze-
ciągnięcie pod Moskwą 2 tuneli dla ru-

chu samochodowego łączących północ z

południem i zachód ze wschodem. Czte-
ry podziemne bazy samochodowe ob-
sługiwać będą w sumie ok. 10 tys. ma-

szyn. Pod placami przy dworcach kole-
jowych rozmieści się stacje autobuso-
we. Przy niektórych stacjach metra

zejdą pod ziemię sklepy, kawiarnie,
restauracje, kina. (Interpress)

Rototerm

W Centralnym Laboratorium Prze-
mysłu Ziemniaczanego w Poznaniu o-

pracowano sposób wytwarzania tecmo-

odpornego preparatu skrobiowego do
płuczek wiertniczych. Opracowanie to,
uznane przez Urząd Patentowy PRL za

wynalazek, chroniono patentem polskim
Nr 60405. (WiT)

Domy na rolkach

Generalny plan przebudowv Moskwy
przewiduje do końca lat osiemdziesią-
tych przesunięcie na inne miejsce
blisko 40 budynków, które mają war-

tość zabytkową, ale przeszkadzają o-

becnie w rozwiązywaniu nowoczesnych
układów komunikacyjnych. Odcięte od
fundamentów przetoczy się na rolkach
jn.jn. Muzeum Architektury, dom, w

Którym urodził się Rachmaninow, oraz

budynek restauracji „Praga". (Inter-
press)

Komputery w Europie
Około 25 tys. komputerów wartości

7 miliardów dolarów zainstalowanych
było w 1970 r. w krajach Europy za-

chodniej. Liczba ta wzrośnie prawdopo-
dobnie w roku 1975 do 62 tysięcy. Naj-
potężniejszym jednak producentem
sprzętu komputerowego są w Luropie
dwie firmy amerykańskie: IBM produ-
kująca przeszło 42 proc. ogólnej liczby
Komputerów oraz Honeywell (GE) pro-
dukująca przeszło 2o proc Jako trzecia
plasuje się ni liście brytyjska firma
ICL wytwarzająca ok. 7,5 proc. produ-
kowanych w Europie zachodniej elek-
tronicznych maszyn cyfrowych. Zdeły-
aowana dominacja firm amerykańskich
«a kontynencie europejskim wywołuje
zrozumiałe zaniepokojenie rodzimych
producentów. W tych warunkach Sie-
mens z NRF, Compagnie Internationale
pour J'Informatique (CII) z Francji oraz

holenderski Philips zawarły porozumie-
nie o wzajemnej współpracy w dziedzi-
nie informatyki. Przewiduje ono wspól-
ną politykę produkcyjną i koordynację
zbytu przy zachowaniu pełnego równo-
uprawnienia i niezależności poszczegól-
nych firm. (PAP)



W trakcie dotychczasowej dyskusji niedostatecz-
nie uwypuklono problem związków między zmia-

« nami materiałochłonności i kapitałochłonności
produkcji. W świetle strategii wzrostu na naj-
bliższy okres, zagadnienie obniżenia kapitało-
chłonności produkcji nabiera szczególnego zna-

czenia. Konieczność wprowadzenia na rynek no-

wych wyrobów, unowocześnienia technologii pro-
dukcji, zwiększenia tempa wzrostu wydajności
pracy, mówiąc ogólnie intensyfikacji rozwoju go-

spodarczego - powoduje, że mogą powstać ten-

dencje do wzrostu kapitałochłonności produkcji.
Tendencja ta ograniczyłaby możliwości wzrostu

konsumpcji. W związku z tym powstaje problem
poszukiwania dróg obniżania kapitałochłonności.

JEDNYM
ze sposobów w tym zakresie mogą być

zmiany materiałochłonności produkcji. Zmiany te

mogą iść w następujących kierunkach:
• obniżania przeciętnej materiałochłonności produkcji,
• zmian w strukturze zużycia materiałowego w gospodarce

narodowej,
• przekształceń w strukturze rzeczowej funduszu kon-

•umpcji i akumulacji.

Między wymienionymi wyżej sposobami oddziały-
wania na materiałochłonność produkcji, 'a w konsek-
wencji na kapitałochłonność wzrostu, istnieją okre-
ślone sprzężenia. Np . zmiana struktury rzeczowej kon-

sumpcji i akumulacji oddziałuje na strukturę pro-
. dukcji, a przez to — zarówno na strukturę zużycia
materiałowego, jak i na przeciętną materiałochłonność.
Dla przejrzystości toku rozumowania w dalszym cią-
gu pominiemy ten aspekt problemu.

PRZEJDŹMY do próby oceny związków mię-
dzy zmianą przeciętnej materiałochłonności pro-
dukcji a majątkochłonnością. Korzystając z infor-

macji zawartych w bilansie przepływów międzygałę-
ziowych, można przyjąć w tym celu następujące ro-

zumowanie Można założyć, że majątek trwały za-

angażowany w każdej z wyróżnionych gałęzi wytwa-
rzania, można przyporządkować produkcji przeznaczo-
nej na zaopatrzenie produkcyjne i produkcji dóbr

przeznaczonych na cele finalne (konsumpcję, inwesty-
cje, eksport itp.) . Przyporządkowania tego dokonuje
się przy założeniu jednorodności produkcji.

Odpowiednie przeliczenia wykazały, że w okresie
1962—1970 r. zarysowała się tendencja spadkowa prze-

' ciętnej majątkochłonności zużycia materiałowego w

naszej gospodarce. I tak, jeżeli w r. 1967 współczynnik
majątkochłonności zużycia materiałowego wynosił ok.

. 1,4, to w 1970 r. osiągnął poziom 1,2, a więc spadek
rzędu 14,3 proc. Trzeba przy tym dodać, źe w latach

PODOBNY
typ rozumowania, jak w przypadku do-

tyczącym ihajątku produkcyjnego, można "zastoso-
wać w analizie relacji materiałochłonność-praco -

chłonność, produkcji. Z odpowiednich obliczeń Wyni-
ka, że udział zatrudnionych w sferze wytwarzania
dóbr zaopatrzeniowych, w relacji do całości zatrud-
nienia w sferze, produkcji materialnej wynosii ok. 58

proc. i był w branym pod uwagę okresie, dość stabil-
ny. Jednocześnie przeciętna pracochłonność zużycia
materiałowego zmieniła się z 11,6 osoby na min zł w

r. 1962 do 7,8 w roku 1970, przy czym tempb zmian

pracochłonności było nieznacznie szybsze '
w relacji

do zmian pracochłonności produktu globalnego.

Przyjmując warunki r. 1970 można powiedzieć, że
1 proc. obniżenia materiałochłonności spowodowałoby
zmniejszenie popytu na siłę roboczą rzędu- 80 tys.
zatrudnionych.

Tak więc również z punktu widzenia równowagi w

zakresie zatrudnienia, obniżenie materiałochłonności
stwarza potencjalne możliwości przyśpieszenia wzro-

stu. W odróżnieniu od sytuacji w zakresie, majątku
produkcyjnego zmniejszenie popytu na, siłę roboczą,
stwarza szersze możliwości manewru w sensie jej wy-
korzystania, bowiem czynnik ten jest bardziej mo-

bilny.

SPÓJRZMY teraz na problematykę gospodarki ma-

teriałowej z punktu widzenia gałęziowej struktury
zużycia produkcyjnego. Należy pamiętać ó okre-

ślonych możliwościach zmian w strukturze zużycia
materiałowego, które dają w efekcie oszczędności ka-

pitałowe. Zastępowanie produktów kapitałochłonnych
mniej kapitałochłonnymi, nawet bez zmiany relacji
zużycie materiałowe — produkcja stwarza warunki
do przyspieszenia wzrostu. W tablicy 1 zaprezento-
waliśmy właśnie gałęziową strukturę popytu zaopa-
trzeniowego w kolejnych latach, przeliczoną przy po-
mocy indeksów cen umownych z 1967 r.

2
). Wyelimi-

nowało to nam z porównań wpływ cen.

STRUKTURA ZUŻYCIA MATERIAŁOWEGO W LATACH
1962—1970 WG GAŁĘZI POCHODZENIA

(ceny umowne, w odsetkach)

•możliwą przez,, porównanie, z kosztami wytwarzania
produkcji eksportowej.

PRZEJDŹMY teraz do oceny wpływu czynników
strukturalnych na materiałochłonność

1
produkcji.

Ograniczymy się do zbadania związków między
zmianami w strukturze rzeczowej oraz strukturze po-
działu dochodu narodowego a zmianami żużycia mate-

riałowego. Okazuje się, że struktura podziału docho-
du narodowego może mieć wpływ ńa' wielkość popytu
zaopatrzeniowego. Wynika to z faktu.'niejednakowego
zapotrzebowania na nakłady materiałowe poszczegól-
nych elementów popytu finalnego (patrz tabl. 3). Oka-

Tablica 3
MATERIAŁOCHŁONNOŚĆ (PRODUKCJA KRAJOWA + IM-
PORT ZAOPATRZENIOWY) WG SKŁADNIKÓW DOCHODU

NARODOWEGO
zl/zl

' 1962 1967 1Ó68 ' 1969 1970

Spożycie zbiorowe 0,928 1,160 .0 ,910 0,985 0,990
Spożycie indywidualne 1,127 1,198 1,173 1*234 1,247
Eksport 1,235 1,159 -1,079 • 1,061 1,047

Nakłady na inwestycje
1 kapitalne remonty 0,853 0,863 0,872 - 0 ,849 0,857

Przyrost środków obro-

towych i rezerw
'

0,939 0 ,945 0,955 0,833 0 ,863

OGÓŁEM 1,057 1,096 • 1,055! 1,075 1,081

Gałęzie 1962 1967 1968 1969 1970

Energia i paliwo 7,91 7,78 7,84 7,34 7,96
Hutnictwo 15,55 15,27 14,93 15,48 15,77
Przem. maszynowy 9,05 10,07 10,Ul 11,11 11 ,71
Przem. chemiczny 4,93 5,50 5,60 5,85 6,15
Przem. mineralny 3,22 3,30 3,40 3,40 3.32
Przem. drzewno-papierniczy 3,33 2,90 2,85 2,82 2,74
Przem. lekki 4,99 4,70 4,95 5,02 • 4,97
Przem. spożywczy 5,90 5,79 5,72 5,53 5.52
Inne gałęzie przemysłu 1,00 1,80 1,83 1,85 1,84
Budownictwo 1,00 1,28 1,41 1 ,43 1,45

Rolnictwo 31,67 29,04 . 27,31 26,26 25.09

Leśnictwo 1,68 1,11 1,08 1,02 0,97
Transport i łączność 6,37 7,39 7,48 7,52 7,81
Obrót ekonomiczny 2,26 2,03 2,57 2.42 2,22
Pozostała produkcja 1,14 2,04 2,22 2,35 2,48

OGÓŁEM 100,0 100,0 100,0 100,0 ' 100,0

żuję się, • że najbardziej materiałocfiłonne 'jest- spoży-
cie indywidualne, przy czym warto "zauważyć, że w

latach i962—1970 materiałochłonność Spożycia indywi-
dualnego cechuje się tendencją zwiększającą.

Wysoką materiałochłonność ma też eksport. Jednak-
że^ materiałochłonność eksportu z kolei wyraźnie ma-

leje. Jest to chyba nie bez znaczenia. Łącząc- tó bo-
wiem z wcześniejszymi naszymi uwagami na temat

wzrostu zużycia materiałów pochodzących 'z importu
należy sądzić, że wystąpiło w badanym, okresie zja-
wisko rekompensowania tego wzrostu poprzez* Zmniej-
szenie materiałów zużywanych do produkcji, przezna-
czonej na eksport.

Jakkolwiek istnieją określone i dość znńczile różni-
ce w materiałochłonności poszczególnych elementów
dochodu narodowego, to możliwości zmniejszenia ma-

teriałochłonności produkcji przez zmianę' struktury
podziału dochodu narodowego są ograniczone. Wynika
to z oczywistych zależności w procesie wzrostu' gospo-
darczego. Za jedyną istotną możliwość w'tym zakre-
sie należy uznać zwiększenie udziału eksportu, w do-
chodzie narodowym czyli przyśpieszenie tempa wzro-

stu obrotów handlu zagranicznego. Jest tóv. o tyle
atrakcyjne, bo — o czym wspominaliśmy .wyżej —

istnieje tendencja w analizowanym okresie do obni-
żania materiałochłonności eksportu.

Relatywnie większe możliwości oddziaływania n&
materiałochłonność produkcji pojawiają się przez
zmiany w gałęziowej strukturze poszczególnych ele-
mentów popytu finalnego. Okazuje się bowiem, że wy-
tworzenie jednostki produktu finalnego pośzczegól-,
nych gałęzi „kosztuje" z punktu widzenia nakła-
dów materiałowych niejednakowo. W tabl. 4 pokazu-

1968—1970 tempo tego spadku było niższe od prze-
ciętnego w całym okresie.

Warto zauważyć, że przeciętna majątkochłonność zu-

życia materiałowego jest wyższa od przeciętnej ma-

jątkochłonności produktu globalnego o ok. 20 proc.,
zarówno w r. 1962, jak i w r. 1970.

Ppnieważ jednocześnie ze spadkiem współczynnika
majątkochłonności następował, w branym pod uwagę
okresie wzrost materiałochłonności produkcji, udział

majątku produkcyjnego zaangażowanego w wytworze-
niu dóbr zaopatrzeniowych w wartości majątku pro-
dukcyjnego ogółem pozostawał na prawie niezmienio-

nym poziomie (64,3 proc. w r. 1962, wobec 63,9 proc.
w r. 1970).

Zakładając paralelność wzrostu majątku trwałego 1

inwestycji w dłuższym okresie, można więc przyjąć,
że w latach 1962—1970 nakłady inwestycyjne były w

ok. 2/3 spowodowane przez wzrost zapotrzebowania
surowcowego (materiałowego) gospodarki, a w 1/3

przez zmianę produktu końcowego (akumulacji spo-
życia).

Liczby te, jeżeli nawet ma się na uwadze ich sza-

cunkowy charakter, wskazują na wagę problemu i na

potencjalne możliwości oddziaływania zarówno na sto-

pę inwestowania, jak i tempo wzrostu gospodarczego
przez zmiany poziomu zużycia materiałowego w go-
spodarce narodowej.

Można to zilustrować następująco. Biorąc pod uwa-

gę warunki roku 1970, a więc poziom i strukturę zu-

życia materiałowego, obniżenie tego zużycia o 1 proc.
spowodowałoby obniżenie zapotrzebowania na mają-
tek trwały rzędu 12 mld zł. Gdyby gospodarka dalej
rozwijała się w warunkach obniżonej materiałochłon-
ności, to powstałyby realne możliwości przyśpiesze-
nia jej wzrostu lub zmniejszenia nakładów inwestycyj-
nych bez ograniczania tempa wzrostu. Skala przyśpie-
szenia tempa wzrostu lub ograniczenie nakładów in-

westycyjnych przy danym tempie zależałaby oczy-
wiście od możliwości odpowiednich przekształceń w

strukturze produktu końcowego w sensie dostosowa-
nia struktury podaży do struktury popytu. Łatwo bo-
wiem zauważyć, że zwolnione w wyniku obniżenia
materiałochłonności zdolności produkcyjne przy zało-
żeniu ich nieprzestawialności, dają możliwość wytwo-
rzenia produkcji finalnej o strukturze właściwej dla

zużycia materiałowego, która jest w rzeczywistości
odmienna od struktury całego produktu finalnego, czy
też poszczególnych składników tego produktu — spo-
życia, inwestycji, eksportu. W związku z tym trzeba

przyjąć, że musiałby istnieć petyien okres adaptacji.

i A tle tego nasuwa się sugestia w sprawie roli
handlu zagranicznego w tym procesie. Od razu

można zauważyć, że ooniżenie materiałochłon-
ności może spowodować zmniejszenie zapotrzebowa-
nia na import, oczywiście przy założeniu, że oszczęd-
ności materiałowe będą również dotyczyły dóbr zaopa-
trzeniowych pochodzących z importu. To zmniejsze-
nie relatywnego (jednostkowego) popytu na import
może stworzyć dodatkowe możliwości wzrostu, przyj-
mując że import jest jednym z jego czynników ogra-
niczających. Z drugiej strony zwolnione zdolności pro-
dukcyjne, a stąd pośrednio potencjalna produkcja, mo-

że być p -zedmiotem eksportu. Dotyczy to w szczegól-
ności tej jej części, która ze względów struktural-
nych nie mogłaby być przeznaczona na zaspokojenie
krajowego popytu.

W tablicy 1 widać, że udział rolnictwa w popycie za-

opatrzeniowym maleje wyraźnie, podobnie ma się sy-
tuacja ż przemysłem spożywczym i przemysłem drze-

wno-papierniczym. Wzrasta udział w popycie zaopa-'
trzeniowym produktów pochodzących z' przemysłów:
maszynowego, chemicznego, mineralnego i transportu.
Na niezmienionym poziomie utrzymuje się udział w

popycie zaopatrzeniowym przemysłu lekkiego, energii
elektrycznej oraz hutnictwa. Daje, to niewątpliwie
wyobrażenie o skali i kierunkach przekształceń struk-

turalnych w zużyciu materiałowym w naszej gospo-
darce narodowej na przestrzeni ostatnich lat.

Wielkość zużycia materiałowego w skali gospodar-
ki narodowej — co podkreśla większość wypowiada-
jących się na ten temat — reprezentuje dosyć duże

rozmiary. Przypomnijmy, że oszczędność o 1 proc. po-
pytu zaopatrzeniowego (czyli materiałów, paliw i ener-

gii) w skali kraju spowodowałaby przyrost ok. 1,4
proc. produktu finalnego. Naturalnie rozumowanie to

jest poprawne tylko do pewnych granic — zmniej-
szanie popytu zaopatrzeniowego, oszczędność zużycia
materiałów jest możliwa do określonego poziomu, któ-

ry w zależności od gałęzi czy branży limitowany jest
istniejącą techniką wytwarzania danej produkcji, or-

ganizacją procesu produkcyjnego oraz strukturą pro-
dukcji, w skali agregatu (jakim jest gałąź czy bran-

ża) i w skali całej gospodarki narodowej.

Zmiana zużycia materiałów na jednostkę wytwa-
rzanej produkcji dokonuje się zawsze i tylko w skali

przedsiębiorstwa czy zakładu, a ściślej — w okre-

ślonym ciągu technologicznym. 1 tam na pewno na-

leży szukać przede wszystkim rezerw.i źródeł mogą-
cych zmniejszyć zużycie materiałów a w efekcie

zwiększyć tempo przyrostu dochodu narodowego. ;

Niemniej jednak, rozumowanie w skali, makroeko-

nomicznej, które przeprowadzimy, ilustruje problem
i określa ponadto pewne kierunki przekształceń w_ re-

lacjach'i strukturze gospodarki, które mogą w. efek-
cie dać przyspieszenie we wzroście dochodu narodowe-

go. Zużycie materiałów produkcji krajowej w, ostatnich
latach wynosiło ok. 53 proc. produkcji globalnej i mia-
ło tendencję do utrzymywania się na tym samym,
poziomie (patrz tabl. 2). Natomiast zużycie materia-
łów pochodzących z' importu w tymże okresie stopnio-
wo wzrasta, co powoduje siłą rzeczy wzrost materia-
łochłonności produkcji.

Tablica Z

Jemy relacje gałęziowych współczynników pełnej ma-

teriałochłonności w- stosunku do przeciętnej. Z zesta-

wienia tego widać, że do grupy gałęzi bardziej ma-

teriałochłonnych należy przemysł spożywczy, rolnic-
two, inne gałęzie przemysłu i pozostała produkcji

Tablica i

RELACJE PEŁNYCH GAŁĘZIOWYCH WSPÓŁCZYNNIKÓW
MATERIAŁOCHŁONNOŚCI DO PRZECIĘTNEJ MATERIAŁO-

CHŁONNOŚCI DOCHODU NARODOWEGO

Przeciętna -" 100

Gałęzie . . 1962 1967 1968 1969 1970

Energia 1 paliwo 85,6 78 ,7 78,8 77,2 78,4
Hutnictwo 105,1 95,4 99,2 95,0 , 93 ,4
Przem. maszynowy 89,6 88,7 88,9 88,0 86,2
Przem. chemiczny 97,0 90 ,9 92,6 89,6 '88 ,6
Przem mineralny 78,1 73,8 78,0 77 ,4 81,3
Przem. drzewno-papierniczy 91,7 93 ,7 95,4 92,9 93,4
Przem. lekki 98,3 98,3 97,1 97,4 , 97,5
Przemysł spożywczy 121,3 120,7 122,0 124,0 124,6
Inne. gałęzie 93,0 ' 113,5 114,2 117,6 114,0
Budownictwo 95,3 98,1 99,4 98,4 98,5
Rolnictwo. 113,7 111,5 109,9 118,5 118,3
Leśnictwo 58,1 70,4 74,8 77,4 78,8
Transport 73,3 68,4 70,4 69,5 71,2
Obrót ekonomiczny . 74,6 76,2 78,7 77,9 : 78,6
Pozostałe prod. 162,7 196,3 201,8 212,8 22Ij4

1962 1967 1968 1969 1970

Stosunek zużycia
materiałowego
do produkcji globalnej w proc.
— materiałów krajowych 52,9 53,3 52,7 53 ,6 53 ,1

— materiałów z importu 5,1 5,5 5,6 5,6 6,2

OGÓŁEM ' 58,0 58,8 58,3 59,2 59,3

Jak z tego zestawienia widać, materiałochłonność
produkcji globalnej w latach 1962—1970 wykazuje ten-

dencję do zwiększania się, przy czym jednocześnie- na-

stępował relatywny wzrost zużycia dóbr • pochodzących
z importu. Wzrost zużycia materiałów pochodzących
z importu na jednostkę produkcji globalnej w tym
okresie mógł być spowodowany — jak sądzimy —

zmianami w strukturze wytwarzania produkcji, zmia-
nami w technikach wytwarzania lub zastępowaniem
materiałów krajowych. Pełna ocena zwiększania zu-

życia materiałów pochodzących z importu jest dopiero

, Na uwagę jednak zasługują takie gałęzie jak prze-
mysł maszynowy, przemysł chemiczny i przemysł mi-

neralny, których materiałochłonność jest niższa od

przeciętnej. Jeśli zdamy sobie sprawę z faktu, że
wzrost gospodarczy preferuje pewne gałęzie bardziej
od innych, a raczej, że one stają się nośnikiem wzro-

stu i że udział produkcji' jednych gałęzi zwiększa się
w dochodzie kosztem innych, jest to- na pewno opty-
mistyczneT że gałęzie o niższej materiałochłonności

są . właśnie tymi'gałęziami, których znaczenie ogólno-
gospodarcze stale wzrasta. A do tych gałęzi zaliczamy
przecież przemysł maszynowy i przemysł chemiczny.

Pochodną zróżnicowania gałęziowych współczynni-
ków pełnej materiałochłonności jest zróżnicowanie

pomiędzy gałęziowymi współczynnikami pełnej kapi-c
tałochłonności.I tak np. budownictwo, przemysł spo-
żywczy, przemysł drzewny oraz inne gałęzie przemy-
słu, charakteryzują się relatywnie wysókiłni pełnymi
współczynnikami kapitałochłonności, mimo' ż5 ićh bez-

pośrednia kapitałochłonność jest niską; Ta różnica

tłumaczy się poprzez duże pośrednie zużycie' mate-

riałowe.

W związku z tym wszelkie zmiany" strukturalne,
które będą prowadzić do obniżenia Udziału produk-
tów wyżej wymienionych gałęzi w dostawach na ry-
nek, eksport i inwestycje spowodują óbnlżeiiie kapi-
tałochłonności produkcji. Warto tu może zauważyć, że

szczególnie korzystna sytuacja w zakfesie możliwości
zmian strukturalnych istnieje w nakładach inwesty-
cyjnych. Okazuje się bowiem, że zarówno* pełna ma-

teriałochłonność jak i kapitałochłonność budownictwa

są wyższe od analogicznych wskaźników dla -przemy-:
słu maszynowego. A jak wiadomo, jednyih z wyra- .

zów postępu technicznego jest zmniejszanie się udzia-.
łu robót , budowlano-montażowych w całości, nakładów

inwestycyjnych, tak więc mamy tu do czynienia ze

zgodnością tendencji zmian w „technologii'. inwesto-
wania" z wnioskami wynikającymi z przesłanek efek-

tywnościowych'.

Jeżeli'zaś,, chodzi o eksport..} konsumpcję, to_ zgod-
ność taka .wyraźnie mie 'występuje, tym niemniej i, tu-

taj istnieją .określone możliwości przekształceń struk-
. turalnych..Dróg'-tych przekształceń w mniejszym stop-

niu można Upatrywać w zmianach międzygałęziowych
natomiast należy ich szukać w zmianie struktury pro-
dukcji wewnątrz gałęzi. '

DOTYCZY to w szczególności zmian w,strukturze
spożycia. ^ Uproszczony -byłby . bowiem pogląd, ie

dla poprawy wskaźników materiałochłonności —

i co z tego wynika — majątkochłonności produkcji
należałoby ograniczać wzrost przemysłu spożywczego
czy rolnictwa. Produk.ty .tych gałęzi stanowią niezbęd-
ny i Ważący składnik funduszu konsumpcji i stąd
ograniczenie ich wzrostu stanęłoby na . przeszkodzie
realizacji podstawowych celów gospodarowania.

Problem polega -więc na tym, że uświadamiając so-

bie " konsekwencje wzrostu tych działów, ze wzglę-
du na zapotrzebowania inwestycyjne, na ogólną efek-

tywność gospodarowania należy poszukiwać sposobów
poprawy efektywności produkcji w każdym z nich.

Sprawa jest przy tym "o tyle trudniejsza, że — jak
łatwo zauważyć w tablicy 4 — w rolnictwie wystę-
puje tendencja do wzrostu pełnych wskaźników zu-

życia materiałowego. Wynika to po prostu z rosnących
powiązań rolnictwa z resztą gospodarki, jako odbior-

cy nawozów, pasz, środków ochrony roślin, części za-

miennych, energii itp. Trudno - tutaj mówić o możli-

wościach przełamania tej tendencji, bowiem oznacza-,

loby to zahamowanie procesu unoWocześniańia, a tak-

że wzrostu produkcji rolnej. - Tylko w ten sposób
można bowiem podnieść wydajność posiadanego areału

użytków rolnych.

Nie pomijając zatem, możliwości efektywniejszego
wykorzystania środków zużywanych przez rolnictwo^

należy mieć na uwadze- również takie działania, któ-'

re zapewniłyby lepsze wykorzystanie produktów roi-»

nych W dalszych fazach przetwórstwa. Chodziłoby
przede wszystkim o rozwój przemysłu spożywczego w;

takim stopniu, aby mógł on zapewnić przetworze-
nie wszystkich oferowanych produktów rolnych. "Jer

żeli bowiem porównamy majątkochłonności produkcji
rolnej i przemysłu spożywczego, które mają się do

siebie jak 5:1, to łatwo zauważyć, że powiększanie
zdolności produkcyjnych przemysłu spożywczego nawet

przy założeniu ich niepełnego wykorzystania w wa-

runkach nieurodzajów byłoby korzystne z punktu wi-:

dzenia efektywności całego kompleksu rolno-spbżyW-
czego. Niemożliwość przerobu wszystkich produktów
rolnych oznacza marnowanie nakładów kapitałowych
(zarówno w rolnictwie, jak i w działach zaopatrujących
rolnictwo); znacznie przekraczających nakłady, któ-:

re należałoby ponieść w' przemyśle spożywczym, aby
oferowane- .przez rolnictwo produkty w pełni prze-

tworzyć.
Tak więc aczkolwiek kompleks rolno-spożywczy,

charakteryzuję się wysoką materiałochłonnością, a w,

konsekwencji majątkochłonnością produkcji, to mozll-;
wości" poprawy w tym zakresie są, jak. się wydaje,
Większe niż gdzie indziej.

OTYCHCZAS przedstawione zostały pewne ln-

| J formacje o kierunkach zmian oraz'skutkach mą-,
teriałbchłonności i ich uwarunkowaniach w la-

tach 1962—1970. Wynikało z tęgo, że w badanym okre-

sig-^aryspwały się. zarówno,.pewne pozytywne, palę i

tiegatywne,-; z punktu widzenia wzrostu ,gospo4arcze|o,
tendericje^ Jako pozytywne należy uznać przede
wszystkim obniżanie majątkochłonności i pracochłon-
ności zużycia materiałowego. Negatywnym zjawiśkifem
był wzrost przeciętnej materiałochłonności produkęji,
który niwelował w pewnym sensie efekt pierwszej
tendencji. Rozpatrując zatem dyskutowany problem
w świetle .zamierzeń dotyczących najbliższej przy-

szłości/ jak też planu na lata 1976--1980 należałoby
zmierzać do podtrzymywania korzystnych zjawisk
i ograniczenia negatywnych.

Uwążaiiiy, że W świetle przeprowadzonej analizy
szczególna uwaga po\rinną być skoncentrowana w roz-

ważaniach,- planistycznych na następujących proble-
mach:

# rozpoznania możliwości Istotnych zmian w struktura»

konsumpcji, które miałyby'-na celu obniżenie Jej przeciętnej
materiałochłonności. Przy czym zmiany te powinny dotyczyć
nie tylko udziału spożycia dóbr pochodzących z przemysłu
chemicznego, maszynowego itp., lecz także np. zwiększenia
skali przetwórstwa produktów rolnych;

0 dalszego przyśpieszenia procesów substytucji produktów
. o wysokim wskaźniku nakładów przez produkty mniej ka-

pitałochłonne. Jakkolwiek proces ten był już zauważany w

ostatnim okresie, to jednak skala substytucji Jest, jak się
wydaje, ciągle zbyt mała. W rezultacie przeciętna majątko-
chłonność zużycia materiałowego jest wyższa od .średniej dla
produktu globalnego;

0 roli handlu zagranicznego w procesie optymalnego wy-'
korzystania tych możliwości, które wystąpią w wyniku zmian
materiałochłonności produkcji. "Jak to wynika z wcześnie]
poczynionych uwag, zmiany te mogą wymagać pewnego
okresu adaptacji gospodarki do nowych warunków, w skró-
ceniu' którego handel zagraniczny powinien odegrać ważną
rolę;

0 mając na względzie wszystkie możliwóSci obniżenia ma-

teriałochłonności '
na drodze działań organizacyjno-systemo-

wych, i zmian strukturalnych, nie należy - pomijać ewentu-

alności uzyskania obniżki materiałochłonności poprzez wzrost

majątkoćhłdnnóśći'' (kapitałochłonności) czy' pracochłonności
w pewnych proceśach produkcyjnych. •• Jeżeli' bowiem, jak to

wykazano wcześniej, zużycie materiałowe daje ,się wyrazić
w kategoriach nakładów majątku i pracy, to jak łatwo

zauważyć, powstają- określone możliwości substytucyjne.

Na tym tle powstaje trochę ógólniejszy ' problem,
sprowadzający się do konieczności kompleksowego roz-

patrywania zagadnień materiałochłonności.

1) Wszystkie., przytoczone liczby W niniejszym artykuł»
zaczerpnięte zostały z publikacji ZBSE GUS z serii „Prze-
pływy międzygałęziowe". W artykule'wykorzystano bilanse

przepływów międzygałęziowycli za lata 1962, 1967, 1968, 1969
i 197Ó. .

2) Ceny umowne zostały wyliczone -według formuły,
p=1.:T.b+w(l—A)dopotęgi—1
gdzie:.
p — Indeks cen

T —' okres zwrotu majątku produkcyjnego równy 5 lat

b — współczynnik majątkochłonności
w — współczynnik pracochłonności
(l—A)' do potęgi —l — odwrotność macierzy współczynników

powiązań międzygalęziowych -
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TRYBUNAO KONSUMPCJI ŻYWNOŚCI W POLSCE
ZOFIA LEWANDOWSKA

J
EDNYM z najbardziej istot-
nych problemów okresu indu-
stralizacji jest problem kon-
sumpcji, a w szczególności
konsumpcji artykułów żywno-
ściowych. Waga i znaczenie

tego problemu wynikają z szeregu
faktów:
)
A Kraje wstępujące na drogę u-
• przemysłowienia są krajami o

niskim lub stosunkowo niskim po-
ziomie rozwoju gospodarczego, któ-
ry warunkuje również niski abso-
lutny poziom spożycia ludności;
O Proces uprzemysłowienia pro-
^ wadzi do przechodzenia ludno-
ści ze wsi do miast i do ogólnego
wzrostu dochodów, co przy wyso-
kiej dochodowej elastyczności popy-
tu na żywność i) oznacza wzrost

popytu na artykuły żywnościowe;
O Proces uprzemysłowienia wy-
^

maga koncentracji środków na

rozwoju tych dziedzin, których bu-
dowa i rozwój stanowią podstawę
dla rozwoju całej gospodarki naro-

dowej, a więc na budowie infra-
struktury, przemysłu dóbr inwesty-
cyjnych, często również przemysłu
surowcowego; przy ograniczoności
środków, którymi gospodarka naro-

dowa dysponuje, oznacza to koniecz-
ność ograniczenia nakładów na roz-

wój rolnictwa oraz przemysłu dóbr
konsumpcyjnych, co w konsekwen-
cji prowadzi do niedostatecznego w

stosunku do rosnących potrzeb tem-

pa ich rozwoju.

Dla analizy 1 oceny kształtowania się
konsumpcji żywności w Polsce w okre-

sie uprzemysłowienia Istotne znaczenie

ma porównanie jej poziomu: l) ze spo-

życiem w okresie wyjściowym, a więc
przed wojną lub bezpośrednio po wy-

zwoleniu, kiedy na skutek zniszczeń

wojennych poziom produkcji 1 konsump-
cji był niższy od osiągniętego w okre-

sie międzywojennym; 2) porównanie z

konsumpcją w Innych krajach, socjali-
stycznych i kapitalistycznych; 1 3) t

normami spożycia fizjologicznie uzasad-

nionymi.
*

Poziom spożycia artykułów żyw-
nościowych w Polsce w okresie
przedwojennym można ocenić jako
niski, konsumpcja kształtowała się
na poziomie zbliżonym do poziomu,
jaki jest obecnie typowy dla wielu
krajów Trzeciego Świata, również
struktura tego spożycia była typo-
wa dla kraju słabo rozwiniętego pod
względem ekonomicznym i ubogiego.

Spożycie • na i mieszkańca w Polsce
w 1938 r. i w krajach słabo rozwiniętych

w 1965 r. w kg rocznie

-*óo&Nu
Regiony zbożamięscmlekprzetry*) 3i

Polska w r. 1938 137 16,5 262 5.T 9,6
Kraje słabo rozwi-

5.T

nięte ogółem
wr.1965| 13411 48619
w tym:

Ameryka Łac. 10435 821037

Afryka 118122747
Bliski Wschód 151 16 62 6 15

Azja (bez so-

cjalistycznej) 145443517

•) litry
Źródło: wg danych: Rocznik Statystycz-
ny 1971, s. IG: Gospodarka rolniozo-
żywnościowa w świetle prognoz FAO,
opr. E . Harasim, s. 90—109.

W stosunku do rozwiniętych kra-
jów kapitalistycznych spożycie w

Polsce przed wojną charakteryzowa-
ło wyższe niż w tamtych krajach
spożycie artykułów skrobiowych i
znacznie niższe produktów białko-
wych i tłuszczu oraz cukru. Jedy-
nie spożycie mleka było dość wy-
sokie, wyższe niż w niektórych bo-
gatszych krajach, np. niż we Fran-
cji, w Niemczech czy Wielkiej Bry-
tanii. Większe spożycie mleka, naj-
tańszego źródła białka zwierzęcego,
miało choćby częściowo kompenso-
wać niedostateczne spożycie innych
artykułów białkowych.

W okresie powojennym konsump-
cja żywności w Polsce per capita
poważnie wzrasta, następuje przy
tym zmiana jej struktury, polegają-
ca na obniżeniu się spożycia arty'
kułów najmniej wartościowych, jak
ziemniaki i zboża, a istotnym wzro-

ście spożycia produktów bardziej
wartościowych, charakterystycznych
dla wyższego poziomu spożycia, pro-
duktów białkowych i cukru.

Spożycie podstawowych artykułów
żywnościowych w 1970 r. w stosunku

do1938r.i1946r.wproc.

Artykuły
Zboże w przelicze-
niu na przetwory
Ziemniaki
Mięso
Tłuszcze w przeli-
czeniu na 100 proc,
tłuszczu
Mleko i przetwory
(bez masła)
Masło
Cukier
Jaja

1938 = 100 1946 =

96 90
75 64

320 333

310 456

140 303
290 407
405
161

Źródło: Rocznik Statystyczny 1971, s. 17 .

W stosunku do poziomu spożycia
w krajach wysoko rozwiniętych
spożycie aktualne w Polsce cechuje
nadal niższe niż w tamtych krajach
spożycie artykułów wysokowarto-
ściowych, wyższe natomiast spoży-
cie artykułów zbożowych i ziem-
niaków. Rozpiętość w poziomarh
spożycia uległa jednak istotnemu
zmniejszeniu.

Np. spożycie mięsa per capita stano-

wiło przed wojną w Stanach Zjednoczo-
nych 423 proc. spożycia w Polsce, obec-

nie — 204 proc. (rozpiętość zmalała

przeszło dwukrotnie), w Danii spożycie

4 ŻYCIE GOSPODARCZE
Nr 11 (1122) - 18.111.1973 r,

mięsa wynosiło Ml proe. spożycia pol-
skiego, obecnie — 170 proc., w Wielkiej
Brytanii odpowiednio 400 proc. I 139

proc. Jeśli chodzi o uboższe europejskie
kraje kapitalistyczne, to konsumpcja
kształtuje się korzystniej w Polsce niż

w tych krajach, nie nfówląc Już o kapi-
talistycznych krajach Trzeciego Świata.
Wśród krajów socjalistycznych — w Cze-

chosłowacji I NRD, może również pod
pewnymi względami na Węgrzech, kon-

sumpcja artykułów spożywczych kształ-

tuje się korzystniej niż w Polsce, w po-

zostałych krajach socjalistycznych poziom
1 struktura spożycia jest mniej korzy-
stna niż w Polsce.

*

Wydaje się, że najbardziej o-

biektywnym kryterium oceny po-
ziomu spożycia jest. jednak jego sto-
sunek. do norm racjonalnie uzasad-
nionych potrzebami, fizjologicznymi.

Dzienne spożycie podstawowych
składników pożywienia w Polsce
przewyższa normy ustalone przez
ekspertów FAO i ekspertów ame-

rykańskich (2 635 kalorii, 60 g biał-
ka ogółem, 17 g — białko zwierzę-
ce i 44 g — tłuszcze), nie oznacza

to jednak, że spożycie to jest zado-
walające. Zarówno normy FAO, jak
i World Budget, a w szczególności
norma spożycia białka zwierzęcego
i białka ogółem, są normami nie-
zbędnego dla życia fizjologicznego
minimum.

Normy polskie przewidują cztery
poziomy spożycia: norma A — po-
ziom wyżywienia ledwo dostatecz-
nego, norma B — poziom wyży-
wienia dostatecznego, norma C —

wyżywienie pełnowartościowe, nor-

ma D — wyżywienie optymalne.
Jak wskazują dane przytoczone w

tablicy, dzienne spożycie podstawo-
wych składników w 1965 r. nie o-

siągnęło jeszcze normy B, a więc
poziomu dostatecznego. Dotyczy to

przede wszystkim spożycia białka i
białka zwierzęcego. Wzrost spożycia
produktów białkowych w następ-
nych latach analizowanego okresu
(do 1970 r. włącznie) oznacza przy-
bliżenie spożycia do poziomu, nie
zmienia jednak zasadniczego obrazu
i oznacza jedynie osiągnięcie po-
ziomu dostatecznego spożycia.

Spożycie dzienne
podstawowych składników żywności

w Polsce

białko

0)

Wyszczegól- 0) S CJar <u
N

nienie o f" S N

o BO JjM O fis
Norma 2635 60 17 ») 44

Spożycie
w 1965 r. 3 130 79 36 99
Spożycie
w stosunku
do normy 115 132 312 225

•) Białko zwierzęce i roślin strączko-
wych; białktf zwierzęcje- — 7g.
Zr.ódło: Normy spożycia wg: US Depar-
tment of Agriculture" — The World
Food Budget, 1962 and 1966: spożycie
wg: Gospodarka rolniczo-żywnościowa
w świetle prognoz FAO.

W porównaniu z innymi, europej-
skimi krajami socjalistycznymi spo-
życie białka w ogóle kształtuje się
w Polsce nieco poniżej średniej (84
g), jest niższe niż w Związku Ra-
dzieckim, Bułgarii i Rumunii, wyż-
sze niż w Czechosłowacji, NRD i na

Węgrzech; spożycie białka zwierzę-
cego jest w Polsce najwyższe /a
wszystkich krajów socjalistycznych.
W porównaniu z krajami kapitali-
stycznymi o najwyższej konsumpcji
spożycie białka w ogóle i białka
zwierzęcego jest w Polsce ciągle
jeszcze na ogół niższe

2
). wydaje się

jednak, że poziom osiągnięty przez
te kraje nie musi i :

nie powinien
być stawiany jako punkt docelowy
w polityce żywnościowej — eksper-
ci FAO mówią już w chwili obec-
nej o problemie przekarmienia lud-
ności krajów wysoko rozwiniętych.

*

Przeprowadzona analiza, zarówno
porównanie konsumpcji żywności w

Polsce z konsumpcją w innych kra-
jach, jak i w Polsce w okresie
wyjściowym budownictwa socjali-
stycznego wskazują na ogromny
postęp, jaki został dokonany w tej
dziedzinie w stosunku do okresu
przedwojennego.

Powstaje wobec tego problem, ja-
kie są przyczyny subiektywnego od-
czucia osiągniętego poziomu kon-
sumpcji i jej wzrostu jako niedo-
statecznego oraz obiektywnie wy-
stępujących. na rynku artykułów
żywnościowych okresowych napięć.
Wydaje się, że niezależnie od wy-
stępującego w tej dziedzinie efektu
demonstracji, jaki powstaje na sku-
tek porównywania poziomu kon-
sumpcji w Polsce z wzorcami osiąg-
niętymi w krajach o najwyższym
poziomie ekonomicznym, można
wskazać na kilka obiektywnie ist-
niejących przyczyn warunkujących
te procesy i zjawiska.

*

Najważniejszą z przyczyn jest,
wydaje się, fakt, iż mimo bardzo
poważnego wzrostu spożycia, jaki
dokonał się w okresie dwudziesto-
pięciolecia, spożycie to osiągnęło
poziom zaledwie dostateczny z

punktu widzenia potrzeb fizjologicz-
nych. Poziomu tego nie można u-

znać za zadowalający.
Drugim problemem jest problem

nierównomiernego tempa wzrostu

konsumpcji w Polsce w okresie po-
wojennym. W zakresie artykułów
wyższego rzędu, takich jak mięso,
cukier czy tłuszcze, 50 proc. lub
więcej przyrostu konsumpcji na-

stąpiło w stosunkowo krótkim o-

kresie odbudowy do 1950 r. włącz-
nie. Na pozostałe dwadzieścia lat
przypada jedynie połowa osiągnię-
tego wzrostu konsumpcji, następuje
więc ogromne obniżenie jego tempa,
w niektórych latach występuje na-

wet spadek spożycia poszczegól-
nych artykułów.

Np. konsumpcja mięsa wzrosła w o-

kresle do 1950 r. o 20 kg w stosunku do
okresu przedwojennego, na okres na-

stępny do 1970 r. włącznie przypada
wzrost w wysokości 16 kg. Oznacza to

średnio 0,8 kg rocznie na osobę. Przy
tym w okresie startu (nie licząc 1950 i.)
wzrost wynosił 8,8 kg, w ciągu pozosta-
łego okresu — 7,3 kg. Związane jest to

z pewnością z bardzo niskim poziomem
wyjściowym konsumpcji, co stwarzało

konieczność szybkiego jej podniesienia,
ale świadczy również, że w latach u-

przemyslowienia, a w szczególności w

latach sześćdziesiątych wzrost konsump-
cji mięsa był z pewnością niedostatecz-

ny i praktycznie nieodczuwalny dla lud-
ności.

Podobnie kształtuje się konsump-
cja innych artykułów żywnościo-
wych wyższego standardu. Wzrost

spożycia mleka do 1949 r. włącznie
wynosi 121 1, czyli ok. 40 1 średnio
na rok. Od 1949 r. do 1958 r. — 80 1,
czyli ok. 10 1 rocznie i do 1969 r. —

47 1, czyli ok. — 4 1 rocznie. Wzrost

spożycia tłuszczu wynosi w pierw-
szym okresie 3,4 kg, czyli przeszło
1 kg na rok, w ciągu całego okresu
uprzemysłowienia waha się w grani-
cach 0,2—0,6 kg.

(Artykuł dyskusyjny)

Jeśli, przykładowo, dochody ludności

Wzrosły w okresie 1966—1970 r. z 13.483 7ł

rocznie na osobę do 16.409 zł tj.o22
proc., popyt na mięso przy elastyczno-
ści dochodowej równej l również powi-
nien wzrosnąć o 22 proc. Nawet gdyby
założyć niższą elastyczność dochodową
popytu na mięso równą średniej — {,6,
to popyt ten powinien wzrosnąć w sto-

sunku do 1966 r. o 13 proc., czyli o

6,6 kg. W rzeczywistości konsumpcja
mięsa per capita wzrosła w tym okresie
o 1,6 kg.

Wniosek wydaje się oczywisty —

znacznie mniejszy wzrost konsump-
cji niż ten, który wynikałby z prze-
widywań opartych na zależności
między wzrostem dochodów i po-
pytu wynika z ograniczoności po-
daży, z faktu, że ludność nie mogła
zakupić dostatecznej masy towaro-

wej. Brak równowagi na tak pod-
stawowym rynku, jak rynek mięsny,
musi z kolei prowadzić do okreso-
wych napięć i braku równowagi
również na rynku innych artykułów
żywnościowych.

Ostatnim czynnikiem, na który
chciałabym w tym miejscu wskazać,
był fakt, że przy rozpatrywanym
przez nas poziomie średnim, grupy
ludności o dochodach niższych po-
siadały również niższy poziom kon-
sumpcji, w szczególności artykułów

Wzrost spożycia podstawowych artykułów w Polsce na 1 mieszkańca w kg

Artykuł spożycie wzrost w kg
1938 1946 1950 1970 1946--1950 1950-^1970

rocznieogólem rocznie ogółem

^1970

rocznie

Mięso 16,5 15,8 36,5 52.6 20,7 5,2 16,1 0,3
Tłuszcze 5,7 3,9 9,7 17,8 5,8 1,5 8,1 0,4
Mleko i prze-

8,1

twory 262 158 293 397 135 34 104 5,2
Jaja 114 116 184 2• C,5 68 3,4
Cukier 9,6 21 38,9 11,4 • 2,8 17,9 8,9

•) 1938—1950
Źródło: wg danych Rocznika Statystycznego 1971, s. 16, 17.

Innym negatywnym zjawiskiem w

dziedzinie spożycia ludności jest,
mimo pewnych zmian pod tym
względem,, utrzymywanie się nadal
struktury spożycia nie w pełni pra-
widłowej z punktu widzenia potrzeb
zdrowotnych ludności, charaktery-
stycznej dla krajów o niskim pozio-
mie rozwoju ekonomicznego i stan-
dardu życiowego. Dla krajów nie
rozwiniętych ekonomicznie charak-
terystyczna jest przewaga w kon-
sumpcji artykułów zbożowych i o-

kopowych, które dają podstawową
ilość kalorii3

). Im wyższy poziom
wyżywienia, tym mniejszy jest u-

dział tak zwanego artykułu podsta-
wowego. którym sa na ogół nroduk-
ty zbożowe, w tworzeniu dziennej
diety, tym większa natomiast ilość
kalorii pochodzi ze spożycia arty-
kułów wyższego rzędu: białkowych
— zwierzęcych oraz warzyw i owo-

ców.

Artykuł podstawowy, zboże, daje w

Polsce 44,7 proc. kalorii, podczas gdy
np. w Stanach Zjednoczonych — 19,1
proc. kalorii, w Kanadzie — 17,6 proc.,
w Belgii — 21,9 proc., w Danii — 13,7
proc., w Wielkiej Brytanii — 24,7 proc.
Z kapitalistycznych krajów europejskich
wyższy udział artykułu podstawowego w

diecie występuje Jedynie w Grecji —

50,8 proc. kalorii 1 we Włoszech — 46,1
proc., z krajów socjalistycznych: na We-

grzecb — 47,9 proc. 1 w Jugosławii —

47,3 proc.
ł
).

Szczegółowa struktura diety w Polsce

przedstawia się następująco: zboża I pro-

dukty okopowe dają 58,8 proc. wszyst-
kich kalorii, produkty hodowlane — 18,6
proc., tłuszcze — 10,2 proc., cukier —

9,3 proc., owoce i warzywa — 2,8 proc.,

ryby — 0,3 proc.
6
). Szczególnie niskie

jest w Polsce spożycie owoców. Wyno-
siło ono w 1965 r. — 20 kg rocznie na

osobę przy średniej światowej — 42 kg,
w Ameryce Płn. '— 108 kg, w Europie
zachodniej — 87 kg

Istotnym czynnikiem wpływają-
cym na powstawanie napięć na

rynku artykułów żywnościowych
był stały i istotny wzrost docho-
dów ludności przy wysokiej ela-
styczności dochodowej popytu na

żywność wynoszącej 0,689, a na nie-
które artykuły, jak mięso ćzy owo-

ce i warzywa lub alkohol wynoszą-
cej około 1 lub więcej (mięso —

0,995, owoce i warzywa — 1,733, al-
kohol — 1 ,347)7).

Ta wysoka elastyczność dochodo-
wa popytu na żywność, typowa dla
krajów o niskim poziomie rozwoju
ekonomicznego

8
), jest uwarunkowa-

na w Polsce, moim zdaniem, róż-
nymi czynnikami: Wynika z trady-
cji tzw. ..dobrego jedzenia", to zna-

czy obfitego. Jest związana z obiek-
tywnie niskim średnim poziomem
konsumpcji żywności w okresie
przedwojennym, który dla znacznej
części ludności nie zapewniał oo-

krycia zapotrzebowania organizmu
na niezbedne mu kalorie i skład-
niki. wobec czego skoncentrowanie
dążeń na podniesieniu tej konsump-
cji było w pełni uzasadnione. W tvm

samym kierunku działał też fakt
obniżenia się i tak niskiego pozio-
mu konsumpcji w okresie okupacji
hitlerowskiej.

Utrwaleniu się takiego wzorca

konsumpcji, przy którym gros wzro-

stu dochodu przeznaczane jest na

warost zakupów żywności sprzyjał
w okresie powojennym brak sku-
tecznej alternatywy wydatkowania
dochodów w postaci atrakcyjnej
masy rynkowej przemysłowych ar-

tykułów konsumocyjnych. Braki w

tej dziedzinie związane z koniecz-
nością rozwijania w pierwszym rzę-
dzie przemysłu cieżkiego, dóbr in-

westycyjnych, wpływały na utrzy-
mywanie się stale rosnącego popy-
tu na żywność. Wolniejszy od wzro-

stu dochodów i popytu wzrost po-
daży niektórych ważnych artyku-
łów żywnościowych musiał prowa-
dzić do napięć i zachwiania równo-
wagi na tym odcinku.

białkowych oraz warzyw i owoców.
Przy średnim spożyciu mięsa i prze-
tworów w gospodarstwach domo-
wych wynoszącym w 1969 r. — 44,3
kg, gospodarstwa pracowników fi-

zycznych o najniższych dochodach
do 7.220 zł rocznie na osobę kon-
sumowały tylko 23,1 kg mięsa, w

grupie następnej o dochodach do
9.600 zł — 32,5 kg.

Przyjmując średnią zawartość białka w

mięsie ok. 12 proc.
10

), oznacza to, że w

grupie o najniższych zarobkach dzienna

konsumpcja białka pochodzącego z mię-
sa wynosi ok. 7,2 g. Naturalnie, źródłem

białka zwierzęcego są jeszcze inne arty-
kuły. jak mleko; sery, jaj 1 ryby, ale

spożycie również 1 tych artykułów Jest

w tej grupie ludności znacznie niższe od

średniego — o ok. 50 proc. •').

*

Z przeprowadzonej wyżej analizy
można, wydaje się, wyciągnąć kil-
ka wniosków-postulatów w stosun-
ku do polityki w dziadzinie kon-
sumpcji:

•1 Wskazuje ona na konieczność
' zapewnienia tempa wzrostu

produkcji rolnej odpowiadającego
tempu wzrostu ludności oraz jej
dochodów przy uwzględnieniu u-

trzymującej sie nadal wysokiej ela-
styczności dochodowej popytu na

żywność.

O Konieczne jest dokonanie zmian
w strukturze produkcji żywno-

ści odpowiednio do zmian, jakie za-

chodzą w strukturze spożycia w

miarę wzrostu dochodów i jakie
są niezbędne z punktu widzenia za-

sad racjonalnego odżywiania —

zwiększenie w szczególności produk-
cji zwierzęcej, produktów białko-
wych oraz owoców i warzyw

1!
).

O Zwiększenie podaży atrakcyj-
^ nych dóbr przemysłowych kon-
sumocyjnych, która stwarza realną
alternatywę dla wydatkowania do-
datkowych dochodów ludności i tym
samym może być czynnikiem wpłv-
waiącvm na obniżenie się dochodo-
wei elastyczności popytu na żyw-
ność.

•) Wg szacunków amerykańskich ela-
styczność dochodowa popytu na żywność
w krajach socjalistycznych zawiera się
w granicach: 0.5—0 .75 . (D. Gale Johnson:
The Role of Agriculture I Economic n»-

velopment w ..Natural Resources "nd
International Development"). elastycz-
ność dochodowa popytu na żywność
kształtowała się w latach 1955—65 na

poziomie 0.089 (M. Opara. Z. Zekoń»kl:
Analiza elastyczności popytu konsump-
cyjnego za lata 1955—1965 1 wyniki prnę-
nozy na rok 1970, „Przpsląd Statystycz-
ny" nr 2. 1968 r. s. 160).

*) Np. konsumpcja dzienna białka wy-
nosi w Stanach Zjednoczonych I Kana-
dzie 91 g. w Danii I Finlandii — Mg,
we Francji — 104 Ę, białka zwierzęcego
wUSA—65S.Kanadzie—61<;.NRF
— 51g.weFrancji—62g,wDanii—
59 g. w Wielkiej Brytanii — 54 g. w

Szwajcarii — 52 g, w Nowej Zelandii —

75 g (Gospodarka rolniozo-żywnościowa
w świetle prognoz FAO).

1 Wynika to prawdopodobnie w decy-
dulaee.i mierze z faktu, że dla wyprodu-
kowania 1 kalorii w produktach zwie-
rzęcych trzeba zużyć 6 kalorii w pro-
duktach roślinnych.

4) US Department of Asrtculture.
Economic Research Service: Man Land
and Food. s . 139.

6
) Ibidem.

") Gospodarka rolniczo-żywnościowa w

świetle prognoz FAO.
7

) M. Opara, Z. 2ekoński: op. clt.
8

) Wg szacunków FAO elastyczność do-
chodowa popytu na żywność dla Amery-
ki Pin. wynosi — 0,16, dla Europy zach.
(bez EWG) — 0.2.

8) GUS: Budżety rodzin pracowników
zatrudnionych w gospodarce uspołecznio-
nej poza rolnictwem i leśnictwem, 1970,
s. XVII.

<«) Szacunek Jest nieco zawyżony, po-
nieważ zakłada równomierne spożycie
różnych rodzajów mięsa, podczas Sdy
grupy ludności gorzej zarabiające kon-
sumują mniej wyższych 1 droższych ga-
tunków, jak cielęcina, drób, które za-

wierają najmniej tłuszczu, a najwięcej
białka.

U) Rocznik Statystyczny 1970.

DROGA
DO ZAKOPANEGO

JAK dotychczas, tempo motoryza-
cji jest szybsze niż tempo przy-
stosowywania do jej potrzeb

dróg i urządzeń im towarzyszących.
Należałoby tedy każdą inwestycję
drogową zwłaszcza zaś w układach
magistralnych powitać z radością
i uznaniem jako prawdopodobnie
odpowiadającą realiom w rozpatry-
wanym obszarze i jego ekonomice.

Mam jednak poważne wątpliwoś-
ci, czy wszystkie inwestycje drogo-
we lub niby — remonty (gdyż wie-
le zadań inwestycyjnych realizowa-
nych jest w ramach funduszów re-

montowych) bądź ogólniej — moder-
nizacja dróg, mają pełne społeczne
uzasadnienie. Taka wątpliwość zro-

dziła się zwłaszcza po długim
wchłanianiu informacji prasowych,
pełnych zachwytu z racji realizacji
któregoś tam odcinka nowej „zako-
pianki", czyli drogi samochodowej
Kraków—Zakopane o dwóch jezd-
niach kierunkowych. Ogólny koszt
modernizacji tej drogi ocenia się
aktualnie na około 1,5 mld zł. Do-
świadczenie uzyskane z oceny kosz-
tów wielu poważnych inwestycji
drogowych pozwala sądzić, iż rze-

czywisty koszt finalny będzie znacz-

nie wyższy.

Na marginesie wielu dyskusji i

publikacji, można zauważyć, że pro-
blemy dróg, motoryzacji ruchu i
środowiska człowieka nie zawsze by-
wają rozwiązywane w sposób roz-

sądny, bezkonfliktowy i z myślą o

człowieku.
1
) Twierdzę, iż rozwiązy-

wanie problemu dowozu większej
liczby turystów do Zakopanego
przebudowaną drogą jest tego zna-

komitym, i nie zalecanym do po-
wielania, przykładem.

W ubiegłym roku redakcja „ŻY-
CIA WARSZAWY" zainicjowała bu.
dowę „Śnieżnika", ujmując sam

problem hasłowo dla wyszukania
terenów rekreacyjnych, dających
szanse efektywniejszego wypoczyn-
ku niż w Zakopanem. Zatytułowa-
łem niniejszy artykuł: „Droga do Za-

kopanego", a powinno być raczej
„do zakopconego". Nie sądzę, abym
był daleki od prawdy. Szukanie
„Śnieżnika", to przede wszystkim
szansa dla Zakopanego, w którym
pół Polski musi wypoczywać przy
takim samym szaszłyku z rożna, co

na ulicy krakowskiej, poznańskiej
czy warszawskiej. Coraz bardziej
ludziom imponuje chęć bycia w Za-

kopanem, niż rekreacyjne obcowa-
nie z pięknem naszych gór. Ćo naj-
wyżej wybieramy się w pepegąch
do Morskiego Oka. To nie turystyka
i nie wypoczynek.

Uchwalona w roku 1933 przez
Międzynarodowy Kongres Architek-
tury Nowoczesnej tzw. „Karta ateń-
ska", stanowiąca o podstawowych
elementach tworzących współczesne
środowisko ludzkie, wykazała, że
musi ono zawierać następujące,
zgodnie ze sobą współdziałające e-

lementy — systemy: mieszkanie —

pracę — wypoczynek — komunika-
cję — usługi. Spośród tych elemen-
tów — systemów istotne znaczenie
dla analizy rozważanego problemu
mają wypoczynek i komunikacja.

Organizmy urbanistyczne, które
według „karty ateńskiej" powinny
spełniać również funkcje rekrea-
cyjne, czynią to coraz gorzej. Indu-
strializacja gospodarki i zastosowa-
nie coraz doskonalszych zdobyczy
techniki w życiu cywilizowanego
człowieka przynoszą, niestety, obok
oczywistych korzyści, również wiele
uciążliwości. W środowisku pracy i

miejskiego zamieszkania coraż trud-
niej oddychać nieskażonym powie-
trzem, coraz trudniej znaleźć akwe-
ny czyste do kąpieli, coraz trudniej
spacerować w niezaśmieconym le-
sie czy parku komunalnym.

Masowa motoryzacja indywidualna
daje olbrzymią szansę ucieczki ur-

lopowej z takiego środowiska, a jed-
nocześnie wyznacza parametry orga-
nizacji turystyki i wypoczynku, w

tym przede wszystkim odpowiednie-
go zagospodarowania terenów o n'"e-
zaprro-zalnych walorach wypoczyn-
kowych przy optymalnym realizo-
wani zasady ochrony środow'ska
naturalnego. Masowa motoryzacja
nie musi docierać lawina strum

:
e-

ni samochodów osobowych do Za-

kopanego. Inicjatywa „Życia War-
szawy" zyskała ogólną akceptację.
W lipcu ubiegłego roku lubelska

Kamena" dyskutowała problem
drugiego Kazimierza", wykazując,

iż można doskonale zachować walo-
ry urbanistyczno-wypoczynkowego
Kazimierza nie niszcząc jego war-

tości zabytkowych, a jednocześnie
rozbudować go na bardzo dogodnym
drugim brzegu Wisły w Janowcu.

Wysiłki społeczeństwa dolnośląskie-
go skierowane zostały na zbudowa-
nie hasłowego „Śnieżnika" w Kotli-
nie Kłodzkiej pod Snieżnikiem. Rów-
nież region krakowski zamierza o-

przeć zorganizowany wypoczynek na

nowym — odciążającym Zakopane
— organizmie, mianowicie Babio-
górskim Ośrodku Turystycznym.

Wniosek stąd oczywisty, że powoli
rysuje się swoista „deglomeracja"
usług turystyczno-wypoczynkowych
Zakopanego. Być może, w ten spo-
sób oczyści się Zakopane ze „smo-
gu" i wówczas będzie się wypoczy-
wać, a nie tylko zwiedzać. Wtedy
też —niezależnie od wzrastającej
liczby samochodów osobowych na

1000 mieszkańców i coraz większej
ich ruchliwości — zaniknie lawino-
wy charakter ruchu do tego ośrod-
ka. Wydaje się zresztą, że walnie
do tego mogłoby się przyczynić o-

graniczenie możliwości szybkiego
dojazdu do Zakopanego.

W ogólnym bilansie czasu wolne-
go czas przeznaczony na przejazdy
powinien być względnie krótki, a

ruch w kolumnach samochodów na

intensywnie uczęszczanych trasach
turystycznych nie osiąga często
prędkości średniej 30 km/h. Można

byłoby przeto wyciągnąć z tego o-

czywisty wniosek dla praktyki pla-
nowania przestrzennego turystyki,
że obszary o walorach wypoczynko-
wych nie powinny być dostępne za

pomocą drogi ruchu szybkiego,
destrukcyjnie działającej zarówno
ńa swe otoczenie, jak i na same ob-
szary rekreacyjne w aspekcie ochro-
ny biosfery i niezbędnej równowagi
ekosystemów naturalnych. Zakopane
mogłoby wówczas nie być zakopco-
ne. W Poznaniu z tego wniosku już
skorzystano i rejon ciekawej bo-
tanicznie podmie.isk'ej Puszczy Zie-
lonki n'e będzie dostęony w samym
wnętrzu dla samochodów.

A przy tym warto zastanowić się
nad zjawiskiem nieodłącznie towa-

rzyszącym takim masowym „exodu-
som" turystycznym. W sezonie let-
nim każdy tygodniowy okres wypo-
czynku świątecznego . (sobota-n

!
e-

dziela) zamykany- iest niepokoją-
cym bilansem wypadków drogowych
z rannymi i zabitymi. Każdy wypa-
dek kosztuje — licząc tylko straty
materialne —- 4 tys. zł, każde zra-

nienie — 48 tys. zł, a każda śmierć
450 tys. zł.

W naszych warunkach organiza-
cji i kultury ruchu drogowego re-

gułą jest również względny wzrost

liczby i następstw wypadków drogo-
wych, zwłaszcza na n'ektórych bar-
dziej obciążonych drogach i w nie-
których regionach. Modernizacja
dróg i ich sieci iest bezwzględnie
konieczna dla spełnienia trzech pod-
stawowych zasad inżvnier'i ruchu,
mianowicie jego bezpieczeństwa, e-

konomiki i wygody. Budowa krajo-
wej sieci autostrad i mag

: stral prze.
widvwana jest jako svstem wzajem-
nych połączeń wa*n ; eis7vch aplome-
racii m

: e'skich i regionów kraiu.
Nie może jednpk stanow-'ć problemu
samego w

' sobie, a zwłpszcza nie
mogą być w ten system wkompono-
wane 7am:erzenia i realizacje dys-
kusyjne.

A takim działaniem jest, moim
zdaniem, modern ; 7acia drosi Kra-
ków—Zakopane która oo wykonaniu
polepszy wprawdzie ogólne warun-

ki komnnikacyine, ale ip^nocześnie
spotęguję masowym ruchem moto-

rowym a prawdopodobnie i dalszy-
mi inwestycjami nibv-turvstvcz-
nvmi def-adacie resztek walorów
wvnoczynkowych biosfery Zakopa-
nego.

BERNARD RZECZYŃSKI

1) Ciekawe 1 bardzo mnie przekony-
wające naświetlenie tych trudności przy-
tacza m.in. A . Nałe^z-Jawecki w arty-
kule Dt. ..Myślenicki węzeł". ..Życie
Gospodarcze" 1973, nr 6, z 11.11 .73

CIĄG DALSZY ZE STR. 1

da na przeróżne choroby (w tym
także na choroby serca i systemu
nerwowego), łatwo ulega stressom.
Tak więc królują u nas niepodziel-
nie polskie białe-zwisłouche i wiel-
ka oraz świnia puławska; wszyst-
kie z nie najlepszą produktywnością

i słoninowym dziedzictwem. Czy
można wyhodować w Polsce typ u-

żytkowy świni odpowiadający. na-

szym warunkom klimatycznym i ho-
dowlanym, odporny, a przy tym
dorównujący produktywnością i ja-
kością mięsa szlachetnym typom za-

chodnim?

Okazuje się, że tak i dokazała te-

go grupa pracowników nauki i ho-
dowców skupiona obecnie wokół In-

stytutu Hodowli i Technologii Zwie-
rzęcej Akademii Rolniczej w Poz-

naniu, kierowana przez światowej
sławy uczonego orof. dr Stefana
Alexandrowicza. „Świnia złotnicka"
— nazwana tak od PGR Złotniki,
stanowiącego swego rodzaju poligon
doświadczalny Instytutu — i roz-

powszechniana już w niektórych re-

gionach Polski, stanowi jedyną no-

wą rasę świni wyhodowaną w Pol-

NAUKA
sce po wojnie. Świadczy to pięknie
o grupie pracującej pod kierownic-
twem prof. dr S. Alexandrowicza,
ale też świadczy i o czymś innym.
O tym mianowicie, że zbyt mało
pracujemy nad selekcją i hodowlą
nowych ras zwierząt i nad ich u-

szlachetnieniem. Zważywszy postę-
pującą nieustannie degenerację ist-
niejących ras oraz fatalne dziedzic-
two po minionych dziesięcioleciach,
prace tego rodzaju powinny zdecy-
dowanie wyprzedzać rozwój hodc*-



Wszyscy jesteśmy konsumentpmi - niektórzy sq
także ekonomistami. Nie trzeba być jednak wy-
trawnym ekonomistą, by dóstrzec, że w ostatnich
awoc^h latach zagadnienia rynku, równowagi ryn-
kowej zyskały szczególną pozycję. „Życie Gospo-
darcze w serii publikacji pn. „Inwestycje lekkie
a ważące prezentowało na wybranych przykła-
dach działalność inwestycyjną Ministerstwa Prze-

mysłu Lekkiego - tego resortu, którego wpływ
na sytuację rynkową jest decydujący.

WSTOSUNKU
do poziomu roku 1970 łączne

dostawy dla rynku wewnętrznego (mie-
rzone wartością wg cen detalicznych przy-
jętych do planu pięcioletniego, tj. cen roku
1971) wzrosną w roku 1975 o blisko 51

- J, .. osiągając kwotę 138,6 mld zł, w tvm
z piodukcn Ministerstwa Przemysłu Lekkiego o blisko

proc a z dostaw pochodzących z importu ponad
SU ' mie więc r

-

vnek
wewnętrzny otrzyma

w 1973 roku masę towarową o wartości wyższej' niż
w roku 1970 o blisko 47 mld złotych. Równie dyna-
micznie rozwinie się eksport wyrobów przemysłu lek-
kiego który wg założeń planu pięcioletniego osiągnie
przy końcu pięciolatki dwukrotny wzrost w stosunku
do wyników roku 1970, tj. więcej o 1,1 mld zł dewi-
zowych.

Przy wytwarzaniu tych towarów zaangażowanych
będzie w procesie produkcji ponad 600 tys. pracow-
ników, których wydajność pracy wzrośnie o blisko

proc. umożliwiając tym samym osiągnięcie wydat-
nego, bo o 19,1 pa-oc. wzrostu średniej płacy.

INWESTOWAĆ, ABY ŻYĆ

Tych zadań nie da się oczywiście realizować bez
inwestycji. Jak obecnie przedstawia się sytuacja na

tym ważnym froncie?
W całej ubiegłeI pięciolatce na inwestycje w przemyśle

łelclum wydań,, 23,6 mld złotych. W roku 1971 przeznaczono
na nie 7.2 mld, w rolni 1972 (wra,z z nakładami dotlatkowy-
m

",~
n

." "llid złotych, w roiku bieżącym (uwzględniając
anefe do planu inwestycyjnego) osiągną za.pewne poziom
lb mld złotych. Tak więc już w połowie realizacji bieżące-

go planu pięcioletniego przekroczony zastanie pułap, jaki na

ciolatceeJ e " leJcltie a ważl Vce" ipraczinaczono w ubiegłej pię-

Ta zmiana stosunku do inwestycji przemysłu lekkie-
go znajduje także odbicie w ogólnej strukturze wy-
datków inwestycyjnych kraju. W latach 1961-65 prze-
mysł lekki partycypował w nich zaledwie w 4,6 proc.
W latach 1966-70 udział zwiększył się do 5,9 proc.,
w obecnej pięciolatce — wg szacunku uwzględniające-
go dodatkowe inwestycje akceptowane przez Biuro
Polityczne i Prezydium Rządu — sięgną 8,1 proc. ogól-
nych kwot inwestycyjnych. Wskazuje to, że dokonany
zwrot ma charakter trwały, że środ.U finansowe i rze-

czowe, przeznaczone na ten cel, nie służą „łataniu
równowagi", lecz właśnie przyśpieszeniu wzrostu stopy
życiowej. O ile do roku 1970 można było nawet mówić
o pewnej dekapitalizacji w przemyśle lekkim, to pro-
ces ten został zahamowany i obserwuje się od dwóch
lat korzystne przyrosty środków trwałych.

' Chcąc w możliwie krótkim okresie uzyskać dodat-
kową produkcję, zdecydowano się nie rozpraszać środ-
ków na wszystkie gałęzie, lecz skoncentrować je na

•wybranych kierunkach, w szczególności na przemyśle
dziewiarsko-pończoszniczym (pozwoliły one zwiększyć
dostawy o 35 proc. w ciągu 2 lat), w przemyśle odzie-
żowym (wzrost dostaw o 19 proc., przy czym dzięki za-

instalowaniu specjalistycznych maszyn i wprowadze-
niu nowoczesnej technologii, wiele fabryk osiągnęło
średni poziom europejski).

Niewątpliwie jednak skierowanie większości środ-
ków na inwestycje w zakładach dostarczających pro-
dukty finalne (są to z ekonomicznego punktu widze-
nia inwestycje bardzo rentowne, jedna złotówka inwe-
stycyjna potrafi przynieść 2—4 złotych przyrostu war-

tości produkcji; i szybko zwracające wyłożone środki)
spowodowało — co jest zresztą, dostrzegane przez kie-
rownictwo resortu — opóźnienia i trudności na odcin-
ku półfabrykatów i surowców. Uwidoczniła się luka
między dynamicznie rozwijającą się produkcją finalną,
a bazą surowców-i półfabrykatów'.' Nie trzeba chyba
dodawać, że inwestycje'w tym zakresie , są znacznie
ibardziej kapitałochłonni,"a icftr efektywność jest znacz-

nie niższa. Podciąganie tyłów jest-koniecznością strate-

giczną — zwłaszcza, że o import tych surowców i pół-
produktów również coraz trudniej.

WYBÓR PARYSA

Parys miał wydać werdykt, która z trzech piękności
najpiękniejsza. Przy wyborze dróg pomnażania zdol-
ności produkcyjnych mamy również trzy możliwości
— tyle, że wybrać należy drogę o największej efek-
tywności.

Pierwsza droga to modernizacja starych zakładów.
Wszędzie tam, gdzie stan budynków jest dobry, gdzie
dysponujemy wykwalifikowaną, doświadczoną, zwią-
zaną z zakładem kadrą korzystne efekty daje wymia-
na starych urządzeń na -nowe, wprowadzenie do sta-

rych murów nowej technologii. Tak np. w BEWELA-
ŃIE w Bielsku w wyniku wymiany krosien w ciągu
trzech miesięcy tkalnia podwoi swoją moc produkcyj-
ną, dostarczając atrakcyjne, poszukiwane materiały.

Drugą drogą są inwestycje odtworzeniowe: tam,
gdzie techniczny stan obiektów jest zły, lokalizacja
jest uciążliwa dla otoczenia i zabiegi modernizacyjne
nie dają szans na ekonomiczną opłacalność. Przykła-
dem może być likwidacja w Łodzi sześciu starych
dziewiarni rozrzuconych w mieście i budowa na Dą- ,

brówce dziewiarni centralnej na najwyższym technicz-

nym poziomie. Istnieje wówczas szansa przeniesienia
do nowego obiektu doświadczonych załóg, co znako-
micie przyśpiesza osiągnięcie przez nową inwestycję
pełnej zdolności produkcyjnej.

Trzecim kierunkiem są inwestycje nowe. Decyzje lo-

kalizacyjne bywały w takich wypadkach podejmowa-
ne nieraz z uwzględnieniem nie tylko racji ekonomicz-

nych, lecz również socjalnych (np. w danym regionie
występowały nadwyżki kobiecej siły roboczej). Tak
było przy budowie zakładów SYNTEX w Łowiczu, czy
REKORD w Jędrzejowie.

Jest oczywlisite, że tego typu Inwestycje są zmacanie droższe:
Inwestor z reguły zobowiązany jest w .znacznym stopniu do
nartycypowania w nakładach na budownictwo mieszka,mowe,
na lokalna infrastrukturę. Ponadto bra.ki w przygotowaniu
zawodowym załogi, jej znaczna płynność powodują z reguły
powolniejsze osiągamie planowanych zdolności produkcyj-
nych, jak rówinież osiągnięcie należytej jakości wyrobów.

Rozwój •Współczesnej techniki' sprawia,-, że często jjjż
pó 10 latach maszyny na oko jeszcze nowe' i sprawne

.^stają.się moralnie .stare, czyli ekonomicznie mało efek-
tywne. Zjawisko to szczególnie daje się obserwować
właśnie w przemyśle lekkim, gdzie moda, wzornictwo,

zmieniający się sposób życia ludzi rzutuje bezpośred-
nio na produkcję. Będziemy więc tu znacznie częściej
niż było to praktykowane dawniej, modernizować za-

kłady nowe. Będziemy częściej wymieniać maszyny,
nie czekając na ich fizyczne zużycie.

Pozostaje jednak otwarta kwestia maszyn — skąd
je brać? Krajowy przemysł maszynowy produkuje
wprawdzie niektóre maszyny i urządzenia dla prze-
mysłu lekkiego, lecz najczęściej mogą one znaleźć za-

stosowanie w zakładach o tradycyjnej technologii,
w przędzalniach, tkalniach. Zaledwie 12—15 proc. po-
trzeb pokrywają dostawy krajowe — resztę trzeba ku-
pować za granicą, w znacznej mierze w krajach za-

chodnich. Okazało się bowiem, że mimo porozumień
specjalizacyjnych obecnie we wszystkich krajach
członkowskich RWPG występuje głęboki deficyt sprzę-
tu inwestycyjnego dla przemysłów grupy ..B". Wydaje
się, że ponieważ rozbudowa przemysłu lekkiego

INWESTYCJE

LEKKIE A WAŻĄCE

WAGI
LEKKO -

ŚREDNIEJ
LECH FROELICH

i w Polsce i w innych 3erajaełi- socjalistycznych'-nie -ma

charakteru koniunkturalnegojvleCZ'trwały, również pro-
dukcja maszyn i urządzeń dla tego przemysłu może

być atrakcyjnym kierunkiem rozwoju naszego prze-
mysłu maszynowego. Są to obecnie urządzenia pod
względem technicznym niezwykle skomplikowane,
0 najwyższej nieraz precyzji, sprzedaje się je łatwo,
łatwo eksportuje i to za drogie pieniądze.

TRUDNOŚCI WZROSTU — SKUTEK
CZY PRZYCZYNA?

Zadania postawione przed przemysłem lekkim — nie
są lekkie. Niemal dwukrotnie zwiększona została dy-
namika inwestycyjna. Podwojony ciężar zadań obar-
czył wszystkie służby inwestycyjne resortu, biura pro-
jektów, służby zaopatrzeniowe, przedsiębiorstwa han-
dlu zagranicznego pracujące dla inwestycji, przedsię-
biorstwa budowlane... wszystko to na pewno powoduje
określone kłopoty realizacyjne. Mimo to nie możemy
tymi „trudnościami wzrostu" tłumaczyć rozmaitych
inwestycyjnych zaniedbań. Przeciwnie, wszelkie za-

niedbania przy napiętych zadaniach potęgują trud-
ności.

Nasi reporterzy na wielu budowach obserwowali zjawiska
pozytywne: zacieśnienie współpracy między inwestorem
a wykonawcą, podpisywanie umów ryczałtowych — co znacz-

nie uprasOT-za rozliczenia, uproszczoną dokumentację i>td.
Widzieli, jak mimo oczywistych komplikacji tam, gdzie je-
szcze trwała budowa, lecz część obiektów była już wykoń-
czona, uruchamiano z dobrym skutkiem produkcję, by szyb-
ciej zwracać nakłady, by młodym załogom dać szansę szyb-
szego opaiiiowania nowej technologii.

Gdzie indziej notowali zjawiska ujemne. Oficjalne
przekazanie inwestycji jest często pozornym zakończe-
niem robót inwestycyjnych. Właśnie te miesiące „do-
chodzenia do pełnej zdolności produkcyjnej" to nic
innego jak wykańczanie opóźnień, naprawianie błę-
dów, wynikłych w końcowej fazie gorączkowego po-
śpiechu budowy. Jest to nic innego, jak krycie prze-
dłużających się prac budowlano-montażowych oraz

nieudolności organizacyjnych, np. w kompletowaniu
1 wcześniejszym przygotowaniu załogi. (Ż. G . nr 25
z dnia 18.VI.72 — „Skórzany renesans").

Kierownictwo resortu przemysłu lekkiego jest stale
informowane o realizacji planu inwestycyjnego, jest
to bowiem sprawa kluczowa. Na początku lutego Ko-

legium MPL dokonało oceny ubiegłorocznego inwe-
stowania — oto fragmenty przyjętego dokumentu:

# 'Plam (inwestycyjny zakładał • przekazanie w 1972 roku
do użytku Inwestycje o łąeanej wartości kosztorysowej 8,6 mld
złotych, umożliwiających osiągnięcie przyrostu zdolności pro-
dukcyjnych mierzonych wartością produkcji wg cen zbytu
w wysokości 14,5 mld złotych. Przekazane natomiast inwe-

stycje umożliwiają osiągnięcie przyrostu w wysokości 16,7 mld
złotych, tj. o 2,2 mld złotych więcej, niż to zakłada platn.

• W zakresie budownictwa mieszkaniowego przekazano
w roku 1972 załogom przedsiębiorstw 3 010 izb., Oddano taikże
do użytku wszelkie planowane żłobki, przedszkola, ośrodjtl
wczasowe.

9 Ujemnymi ajaiwlskami w realizacji inwestycji, jakie
wystąpiły w roku 1972 były: nie zawsze dostateczne, zgodne
z harmonogramami zaawansowanie Inwestycji rozpoczyna-
nych w 1972 roku; niepodjęcie realizacji 9 obiektów inwe-
stycji socjalnych; nierównomierne, zbyt późne doslaiwy ma-

sizyo 1 urządzeń, zarówno krajowych, Jak 1 z importu. W IV
kwartale zrealizowano 39,6 proc. całości rocznych dośtaiw, '

w tym 23,2 proc. w grudniu.
Zadania inwestycyjne na rok 1973, biorąc pod uwa-

gę rozmiary nakreślone w NPG, powiększone ó zada-
nia dodatkowe mające na celu zwiększenie dostaw
wyrobów szczególnie poszukiwanych przez rynek
i eksport, wzrosły w stosunku do wykonania zadań
roku ubiegłego ogółem o 38,7 proc.; w zakresie robót
budowlano-montażowych o 38,3 proc., w dostawach
maszyn i urządzeń o 44,8 proc. Tak zwiększone zada-
nia inwestycyjne będą miały niezbędne warunki dla
ich pełnej realizacji tylko w przypadku, jeśli z dzia-
łalności inwestycyjnej wyeliminowane zastaną te nie-
dociągnięcia, które miały niekiedy miejsce, w ro-

ku 1972.
Zwłaszcza, jeśli weźmiemy pod uwagę, że wśród licznych

przedsięwięć roku bieżącego widnieją takie obiekty, których
budowę inwestorzy i zatogi budowlane zamierzają przyspie-
szyć. O dwa miesiące ma ulec skróceniu cykl budowy wy-
kanczalnj w Pabianickich Zakładach Przemysłu Bawełniane-
go, przędzalni czesankowej „Polanll" w Łodzi, Zakładów
Przemysłu Wełnianego w Opocznie; o 3 miesiące — sKręcal-
ni nici w Nadodrzaftskich Zakładach Przemysłu Wełnianego
„Odra" w Nowej Soli, Zakładów Garbarskich w Radomiu.
Rozważane Jest również skracanie cykli inwestycyjnych kilku
ważnych Inwestycji, które resort przemysłu lekkiego chciał-
by przekazać do ruchu w 36 rocznicę PRL — 22 lipca 1974
roku.

OKIEM KONSUMENTA

A teraz rzut oka na efekty. Dostawy na rynek w la-
tach 1971-72 w skali kraju wzrosły o ok. 10 mld złotych
w cenach detalicznych (ze 104,7 do 114,7 mld zł), co

oznacza dynamikę rzędu 109,6 proc. W planie na rok
1973 przewiduje się dynamikę wyższą 110,6 proc.,
a łączna wartość dostaw wyniesie 127 mld złotych.

Przemysł lekki, jak wiadomo, pracuje w większo-
ści na 3 zmiany, bez rezerw mocy produkcyjnych. Stąd
wzrost produkcji, szczególnie w asortymentach wyma-
gających stosowania nowych technologii, uzależniony
jest tak bardzo od inwestycji. Ponieważ eskalacja dzia-
łalności inwestycyjnej przypadła na bieżącą pięcio-
latkę, większych efektów można oczekiwać dopiero
w latach 1974-75 , kiedy nowe obiekty osiągną pełną
zdolność produkcyjną. Lecz już obecnie dostawy prze-
mysłu lekkiego pozwoliły na osiągnięcie równowagi
globalnej w poszczególnych grupach towarowych oraz

na zlikwidowanie niedoborów występujących w szere-

gu poszukiwanych artykułów.
Zasadniczo nie ma obecnie trudności z nabyciem tkanin

flanelowych, wełniano-eianowych, prochowców męskich
i damskich, odzieży z ortalionu, pończoch stilonowych. Były
to do niedawna artykuły poszukiwane. Natomiast mimo
wzrostu produkc-ji nie udało się zaspokoić wszystkich po-
trzeb rynku, np. dostawy jedwabiu wzrosły w ub. roku
o 6 min mb, lecz potrzeby zgłoszone przez handel były wyż-
sze o 2 min mb; handel otrzymał 2 min par obuwia mniej
•niż się tego domagał.

Przyjęte preferencje rozwojowe uwzględniają za-

równo aktualne potrzeby rynku i eksportu, lecz rów-i
nież przewidywane światowe tendencje rozwoju tech-
niki. Dlatego w najbliższych latach najwyższym tem-

pem wzrostu legitymować się będzie nadal przemysł
dziewiarski, zwłaszcza w zakresie dzianin zastępują-
cych tkaniny wełniane i jedwabne. Więcej będzie wy-
robów włókienniczych nietkanych (włóknin), wyro-
bów pasmanteryjnych, firanek z włókien syntetycz-
nych, odzieży, zarówno z tkanin, jak i z dzianin. Warto

zaznaczyć, że na wybór kierunków rozwoju produkcji
wpływają w znacznej mierze również takie czynniki,
jak możliwość wzajemnej wymiany — substytucji to-

warowej, wynikające z konkretnych rozwiązań tech-
nicznych i technologicznych. Np . przy pomocy tych
samych maszyn wytwarzać można koszule męskie (non
iron), w razie potrzeby bieliznę damską, a nawet ro-

boczą odzież ochronną. Uzyskuje się możliwość ela-
stycznego kształtowania'produkcji zależnie od bieżą-
cych pótrżeb. .""

Obok zadania wprowadzenia na rynek możliwie bo-
gatego asortymentu towarów, urozmaiconego pod
względem nowych modeli, wzorów i kolorystyki (każ-
dego roku ok. 20 tys. nowych propozycji), a także tech-
niki i technologii — zamierza się uzyskać poprawę
w dziedzinie lepszego dostosowania wyrobów: odzie-
ży i obuwia pod względem tzw. roamiaro-wzrostów
do struktury antropologicznej ludności, opierając się
na przeprowadzanych w tym zakresie badaniach na-

ukowych.
Istotnym zadaniem będzie również zaspokojenie potrzeb

innych odbiorców krajowych: górnictwa, rolnictwa, kolej-
nictwa, pożarnictwa, rybołówstwa, przemysłu meblarskiego,
w zakresie tkanin technicznych i innych artykułów.

I wreszcie eksport, zwłaszcza wyrobów o wysokim
stopniu przetworzenia. Traktując sprawy rynku krajo-
wego jako sprawy pierwszoplanowe przemysł lekki
chce. może i powinien eksportować. Jest to dla niego
wielka szansa, zmusza do postępu, do poprawy ekono-
miki, wydłuża serie, zwiększa wymagania.

sic

MÓWIĄC OGÓLNIE, w przedsiębiorstwach przemy-
słu lekkiego podczas ubiegłych dwóch lat nastąpiła
korekta planu „w górę" — zjawisko uprzednio rzad-
ko spotykane. W roku ubiegłym wartość przyjętych
przez załogi resortu zobowiązań jako udział w „banku
20 miliardów" wyniósł około 2,5 mld złotych, co stano-
wi przekroczenie o ponad 400 min złotych pierwotnych
deklaracji. Wszystko wskazuje zatem, że nakreślone
planem pięcioletnim zadania będą również znacznie
przekroczone: poziom dostaw rynkowych roku bieżą-
cego w stosunku do roku 1971 zwiększy się eo naj-
mniej o 22,3 mld złotych (stanowi to akurat 66 proc.

• zadań wyznaczonych na całą pięciolatkę). A przecież
okres trzech lat stanowi tylko 60 proc. czasu prze-
znaczonego na realizację całej pięciolatki.

Jeśli tempo rozwoju przemysłu lekkiego przed ro-

kiem 1970 przypominało jazdę pociągu osobowego, to
obecnie w rozkładzie zastąpił go pociąg pośpieszny.
Natomiast załogi fabryczne, aktyw partyjno-gospodar-
czy tego przemysłu chce go przemienić na ekspres.
Jest to możliwe nie tylko pod warunkiem skierowa-
nia odpowiednich środków finansowych i technicznych
na ten cel, lecz przede wszystkim i współdziałania
innych resortów i innych służb, mających wplvw po-
średni na wyniki produkcyjne przemysłu lekkiego.

Ł0S0SI01

RZEKI
Koszalińskiego — Parsęta, Wieprza,

Słupia, Łupawa są jeszcze stosunkowo czy-
ste i dobrze natlenione. Żyją tam pstrągi,

lipienie» sieje i sielawy. Od września do grudnia
na tarło wpływają rzadko spotykane w Polsce
a nawet w Europie — łososie i ich bliscy krew-1
niacy — trocie wędrowne.

Na nie właśnie zagięli parol mieszkańcy oko-
licznych osiedli i wiosek. Chłop żywemu nie

przepuści;.. W ruch idą zmyślne przyrządy.

Kłusownicy grasujący w rzekach Koszalin-
skiego rzadko bawią się w dukanie ryb oście-
niem,. - Idą z postępem i do roboty zabierają się
z rozmachem. Dysponują nylonowymi drygawi-
cami (rodzaj sieci), agregatami prądotwórczymi,
wybierają się na łowy z reflektorami, laskami

dynamitu albo kostkami trotylu. Mają również
rozeznanie wśród produktów chemicznych —

wiedzą, jakim kwasem polać wodę, aby od-
wrócić rybę do góry brzuchem. Ten sposób
daje im nawet alibi — przecież wodę mogła
zatruć znajdująca się w pobliżu fabryka.

Ci, których narzędziem rozboju jest prąd albo
materiał wybuchowy, mordują wszystko co

żyje w rzece — od tarlaków składających właś-
nie ikrę po malutkie rybki, narybek oraz inne

nieopłacalne gatunki. W zasięgu ich poczynań
ginie niemal wszystko co żyje.

Kłusownicy są ostrożni. Nie działają w poje-
dynkę. Organizują się w kilkuosobowe grupy.
Część łowi, część stanowi obstawę. Ci, którzy
znajdują się na czatach, nierzadko mają samo-

chody. Przez cały czas objeżdżają teren. Wszy-
stko dzieje się nocą. Wówczas łosoś jest nieru-
chawy, drętwy — najłatwiejszy do złapania
a i jego prześladowcy czują się bezpieczni.

O skali kłusownictwa świadczy przesłany do
„Wiadomości Wędkarskich", list jednego z węd-
karzy koszalińskich. „...Łososia można u nas

nabyć po cenach groszowych i to ile dusza za-

pragnie. Niby to tajemnica, ale tak powszechna,
że do Karlina ściągają handlarze i właściciele
pokątnych wędzarni z odległych miast. Tu zre-

sztą nikt się w detalistów nie bawi, interes.
idzie hurtowo, na grube tysiące..."

A ryba zabijana w okresie tarła ginie w tem-

pie zastraszającym. Nic dziwnego, że łosoś jest
delikatesem nawet w „Delikatesach". A ryba to

droga — kilogram wędzonego łososia kosztuje
430 złotych.

Jeszcze rok, jeszcze dwa, a łosoś pozostanie
tyłko na obrazku. Przed kilku miesiącami
w Koszalińskie przyjechali fotoreporterzy z NRD.
Chcieli zrobić kilka reklamowych zdjęć łososia.
Chodzili z wędkami dzień w dzień przez dwa
tygodnie •— nie złapali ani jednej sztuKi. W lui
tym tego roku Polski Związek Wędkarski zor-

ganizował zawody, które odbyły się na Radwi
—- kiedyś najbardziej, rybnej rzece Koszalińskie- '

* go..Pięćdziesięciu wyborowych wędkarzy z całej
Polski stało, nad wodą cztery godziny. Na kilkW

l
minutaprzed końcem zawodów jeden z nich zła-
pał. 2,5 kilogramową troć — i to było wszyśtko.

Oddział PZW w Koszalinie utrzymuje ze

składek członkowskich siedmiu etatowych i dzie-
sięciu ryczałtowych strażników wodnych, któ-
rzy mają do obejścia (dosłownie do obejścia, bo •

nie dysponują pojazdami) ponad 400 kilome-
trów długości rzek. Kłusownicy posiadają sa-

mochodyi w razie potrzeby przenoszą się z miej-
sca na miejsce, czując się zupełnie bezpiecznie
i bezkarnie.

Dopiero obławy zorganizowane przy pomocy
strażników wodnych (jest ich w Koszalińskiem

• 416) przynoszą rezultaty. W 1072 r. zg, kłusów-<
nictwo rybackie do kolegiów skierowano £ 2

sprawy, do prokuratury 6. Oprócz agregatów,
materiałów wybuchowych skonfiskowano 371
wędzisk, 27 spiningów, 21 ościeni i 18 sieci ciąg-
nionych — drobny ułamek tego, co nadał posia-
dają kłusownicy.

Ukarani kłusują nadał, często z jeszcze więk-
szym zapałem. Grzywny — średnio do tysiąca
złotych nie odstraszają. Przestępca już następ-
nego dnia, jak dobrze zaciągnie siecią, potrafi
straty odrobić.

Podobno na każdego legalnego wędkarza
w naszym kraju (jest ich około 400 tys.) przy-

. pada co najmniej trzech kłusowników, a każdy
wyciąga z wody kilkakrotnie więcej ryb niż

wędkarz.

Ale nie o interesy, wędkarzy tu chodzi, choć
są one ważne. Z kłusownikami coraz silniej
konkuruje przemysł. Obie siły czują się bez-
karne, obie działają na coraz większą skalę.
Kto wygra? Na Sanie po wybudowaniu „Jarlą-
nu" bez oczyszczalni wygrał przemysł. W Ko-
szalińskiem kłusownicy. A ryby? One przecież
głosu nie mają.

EUGENIUSZ PUDLIS

wli. Zwłaszcza świnie, u których
wymiana pokoleń następuje szybko,
degenerują się łatwo, co prowadzi
do pogorszenia ich właściwości u-

żytkowych. Hodowla i selekcja no-

wych ras, wymagająca jednak bar-
dzo długich okresów czasu, żmud-
na i nie poddająca się doraźnym
przyśpieszeniom, jest jedyną drogą

we wspomnianych Złotnikach pod
Poznaniem, krzyżując przywiezione
z Olsztyńskiego świnie prymitywne
z naszymi rodzimymi świniami. Już
w połowie lat pięćdziesiątych kie-
rowano wyhodowane świnie do
chlewni doświadczalnych w woje-
wództwie olsztyńskim. Prócz ośrod-
ka poznańskiego w pracach hodo-

do rozwiązania naszego „świńskiego
problemu nr 1", jakim jest- niska
produktywność pogłowia.

Prof. Alexandrowicz zainteresował
się możliwością wyhodowania no-

wej rasy świń już w 1945 roku, gdy
zetknął się z prymitywną sWinią
przywiezioną w Olsztyńskie przez
osadników przybywających ze

wschodu. W 1949 roku rozpoczęto
pod kierownictwem profesora syste-
matyczne prace hodowlane właśnie

wlanych brały udział Wyższa Szko-
ła Rolnicza w Olsztynie oraz Za-
kład PAN, który przekształcił się
później w Instytut Genetyki i Ho-
dowli Zwierząt PAN (prof. Alexan"
drowicz byl dłuższy czas dyrekto-
rem IGiHZ, a obecnie jest prze-
wodniczącym jego Rady Naukowej).
Dziś można już mówić o nowej ra-

sie dostosowanej do naszych warun-'
ków i dorównującej właściwościami
mięsa najlepszym rasom szlachet-
nym. Już w 1964 roku zespół prof.

Alexandrowicza otrzymał za wyho-
dowanie „świni złotnickiej" nagro-
dę .państwową II stopnia. W 1972
roku świnie złotnickie pstre i bia-
łe hodowane są w kilkudziesięciu
chlewniach i rozprzedawane do
dalszej hodowli towarowej. Choć
proces selekcji i hodowli zmierzają-
cej do dalszej poprawy właściwości
użytkowych trwa dalej, weszliśmy
już w etap rozpowszechniania no-

wej rasy poza ośrodki doświadczal-
na.

NoWa rasa jest zdecydowanie bar-
dziej odporna i plenna od krajo-
wych świń rodzimych. Szybko roś-
nie i dojrzewa późno, może więc
być ubijana po osiągnięciu o wiele
większej wagi niż świnie dotychczas
rozpowszechnione. Mięso tych ostat-
nich wraz z wiekiem zwierzęcia i
wzrostem jego ciężaru traci swe

właściwości i przerasta tłuszczem;
świnia złotnicka zachowuje zaś do-
skonałe właściwości mięsa, mimo
znaczniejszej wagi i wieku. Prze-
prowadzone wielokrotnie badania
wykazały, że jakość mięsa tej no-

wej polskiej rasy jest zdecydowanie

wyższa od jakości mięsa nawet bar-
dzo „modnej" ostatnio francuskiej
rasy „pietrain". Mięso świń złotnic-
kich jest ciemne, nieprzetłuszczone
i kruche, doskonale nadaje się do
konsumpcji, mrożenia i wyrobu
trwałych wędlin. Jest bardzo mało
wodochłonne, a to istotne, ponie-
waż bardzo często za wodnistość
kupowanych kiełbas winimy nie-
uczciwych wędliniarzy, podczas gdy
winna bywa po prostu świnia.

Grupa prof. Alexandrowicza pro-
wadzi też bardzo interesujące bada-
nia nad grupami krwi u św.iń i za-

wartością we krwi tych zwierząt
pewnych antygenów. Okazuje się,
że istnieje duża współzależność po-
między grupami krwi, a cechami
użytkowymi mięsa. Być może, iż na

tej właśnie drodze uzyskane zosta-

ną zupełnie nowe narzędzia kształ-
towania ras o jeszcze doskonalszych
wartościach użytkowych. Tymczasem
produktywność tych ras, które już
są, można poprawić przez stosowa-
nie pewnych nowych u nas zabie-
gów hodowlanych. Na przykład
przez pokrywanie macior w odpo-

wiednio wybranym momencie. Na

przykład przez stosowanie w hodo-
wli prosiąt preparatów zastępują-
cych mleko, nad którymi pracują
naukowcy poznańskiego Instytutu.
W NRF tego rodzaju preparaty zna-

cznie wpłynęły na wzrost wagi i

jakości mięsa' ubijanych świń..

Zdaniem Profesora świnia złotnic-
ka stanowi tylko pierwszy etap dłu-
gotrwałych prac zmiierzających do
tego. by Polska okazała się istotnie
„świńskim mocarstwem" nie tylko
w sensie ilościowym, lecz także . ja-
kościowym. Zanim * przyjdą nam w

sukurs osiągnięcia inżynierii gene-
tycznej, pozwalające być może w

dalszej przyszłości kształtować ce-

chy użytkowe zwierzęcia, jedyną
drogą do poprawy obecnej sytuacji
jest długotrwała naukowa hodowla
i selekcja >' nowych, '<cć>raz doskonal-
szych ras. Obok jednoczesnych prze-
mian w samej technologii' wycho-
wu i żywienia zwierząt Użytkowych
przeznaczonych na rzeź.

W bardzo trudnej i szczególnie
silnie odczuwanej .przez społeczeń-

stwo dziedzinie, jaką jest hodowla
prowadząca bezpośrednio do zaopa-
trzenia rynku w mięso, nauka ma

do zaoferowania konkretną szansę,
której pełne wykorzystanie mogło-
by skutecznie zaopatrzenie to po-
prawić. Nadszedł okres, kiedy oka-
że się jak wykorzystamy ponad
ćwierćwiecze pracy uczonych i

praktyków nad rasą zwyczajnych
lecz jakże cennych świń.

Oczywiście są w nauce polskiej
osiągiiięcia większe, bardziej spek-
takularne, angażujące większe środ-
ki i zespoły ludzkie niż wyhodowa-
nie świni złotnickiej. Czasem czy-
tamy o nich w gazetach; to jednak
możemy znaleźć na własnym tale-
rzu.

BRONISŁAW DOSTATNI

JERZY SURDYKOWSKI
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SOCJALNA

A BUDÓW
NICTWO

Fot. M. Holzman

PRZEMIANY w naszej polityce socjalnej
znajdują m. in. wyraz w wydatnym wzro-

ście nakladóio na inwestycje socjalne i kul-
turalne. W skali rocznej przekraczają one już
grubo 10 mld zl. Tempo ich wzrostu jest• przy
tym wyższe niż to bywało dotychczas. Ilustra-
cją może być chociażby wzrost nakładów inwe-

stycyjnych w resorcie zdrowia i opieki społecz-
nej. Wzrosły one z 3,1 mld zł w planie na 1971
rok do 3,8 mld zł w planie na 1972 r.

Problem jednak w tym, że wzrost ten w rze-

czywistości nie był tak wydatny. W 1971 r. zdo-
łano bowiem wykonać jedynie 2,7 mld zł nakła-
dów, a w 1972 r. niecałe 3,5 mld zł.

Wykonanie planu nakładów na inwestycje
ochrony zdrowia w 1972 r. w granicach 90 proc.
było przy tym dużym osiągnięciem naszych bu-
dowlanych. Zawdzięczamy je podjęciu szeroko

' zakrojonej kampanii o charakterze administra-
cyjnym oraz zwiększeniu zainteresowania robo-
tami na obiektach dla służby zdrowia.

Minister Budownictwa i Przemysłu Materia-
łów Budowlanych przeprowadził w ub. r. spe-
cjalną odprawę z dyrektorami zjednoczeń nadzo-
rujących przedsiębiorstwa wykonujące obiekty
dla służby zdrowia. Zabiegi organizacyjne wspar-
to uzależnieniem wysokości premii kierowników
zjednoczeń budownictwa od wyników prac inwe-
stycyjnych służby zdrowia.

W konsekwencji zrealizowano wprawdzie plan
oddawania do użytku obiektów szpitalnych, ale
równocześnie utrzymały się, a w niektórych wy-
padkach pogłębiły opóźnienia w oddawaniu do
eksploatacji innych obiektów socjalnych, zwła-
szcza zakładów opieki społecznej, szkół, interna-
tów, obiektów kultury oraz obiektów sporto-
wych i turystycznych.

Poszukiwania źródeł niechęci przedsiębiorstw
budowlanych do podejmowania robót na obiek-
tach mających służyć zaspokojeniu potrzeb so-

cjalnych i kulturalnych wskazują, że wśród róż-
nych przyczyn jedna jest rozstrzygająca. Jest
nią znacznie większa pracochłonność budowy
obiektów socjalnych i kulturalnych niż np. bu-
downictwa mieszkaniowego. Z reguły wyższe
wymagania stawia się również co do jakości ro-

bót.
Godne rozważenia wydają się więc zgłaszane

coraz częściej postulaty powołania specjalistycz-
nych wojewódzkich przedsiębiorstw budownic-
twa socjalnego. Potrzebne są bowiem przedsię-
biorstwa, w których system ekonomiczno-finan-
sowy i zasady wynagradzania będą dostosowane
do budownictwa szpitali, szkół, domów wczaso-

wych, krytych basenów, hoteli, kin itp. obiek-
tów o dużym udziale pracochłonnych robót
instalacyjnych i wykończeniowych, charaktsry-
zujących się dłuższym niż 2-lstni cyklon realiza-
cji. Trudno bowiem wymagać, aby przyjmowali

. tego typu,obiekty do realizacji wykonawcy, któ-

. rych głównym zadaniem jest montaż prefabry-
katów budownictwa mieszkaniowego.

Duże rozmiary planowanych nakładów na bu-
downictwo socjalne i kulturalne oraz przewidy-
wany dalszy szybki wzrost tych nakładów uza-

sadniają chyba celowość powołania takich wy-
specjalizowanych przedsiębiorstw. Nie byłoby
chyba jednak słuszne, gdyby podjęto realizicję

. koncepcji, zmierzającej do powołania odrębnych
przedsiębiorstw budownictwa obiektów szkol-
nych, przedsiębiorstw budowy obiektów ochrony
zdrowia i przedsiębiorstw budoioy obiektów

.kultury.
Groziłoby to boWiem zbędnym rozproszeniem

środków i powstawaniem słabych placówek bu-
downictwa, niezdolnych do podejmowania po-
ważniejszych zadań. (Pis)
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z latami 1066—1970. Przyspieszamy rozwój 1 unowocześniamy przemysł mo-

toryzacyjny tale w zakresie samochodów osobowych, jak i autobusów. Roz-

wijamy i unowocześniamy przemysł ciągnikowy. Wszystko to sprawia, że
stajemy się dla Czechosłowacji coraz poważniejszym partnerem. Powstają
więc realne podstawy do pogłębienia się związków specjalizacyjnych i ko-
operacyinych nrzemyslu obu naszych krajów.

REDAKCJA: Ale o przyspieszonym rytmie współpracy między Polską
i Czechosłowacją w ciągu ostatnich dwóch lat świadczy wzrost obrotów
towarowych, a w mniejszym stopniu rozwój powiązań specjalizacyjnych
I kooperacyjnych.

FRANCISZEK KAIM: Najbardziej wymiernym wyrazem przyspieszenia
rytmu współpracy gospodarczej między obu naszymi krajami jest dotych-
czas przede wszystkim wzrost obrotów towarowych. Wartość tych obrotów,
wg wykonania 1972 r. osiągnęła poziom 3,0 mld zł dew. W 1973 r. przewi-
dujemy dalsze powiększenie wartości tych obrotów o ponad 15%. Oznacza
to udział w polskim handlu zagranicznym na poziomie powyżej 8% i jest
bliski temu poziomowi, jaki w naszym handlu zagranicznym ma Niemiecka
Republika Demokratyczna. Podobnie, jak Czechosłowacja dla Polski, rów-
nież Polska dla Czechosłowacji od wielu lat jest trzecim pod względem roz-

miarów obrotów towarowych — partnerem handlowym. 5-letnia umowa

handlowa między Polską i Czechosłowacją przewidywała, że obroty wza-

jemne między obu krajami wzrosną w latach 1971—1975 o ok. 40°',, w po-
równaniu z umową na lata 1966—1970. Z przekroczenia założeń wzrostu ob-
rotów w umowie wieloletniej, jakie •wstały osiągnięte w latach 1971—1972
oraz jakie zostały założone w protokole handlowym na rok 1973 — wynika,
że założenia umowy wieloletniej zostaną przekroczone o około 25%. Jest to

wysoka dynamika wzrostu obrotów towarowych.
Obroty towarowe świadczą więc przede wszystkim o przyspieszonym ryt-

mie współpracy gospodarczej między Polską a Czechosłowacją. Ale również
w dziedzinie powiązań specjalizacyjnych zarysowują się nowe, korzystne
elementy, co znajduje wyraz w zawartych w ostatnim okresie kilkunastu
umowach specjalizacyjnych i kooperacyjnych oraz w podniesieniu się udzia-
łu obrotów o charakterze sppcializacvjnvm i kooperacvinym w całości
obrotów między obu krajami. Jest to bardzo ważna sprawa dla długofalo-
wej polityki wzrostu obrotów.

Zadania, jakie w tej dziedzinie kraje nasze stawiają przed sobą zarówno
w okresie do roku 1975 jak i w okresie do roku 1980 — są o wiele
większe.

I tak w czasie ostatniego spotkania na szczeblu kierownictwa Partii
i Rządu Polski i Czechosłowacji, które odbyło się w Pradze w styczniu br.
stwierdzono, że należy utrzymać i nadal podnosić dynamikę wzrostu obro-
tów towarowych między Polską i Czechosłowacją, by założenia 5-letniej
umowy handlowej zostały przekroczone o co najmniej 20%, zaś w ciągu
całego 10-lecia (do 80 roku) osiągnąć istotny wzrost obrotów. Poważne za-

dania postawiono w związku z powyższym w toku ostatniej XIV sesji pol-
sko-czechosłowackiego Komitetu Współoracy Gosoodarczei i Naukowo-Tech-
nicznej — przed Ministerstwami Handlu Zagranicznego Polski i Czechosło-
wacji.

REDAKCJA: Czy przy obecnym systemie dwustronnych rozliczeń z ty-
tułu wzajemnych dostaw towarowych między Polską i Czechosłowacją,
gdy pojawia się u któregoś z partnerów saldo ujemne, nie występuje
zjawisko hamowania jego importu; podobnie jak w przypadku wystą-
pienia salda dodatniego, czy nie występuje zjawisko hamowania eks-
portu? Czy nie występuje zagrożenie realizacji przyjętych założeń w dzie-
dzinie dynamiki obrotów między Polską i Czechosłowacją w latach nad-
chodzących biorąc pod uwagę, że obecnie saldo dodatnie wystąpiło po
stronie czechosłowackiej?

FRANCISZEK KAIM: W polsko-czechosłowackich stosunkach handlowych
w ciągu wielu lat, raz jedna, raz druga strona zamykała swój bilans ujem-
nym saldem płatniczym. I tak np. w latach 1967—1968 Czechosłowacja mia-
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la saldo dodatnie, które w 1969 r. przeistoczyło się w saldo ujemne, czyli
w naszą nadwyżkę dodatnią, która w 1970 r. ulega dalszemu powiększeniu.
Z kolei na koniec 1971 r. i 1972 roku poprzednia nadwyżka przekształciła
się w zadłużenie.

Niezrównoważenie salda w danym roku, czy nawet w ciągu kilku lat mię-
dzy krajami o w tym stopniu zazębiającej się strukturze rozwoju gospodar-
czego i tak znacznych nie wykorzystanych jeszcze rezerwach powiększenia
przez obie strony eksportu i importu nie musi prowadzić wcale dó hamo-
wania obrotów. Partner mający ujemne saldo będzie dążyć do jego zrów-
noważenia właśnie przez aktywizowanie eksportu. Z kolei partner, który
ma saldo dodatnie będzie dążył do jego zrównoważenia przez aktywizowa-
nie importu. W ciągu szeregu ostatnich lat w stosunkach międzv Polską
i Czechosłowacją rozwiązanie dla równoważenia płatności było znajdowa-
ne właśnie w aktywizacji handlu zagranicznego. Ta dobra tradycja została
również podtrzymana w protokóle handlowvm na 1973 r. Co więcej, dysku-
tuje się zasadę, aby bilansować eksport i imoort w dłuższych okresach na

przykład w okresach pięcioletnich. Sprzyjałoby to niewątpliwie dalszej
aktywizacji wymiany.

Przygotowujemy jednocześnie szereg przedsięwzięć, które powinny wpły-
nąć na takie powiększenie naszego eksportu począwszy od II połowy 1973 r.,
a zwłaszcza w latach 1974 i 1975. które doprowadzą do skroniowego zrów-
noważenia wzajemnych stosunków płatniczych międzv PRL i CSRS. Obie
strony są zgodne, że doprowadzenie do unormowania salda nie będzie ozna-

czało hamowania importu, ani pogarszania struktury obrotów z Czechosło-
wacja. Świadczą o tvm zresztą przytoczone przeze mnie wcześniej założenia
w dziedzinie powiększenia obrotów między naszymi krajami w ciągu bie-
żącego i nastęonego 5-lecia. Zgodnie z tvmi założeniami coraz wiekszv udział
w oolsko-czechosłowackich obrotach towarowych bedą orzedstawialy do-
stawy. wynikające z umów specjalizacyjnych i kooperacyjnych.

REDAKCJA: Jak należy scharakteryzować aktualną sytuację na od-
cinku rozwoju, powiązań specjalizacyjnych i kooperacyjnych w polsko-
czechosłowackiej współpracy gospodarczej?

FRANCISZEK KAIM: Według realizacji w 1972 r. 61,3% stanowiły ma-

szyny i urządzenia w eksporcie z Polski do Czechosłowacji: a 64.8% stanowiły
maszyny i urządzenia w eksporcie z Czechosłowacji do Polski. Ten wysoki
udział stwarza szerokie pole dla rozwoju kooperacji i specjalizacji Mimo

różnych przedsięwzięć podejmowanych we współpracy między obu naszymi
krajami — udział kooperacji i specjalizacji w obrotach maszyn i urządzeń
między Polską i Czechosłowacją jest jednak wciąż jeszcze stosunkowo nie-

wielki, chociaż szereg przykładów specjalizacji i kooperacji wskazuje na ko-

rzyści stąd płynące dla obu krajów. I tak w stosunkach między Polską
i Czechosłowacją jako pozytywne przykłady kooperacji można odnotować

dostarczane z Czechosłowacji do Polski od dawna wały korbowe dla pro-

dukcji silników okrętowych w zakładach HCP „Cegielski" w Poznaniu. Od

szeregu lat Czechosłowacja dostarcza do Polski podwozia do produkowa-
nych w Polsce autobusów „Jelcz-Karosa". Wieloletni charakter ma już
w stosunkach między naszymi krajami specjalizacja w produkcji źródeł
światła oraz współpraca w hutnictwie żelaza i metali nieżelaznych.

W ostatnim okresie zawarto 11 nowych umów specjalizacyjnych i koope-
racyjnych, 9 zaś jest w przygotowaniu. Wartość obrotów z dotychczasowych
umów specjalizacyjnych i kooperacyjnych między Polską i Czechosłowa-

cją w okresie 5-letnim osiągnie poziom około 0,5 mld zł dew., co oznacza

niewątpliwie pewne osiągnięcie 1 rozszerzenie frontu rozwoju współpracy
na tym odcinku między Polską a Czechosłowacją. Z obliczeniadokonanego
dla 1973 r. wartość dostaw wynikająca z tych umów wraz z w 'ąi Ua

dycyjnych dostaw kooperacyjnych, (które nie są co P^wda^ t ^

wami, ale mają charakter długofalowy, np. w przypadku podwozi autobu

sowych, wałów korbowych dla silników okrętowych -

stan TM'

udziału w wartości obrotów między Polską i Czechosłowacją w grup.e wy
robów przemysłu elektromaszynowego. Jesteśmy zgodni w opimi, ze stroną
czechosłowacką, że udział ten wymaga wydatnego zwiększenia.

Istnieje szereg dziedzin i branż, które staną się przedmiotemj^yw-
nych prac zmierzających do rozwoju polsko-czechosłowackiej współpracy
przemysłowej. Są to między innymi:

Przemyśl motoryzacyjny, w tym wymiana typów samochodów osobowych
i dostawczych dla wzbogacenia asortymentu rynkowego oraz wym j-
spolów. Jeszcze w tym półroczu powinny zostać opracowane nowe wstępne
propozycje współpracy produkcyjnej i kooperacji do i po 1975 roKui w prze-

myśle między Polską i Czechosłowacją tak w dziedzinie samochodow oso-

bowych jak i dostawczych.
Hutnictwo. W tej dziedzinie są już poważne tradycje. Należy obecnie prze-

chodzić do następnego etapu, polegającego na ściślejszym koordynowaniu
planów wieloletnich i perspektywicznych rozwoju tego przemysłu w obu

krajach. Porównywaniem programów produkcji urządzeń hutniczych W Pol-

sce'i Czechosłowacji z uwzględnieniem perspektywicznym planów rozwojo-
wych w tej gałęzi przemysłu oraz opracowaniem propozycji współpracy
i wzajemnych dostaw z uwzględnieniem koordynacji planów na okres po
1975 r. - zajmie się nowo powołana stała grupa robocza. W opracowywa-

nych dalszych propozycjach w dziedzinie specjalizacji i kooperacji produk-
cji w zakresie przemysłu hutnictwa żelaza na okres po 1975 r. zostaną
uwzględnione wzajemne uzupełnienia asortymentowe, koordynacja inwesty-
cji oraz współpraca przemysłów hutniczych województw katowickiego
i ostrawskiego.

Maszyny budowlane i drogowe. Współpraca w tej dziedzinie ulega w ostat-

nim okresie wydatnemu rozszerzeniu. Istnieją możliwości rozwoju wzajem-
nych dostaw specjalizacyjnych i kooperacyjnych elementów hydrauliki,
skrzyń biegów, żurawi samojezdnych, koparek i ciężkich maszyn kołowych
do prac ziemnych oraz innych.

Urządzenia dla przemysłu rolno-spożywczego. Rozwijamy szeroki asorty-
ment produkcji tych maszyn i współpraca z Czechosłowacją na tym polu
ma rozległą perspektywę.

Ciągniki i maszyny rolnicze. Obok rozwoju dotychczasowej współpracy
zachodzi tutaj potrzeba uzgodnienia kierunków współpracy w nowych wa-

runkach, jakie stwarza modernizacja przemysłu ciągnikowego w Polsce.

REDAKCJA: Ciągniki rolnicze, temat ten ciągnie się już ponad 10 lat
i jak dotychczas nie należy niestety do tzw. „przykładów pozytywnych".

FRANCISZEK KAIM: Międzynarodowa współpraca przemysłowa nie ro-

dzi się łatwo. Ponadto, jak już wspomniałem, zmieniają się u nas warunki

dla tej współpracy, ponieważ modernizujemy głęboko, a właściwie tworzy-
my w Polsce — nowy przemysł ciągnikowy.

Przemysł ciągników i maszyn rolniczych, a także wymienione poprzednio
dziedziny, nie wyczerpują jednak listy dziedzin, w których występują po-
ważne możliwości podjęcia szerokiej kooperacji lub specjalizacji między
Polską i Czechosłowacją. Należałoby jeszcze dodać:

Przemysł chemiczny. Chodzi zwłaszcza o barwniki, środki ochrony roślin,
dwusiarczek węgla, elektrody, nawozy azotowe.

Przemysł obrabiarkowy. W obu krajach mamy bardzo szeroki asortyment
produkowanych obrabiarek a więc są duże możliwości specjalizacji; pow-

stają tutaj także nowe warunki w związku z modernizacją tego przemysłu
w Polsce.

Przemysły pracujące dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego. W obu

krajach występują podobne problemy przyspieszenia budownictwa mieszka-

niowego. W rezultacie ostatniej sesji Polsko-Czechosłowackiego Komitetu zo-

stała powołana komisja obu krajów dla kompleksowej współpracy w bu-

downictwie mieszkaniowym. ,,

Będzie się ona zajmowała szerokim zakresem ^zagadnień we współpracy
między obu krajami w tematyce-naukowo-badawczej, architektonicznej,
technologicznej materiałów budowlanych, wyposażenia mieszkań (na przy-
kład w tapety, kaloryfery, wentylatory, armaturę i in.) .

Przemysł elektroniczny. Wiemy, że jest to dziedzina, która w obu krajach
Jest dynamicznie rozwijana.

Nowe podejście do zagadnień specjalizacji i kooperacji we wspomnia-
nych wyżej dziedzinach będzie polegało m. in. również na pełniejszym niż

dotychczas uwzględnieniu problemów kooperacji i specjalizacji w koordy-
nacji planów wieloletnich i perspektywicznych obu krajów.

REDAKCJA: W komunikacie z zakończonej przed paroma tygodniami
XIV sesji Polsko-Czechosłowackiego Komitetu Współpracy Gospodarczej
i Naukowo-Technicznej dużo miejsca poświęca się tym sprawom koor-
dynacji planów wieloletnich i perspektywicznych miedzy Polską i Cze-

chosłowacją. Na czym polega novum w tej dziedzinie?

FRANCISZEK KAIM: W rezultacie ostatniej sesji Komitetu ustalono tryb
prac nad koordynowaniem nadchodzących planów 5-letnich. Prace te będą
prowadzone w odpowiednich grupach resortowych w zakresie hutnictwa,
przemysłu maszynowego, przemysłu chemicznego i lekkiego, przv koordy-
nującej roli organów planowania obu krajów. Novum Dolega także na orzy-
jeciu założenia koordynowania planów rozwoju perspektywicznego do ro-

ku 1990.

Rzecz nie sprowadza się przy tym tylko do metodologii. Przedmiotem dys-
kusji są problemy o kluczowym znaczeniu dla persoektvwicznego rozwoju
obu naszych krajów. Niektóre z nich wymieniłem. Jest ich o wiele więcej.
Takim problemem o kluczowym, znaczeniu z punktu widzenia długofalowe-
go rozwoju obu kraiów jest przykładowo wsoółoraca międzv Polską a Cze-
chosłowacją w dziedzinie transoortu. Obie strony są zainteresowane. bv Pol-
ska bvła głównvm krajem tranzvtu towarów czechosłowackich. Jest to zro-

zumiale tak z ekonomicznego jak też i z geograficznego punktu widzenia.

Są i inne tematy nolsko-czechosłowackiej wśr>ółpraev o podobnym, klu-
czowym znaczeniu dla długofalowego rozwoju obu krajów. Do takich pro-
blemów należy nD. wsnółpraca gosnodarcza rejonów przygranicznych, pro-
gram ochrony środowiska naturalnego tvch rejonów, wspólne zagospodaro-
wanie turystyczne przygranicznych rejonów itp.

Sa to sorawy. w których cele gospodarcze są bezpośrednio przekładalne
na język korzyści społecznych.

REDAKCJA: Są to sorawy. które z pewnością żywotnie Interesują
wszystkich naszych czytelników. .Taka jest perspektywa dalszego rozwo-

ju polsko-czechosłowackich stosunków społecznych?

FRANCISZEK KAIM: W interesie i zgodnie z dążeniami narodów obu
naszvch krajów należy w szerszym zakresie wykorzystywać wszystkie prze-
słanki dla rozwoju współpracy i zacieśniania stosunków ekonomicznych,
kulturalnych i społecznych między Polską i Czechosłowacją. Wykorzystując
położenie geograficzne mogą i powinnv w szerszym zakresie być wyko-
rzystane również zbliżające nasze narody podobieństwa etniczne, w tym
podobieństwo językowe. Potrzebne są rozszerzone kontakty w całym prze-

kroju społecznym Polski i Czechosłowacji. Dotyczy to m. in. kontaktów

między personelem techniczno-inżynieryjnym oraz przedstawicielstwem za-

łóg różnych współpracujących ze sobą lub mogących współpracować zakła-
dów pracy. Dotvczv to kontaktów między robotnikami i przedstawicielami
różnych profesji w Polsce i w Czechosłowacji. Wynikała stąd w przeszłości
niejedna dla obu krajów pożyteczna inicjatywa współpracy, a inicjatyw ta-

kich może i powinno być więcej

Należałoby obecnie wykorzystać różne środki działania w tym coraz szer-

szym zakresie środki masowego przekazu — dla pogłębienia klimatu przy-

jaźni i tradycji historycznej więzów Polski i Czechosłowacji. Bazą dla roz-

woju współpracy między Polska i Czechosłowacją ooza korzyściami ekono-

micznymi, są wspólne cele społeczne i polityczne obu krajów. W rezultacie

częstszych, braterskich kontaktów powstaje również coraz leoszv klimat

wzajemnego zaufania i zrozumienia, podstawy wszelkiej działalności. Sprzy-
jać temu będzie realizacja ustaleń dotyczących częstszych spotkań roboczych
dla wymiany doświadczeń oraz lepszego poznania możliwości współpracy
a także realizacja podpisanego porozumienia o współpracy i działalności

ideologicznej. W porozumieniu tym, co już było sygnalizowane w naszej
prasie, przewidziano szereg zróżnicowanych form współpracy, obejmujących
wiele dziedzin życia społecznego oraz środowisk frontu ideologicznego.
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ZfŁ y " ler ®W,e roznych specjalności mogą się dzielić do-
świadczeniami ze swojej pracy. Jeśli ekonomista z przedsię-
biorstwa wymyśli i opracuje coś nowego i godnego spopu-

ma tr " dności
z publikacją. „Ekonomista"

jest zbyt teoretyczny, „Życie Gospodarcze" nie zawsze jest
tutaj odpowiednie, bo opracowanie ekonomisty przedsiębior-
stwa jest często zbyt szczegółowe, jak na możliwości publi-
kacyjne Z. G.".

Adolf Podgórski w artykule „Kształcenie, doradztwo i wy-
miana doświadczeń" w „Życiu Gospodarczym" nr 41/1972
x 8 października pisał:

„Ekonomista-praktyk o wiele łatwiej przyswaja sobie no-

we kierunki i metody działania, jeżeli istnieje możliwość
prezentacji tego, co nowe na konkretnym przykładzie za-

czerpniętym z praktyki. Wówczas z łatwością ekonomista-
praktyk dostrzega zalety i wady nowej metody, poznaje
możliwości i warunki jej wdrożenia w określonej branży czy
przedsiębiorstwie. Konieczny jest w związku z tym rozwój
odpowiednich form wymiany doświadczeń między przedsię-
biorstwami w ramach branży, między branżami i w ramach
regionów gospodarczych. Jedną z ważnych form wymiany
doświadczeń jest możliwość publikacji opracowań i projek-

tów rozwiązań stosowanych w określonym przedsiębior-
stwie, których spopularyzowanie nwe mieć istotne znacze-

nie dla rozpowszechnienia danej metody i uzyskania zwią-
zanych z tym efektów ekonomicznych w szerszej skali. Wy -

magałoby to jednak rozszerzenia możliwości publikacyjnych
w celu drukowania obszernych i szczegółowych opracowań
ekonomistów-praktyków..."

Naprzeciw tym postulatom wychodzi jedno z ustaleń wy-
nikające z ostatniego spotkania (z lutego 1973 roku) prezesa
ZG PTE — prof. J. PAJESTKI z prezesem ZG NOT —

prof. J. BUKOWSKIM. Oto pełny tekst wspólnego listu na

ten temat prezesów obu organizacji do działaczy Naczelnej
Organizacji Technicznej i Polskiego Towarzystwa Ekono-
micznego:

„Mając na celu rozwój korzystnej dla naszego kraju inte-
gracji środowisk NOT i PTE, postanowiliśmy rozwijać
współpracę obu organizacji również w zakresie redagowa-
nia i wydawania czasopism. Posiadamy w tej dziedzinie pe-
wien dorobek, a mianowicie wspólnie wydawane czasopisma:
w Rzeszowie — „KONFRONTACJE", we Wrocławiu —

„PRZEGLĄD GOSPODARCZY". Łączymy także wysiłki
przy wydawaniu „PRZEGLĄDU DROBNEJ WYTWÓR-
CZOŚCI".

Obecnie powierzamy miesięcznikowi „WEKTORY" zada-
nie rozwijania tematyki interesującej zwłaszcza aktyw go-
spodarczo-techniczny, a w szczególności' inżynierów i eko-
nomistów, zajmujących kierownicze stanowiska na średnich
i wyższych szczeblach zarządzania w przemyśle, w organi-
zacjach naukowo-badawczych i rozwojowych. Od numeru

majowego 1973 roku „Wektory", nadal wydawane przez
Wydawnictwo Czasopism Technicznych NOT, będą mie-
sięcznikiem NOT i PTE.

Obie organizacje kierują się tym samym dążeniem, a mia-
nowicie zwiększeniem wkładu organizacji, a także wkładu
poszczególnych działaczy ze środowiska ekonomistów i ze

środowiska inżynieryjno-technicznego, do rozwiązywania
wielu ważnych zagadnień dla dynamicznego rozwoju gospo-
darki narodowej, przede wszystkim w wyniku wykorzysta-
nia możliwości wynikających z rewolucji naukowo-technicz-
nej. Jest to jedna z myśli przewodnich II Kongresu Nauki
Polskiej, w przygotowaniach do którego czynnie uczestniczą
oba środowiska, reprezentowane przez PTE i NOT.

Szczególnie rozlegle możliwości naszego współdziałania
dotyczą obecnie problematyki jakości, spraw informatyki,
zagadnień normalizacji oraz gospodarki materiałowej. Rów-
nolegle, w obu środowiskach, przejawia się szerokie zain-
teresowanie doskonaleniem planowania, zarządzania i kie-
rowania gospodarką, a zwłaszcza organizacją pracy.

Kierownictwo PTE i NOT zwracają się do członków obu
organizacji o wykorzystywanie łamów „Wektorów" dla pu-
blikacji artykułów oraz informacji problemowych, poświę-
conych w bieżącym roku w/w oraz innym węzłowym za-

gadnieniom nauki, techniki, gospodarki. Wymiana zdań,
informacji i doświadczeń niewątpliwie przyczyni się do po-
głębiania integracji obu środowisk, sprzyjającej przyśpie-
szeniu postępu techniczno-ekonomicznego w naszym kraju".

Informując o powyższym naszą redakcję Sekretarz Gene-
ralny PTE dr hab. A. ŁUKASZEWICZ podkreślił jednocze-
śnie m. in., że „PTE pragnie utrzymać i dalej rozwijać do-
tychczasową współpracę z redakcją „Życia Gospodarczego",
które w odczuciu PTE i aktywu Towarzystwa pozostanie
nadal pierwszoplanowym pismem ekonomistów".

„Życie Gospodarcze" z dużym zadowoleniem wita poja-
wienie się tego nowego tytułu wydawniczego dla ekonomi-
stów, które niewątpliwie zmniejszy odczuwany przez środo-
wisko ekonomistów niedobór możliwości publikacyjnych.
Kolumna „sprawy ekonomistów" od szeregu tygodni ukazu-
jąca się na łamach „Życia Gospodarczego" oraz „Wektory"
w charakterze organu PTE, to z pewnością nie wszystko,
do czego będzie należało dążyć w przyszłości, ale na obec-
nym etapie stanowi dla środowiska ekonomistów niewątpli-
we osiągnięcie. M. M.

TŁUMY
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Fot. A . Jałusinski

KRONIKI
Polskiego Towarzystwa

Ekonomicznego tego jeszcze nie

notowały! Ludzie walili drzwia-

miioknami—itoniewprze-
nośni, lecz dosłownie: drzwi zostały
wyłamane. Takich tłumów na No-

wym Świecie dawno nie widziano,
nawet przed „Delikatesami".

Skąd ten rwetes? — Taką właśnie

popularnością cieszył się odczyt
JADWIGI ZAJĄC, Naczelnika Wy-
działu Systemu i Koordynacji Ana-
liz z Zespołu Analiz Ekonomicz-
nych i Prognoz Komisji Planowania,
nt. nowych metod prowadzenia ana-

lizy ekonomicznej, wygłoszony w

Domu Ekońomisty 19 stycznia br.

Prelekcja składała się z dwóch
części. W pierwszej autorka oma-

wiała zmiany w systemie analiz, a

w drugiej mówiła o zmianach w

metodyce analiz. Spotkanie w PTE

było wynikiem Uchwały nr 5 Rady
Ministrów z dnia 11 stycznia 1973
roku w sprawie rocznych analiz e-

konomicznych oraz kompleksowych
ocen działalności jednostek gospo-
darczych.

O konieczności zmian w prowa-
dzeniu analizy ekonomicznej mówiło

się już od dawna. I tak przykła-
dowo na marginesie konferencji
zorganizowanej przez ekonomistów z

Tarnowa w 1963 r. o użyteczności
analig. ekonomicznych „Życie Go-
spodarcze"; nr

1 46/1963 pisało:
„Wielokrotnie ocenia się te same zja-

wiska, przy pomocy różnych i niepo-
równywalnych wskaźników analitycz-
nych. I choć dochodzi się do różnych
wniosków, nie stara się weryfikować
procesu analizy i wybiera się te wnio-

ski, które są dla przedsiębiorstwa w da-
nej sytuacji najwygodniejsze. Analiza
jest traktowana bardzo schematycznie..."
(...) „Badania są często sformalizowane,
nieczytelne. Zamiast docierać do pier-
wotnych żródet zadowalamy się często
wypełnianiem rubryk i zalecanych wzo-

rów, nie bardzo zdając sobie sprawę,
do czego to ma prowadzić."

Chociaż w dwa lata po wspomnia-
nej wyżej konferencji Uchwała RM.
z października 1965 roku określa-
ła nowe przepisy w sprawie prowa-
dzenia analiz ekonomicznych, to jed-
nak w praktyce życia codziennego
zmieniło się niewiele.

Według starych przepisów przed-
siębiorstwo dokonywało rocznej o-

ceny swej działalności i dokument
ten w całości przesyłało do zjedno-
czenia. Zadaniem zjednoczenia było
z kolei dokonywanie na tej podsta-
wie oceny jednostek podległych i

przesyłanie ich do ministerstwa. Po-

przez ministerstwo materiały te tra-

fiały do centralnych jednostek pla-
nowania i zarządzania. Tryb i za-

sady przeprowadzania analizy bvly
usztywnione. Jednostki podległe
miały narzucony z góry pewien
schemat postępowania.

Brak elastyczności działania miał
swoje ujemne konsekwencje. Po

pierwsze dlatego, że przyczyniał się
do znacznego sformalizowania za-

sad prowadzenia analizy, po drugie
opasłe tomiska materiałów, zawiera-
jących analizę działalności przedsię-
biorstw trafiały do zjednoczeń, któ-
re w żaden sposób nie potrafiły
przetrawić takiej ilości faktów.
Agregowano różne dane, co bynaj-
mniej nie zawsze służyło obiektywi-
zacji ocen przedsiębiorstw. Olbrzy-
mią ilością materiałów były również
zasypywane rady narodowe wszyst-

kich szczebli. Tutaj również nie
zawsze ułatwiało to wyrobienie so-

bie rzeczywistego poglądu na dzia-
łalność i efekty przedsiębiorstwa.
Rady narodowe nie analizowały na-

wet części napływających materia-
łów.

Rzecz jednak w tym, że jui w pod-
stawowym ogniwie gospodarki — w

przedsiębiorstwie — rzeczywisty obraz
efektów ekonomicznych byl wypaczany.
Przedsiębiorstwo w swej rocznej analizie
obawiało się bowiem ujawniania pełnego
obrazu swej działalności i rezerw przed
jednostką nadrzędną. Obawiało się tego,
że zostaną „wyśrubowane" w górę dy-
rektywy i limity w następnych okre-
sach. W ten sposób analiza zamiast być
obiektywnym obrazem możliwości pro-
dukcyjnych 1 rozwojowych przedsiębior-
stwa przedstawiała te efekty w krzywym
zwierciadle.

Nagromadziły się więc określone
przesłanki do zmiany tradycyjnej
metody prowadzenia analizy; do u-

czynienia z analizy ekonomicznej
lepszego narzędzia oceny efektów
gospodarności danej jednostki gospo-
darczej. Z wielu dziedzin znane są
bowiem przypadki, gdy w nawale
pracy brak czasu nie pozwalał do-
stosowywać przepisów ogólnych do

konkretnych potrzeb.
Celem analizy według nowych

przepisów w przedsiębiorstwie po-
winno być:

0 systematyczne dokonywanie przeglą-
du całokształtu - ^działalności eUonomlcz7
nej przedsiębiorstwa. zU'punktu \VMz"etiia
zaspokajania potrzeb społecznych, u*

sprawnlania działalności oraz ujawniania
1 wykorzystywania rezerw, .

A badanie efektywności ekonomicznej
przedsiębiorstwa.

0 occna przebiegu wykonywania zadań
planów długookresowych,

0 ocena głównych problemów w za-

kresie zaspokajania potrzeb socjalnych
załóg,

9 ustalenie czynników pozytywnych,
wpływających w sposób zasadniczy na

wzrost 1 polepszenie działalności przed-
siębiorstwa, oraz określenie . środków
wzmagających korzystny wpływ tych
czynników,

fh ustalenie przyczyn trudności wystę-
pujących w rozwoju przedsiębiorstwa ' I

czynników hamujących go oraz określe-
nie środków zaradczych.

Zadania analizy poszczególnych
jednostek gospodarczych są zróżnico-
wane i dostosowane do celów, jakie
one spełniają. Zerwano więc ze

schematyzmem działania, a posta-
wiono na dużą samodzielność. Dy-
rektor przedsiębiorstwa (zjednocze-
nia) nie może już tłumaczyć się
faktem, że przepisy stawiają go w

tym względzie w roli biernego wy-
konawcy schematycznych ustaleń.

Nie powinno nikogo wprowadzić
w błąd ustalenie mówiące o opra-
cowaniu w terminie miesięcznym
przez Komisję Planowania, Mini-
sterstwo Finansów i GUS schematu
analizy rocznej przedsiębiorstwa.
Nazywa się go zresztą „przykłado-
wym" schematem, będzie więc on

miał jedynie charakter instruktażo-
wy, a nie dyrektywny. Trzeba bę-
dzie ze specjalną uwagą przeciw-
działać wszelkim próbom nawrotu
do oraktyk „zrzynania" tego przy-
kładu.

Do najważniejszych zmian w po-
dejściu do problematyki analizy na-

leży więc fakt, że przede wszyst-
kim powinna ona służyć potrzebom
jednostki, która jej dokonuje. O-
znacza to, że przeprowadzona ana-

liza i ocena działalności zostaje w

przedsiębiorstwie (zjednoczeniu) na

YŚLĄ przewodnią zorganizo-
wanego przez sekcję handlu

wewnętrznego i konsumpcji
przy Oddziale Warszawskim PTE,
przed paru tygodniami w gronie
ok. 200 osób spotkania — było roz-

ważenie możliwości opracowania
nowego modelu badania rynku dla

potrzeb różnych szczebli przemysłu
i handlu, zgodnego z logiką no-

wych zasad planowania i zarządza-
nia.

Na całość spotkania składały się
następujące tematy:

1. „Analiza na szczeblu przedsię-
biorstwa"

2. „Analiza na wyższych szczeb-
lach zarządzania".

W dyskusji stwierdzono, że nie-

zbędnym staje, się wyraźne okreś-
lenie roii poszczególnych podmiotów
gospodarujących resortu handlu w

procesie analizy rynku, a więc
przedsiębiorstwa handlowego, cen-

tral branżowych i urzędu ministra.
Każdy z tych podmiotów gospoda-
rujących spełnia odmienną .rolę w

zaopatrzeniu ludności, a zatem od-
mienne powinny być jego potrze-
by i obowiązki w zakresie rozpo-
znania rynku.

System analizy rynku nie może
zatem polegać na prostym agrego-

winno więc być automatycznego i

sformalizowanego przekazywania
danych od najniższych ogniw han-
dlu aż po szczebel centralny. Gro-
madzenie informacji powinno na-

stępować za pomocą różnych nowo-

czesnych metod stosowanych w mia-
rę potrzeby zarówno co do czasu,
jak i zakresu przedmiotowego.

że analiza rynku musi być przede
wszystkim traktowana jako instru-
ment kształtowania polityki kon-
sumpcji w kraju. Potrzebne jest wy-
korzystanie ogromnego kapitału
wiedzy o rynku, jaki znajduje się
w naszych sklepach z doświadczoną
załogą. Zwrócono jednocześnie uwa-

gę na fakt, że analizując rynek

AGREGOWANIE NIE WYSTARCZA
waniu wskaźników charakteryzują-
cych rynek. Dobra analiza rynku
ma służyć podejmowaniu decyzji w

każdym z wymienionych ogniw sto-
sownie do jego zakresu działania.

Każda jednostka powinna groma-
dzić informacje potrzebne dla ana-

lizy rynku w takim zakresie i u-

kładzie, w jakim może je wykorzy-
stać dla swoich potrzeb. Nie po-

W dyskusji bardzo silnie została
zaakcentowana konieczność dążenia
do stworzenia i zapewnienia warun-

ków systemu analizy, a nawet da-
lej — systemu poznawania spoży-
cia. Została doceniona waga szyb-
szego rozpowszechnienia nowoczes-

nych technik służących do analizy
rynku (ETO).

Wszyscy dyskutanci podkreślili,

trzeba brać pod uwagę jego repre-
zentację społeczną, w szczególności
pewną specyfikę rynku wiejskiego.
Jak wynikało z wypowiedzi dysku-
tantów badania rynku powinny i

muszą mieć charakter perspekty-
wiczny. W przeciwnym bowiem ra-

zie nie będzie można sterować ani
rynkiem w całości, ani rynkiem
branżowym.

użytek własny. Natomiast jednostk-
nadrzędne powinny oceniać jednost-
ki podległe nie według tego, co. mó-

wią one same o sobie jednostkom
nadrzędnym, lecz na podstawie kry-
teriów bardziej zobiektywizowa-
nych. Jest to kierunek zgodny ze

zmianami w systemie planowania 1

zarządzania oraz tendencją do zna-

cznej samodzielności przedsiębiorstw
i zjednoczeń. Oczywiście centralne
kierownictwo nie powinno zostać o-

słabione, odwrotnie, powinno ono

zostać wzmocnione, przez to, że nie

będzie się rozpraszało i gubiło w

zbyt wielu szczegółowych i niedo-
statecznie obiektywnych informa-

cjach. Taki m.in. jest sens w zobo-

wiązaniu zjednoczeń do opracowy-
wania kompleksowych ocen dzia-
łalności wybranych przedsiębiorstw.

Podobnie powinna zmieniać się, W

omawianym zakresie, praca z rada-
mi narodowymi poszczególnych
szczebli. Obecnie rada narodowa bę-
dzie dostawała informacje wybr&ne,
ważne z punktu widzenia danego
regionu. I tak radę narodową jako
gospodarza danego regionu intere-
sować może na przykład problem
gospodarki siłą roboczą. W warun-

kach deficytu siły roboczej rada na

rodowa może być zainteresowana
przyśpieszeniem wztostu -wydajnoś-i
pracy przez- daleko idącą mechani-
zację i automatyzację prócesów'-pro-
dukcyjnych itp. Natomiast przy
nadwyżce siły roboczej rada narodo-
wa może być zainteresowana infor
macją o dodatkowych miejscach
pracy.

Prelekcja w PTE o ńówyćh metodach
1 zadaniach analizy ekonomicznej spot-
kała się — jak już wspomniałem — z

olbrzymim zainteresowaniem. Chętnych
do jej wysłuchania było ponad 600 osób,
Ten sam temat został W związku z tym
ponownie omówiony 29 stycznia. Z licz-

nych wypowiedzi uczestników 1 stawia-
nych pytań wynikało, że generalnie bio-
rąc, przedstawiciele przedsiębiorstw są
jak najbardziej zainteresowani tymi
zmianami i uważają je za konieczne.
Walka wydana obszernym „opracowa-
niom — kobyłom" powinna przyczynić
się do osiągnięcia podstawowego cełii
analiz — ujawnianiu rezerw I uspraw-
nianiu działalności, podniesieniu efek-
tywności gospodarowania.

Niektórzy przedstawiciele zjedno-
czeń i ministerstw sugerowali
wprawdzie, że pozostawienie anali-

zy ekonomicznej na użytek wła-

sny przedsiębiorstwa może odciąć,
jednostki .nadrzędne od istotnego
źródła informacji. Obawy te na dal-

szą metę nie wydają się jednak uza-

sadnione. Jak już bowiem wspom-
niałem dotychczasowa praktyka wy-
kazała, że nadmierne sugerowania
się informacjami oddolnymi nie
wzmacnia funkcji kierowniczej,
spełnianej przez jednostki nadrzęd-
ne, a odwrotnie — osłabia je. O -

czywiście wprowadzenie nowych za-

sad analizy nie odbędzit się bei
trudności. Wynikną one choćby i
faktu nierównomiernego uzbrojenia
przedsiębiorstw czy zjednoczeń w

wysoko kwalifikowaną kadrę kie-

rowniczą. Nie ma jednak innowacji,
która nie nosi pewnych elemento »

ryzyka i trudności.

Oczywiście pełne ujawnienie się
trudności oraz ich pokonywanie to
nie wydanie nowej uchwały Rady
Ministrów, ale przede wszystkim jej
realizacja w praktyce.

Problem konieczności zapewnienia
dobrej organizacji rynku znalazł od-
bicie w dwóch opiniach. Według

jednej polepszenie organizacji ryn-
ku mogłoby nastąpić z chwilą zapo-
wiedzianego powołania instytucji u-

sługowej w zakresie analizy rynku,
a według drugiej należałoby rozwa-

żyć większe niż dotychczas wyko-
rzystanie aparatu badawczego wyż-
szych uczelni ekonomicznych dla po-
trzeb analizy rynku. W dyskusji po-
ruszono konieczność dokonywania
analiz w przekrojach terenowych i

wykorzystanie do tego celu tere-

nowych komisji koordynacyjno-
branżowych. Analiza rynku, system
analizy rynku — co przewijało się
przez całą dyskusję — musi być zin-

tegrowany z systemem zarządzania,
pobudzania i motywacji w handlu.

NEMEZJUSZ M. PAZIO

WYNAGRODZENIE AUTORSKIE
ZA MAKIETĘ WYDAWNICZĄ

KSIĄŻKI
Stanisław K., Jan K. i Krzysztof

W. wystąpili na drogę sądową prze-
ciwko Wydawnictwu N. domagając
się zasądzenia na ich rzecz 121 032,45
zł tytułem reszty wynagrodzenia za

opracowanie dzieła pt. „Historia
Polski".

Sąd Wojewódzki zasądził tytułem
reszty należnego honorarium na

rzecz powoda Stanisława K. kwotę
22 161,78 zł, na rzecz Krzysztofa W.
kwotę 3 765,61 zł i na rzecz Jana
K. kwotę 9 599,44 zł.

Natomiast Sąd Wojewódzki uznał,
że wbrew ich stanowisku nie przy-
sługuje im oddzielne wynagrodze-
nie, w wysokości 50 proc. wynagro-
dzenia podstawowego, za tzw. ma-

kietę pracy. Makieta bowiem nie
stanowi odrębnego nakładu, nie by-
ła przeznaczona do sprzedaży, lecz
rozprowadzona pod tytułem dar-
mym, z przeznaczeniem dla nauko-
wców do zaopiniowania i nadesła-
nia uwag. Umowa wydawnicza wy-
raźnie rozróżnia druk makiety od
druku zamówionej pracy. Ustalone
honorarium za jeden arkusz obej-
muje należność również za makietę
łącznie z podręcznikiem. W świetle
zawartej umowy nie można trak-
tować druku makiety jako pierw-
szego nakładu. Wynagrodzenie za

makietę zostało wkalkulowane w

wynagrodzenie za druk podręczni-
ka w wydanych nakładach.

Na skutek rewizji powodów spra-
wa przeszła do Sądu Najwyższego,
który w wyroku z dnia 11 lutego
1972 r. nr I CR 698/71 zajął nastę-

pujące stanowisko:
Makieta wydawnicza dzieła z re-

guły nie może być traktowana ja-
ko jeden z nakładów wydawniczych
dzieła, bo jej przeznaczeniem nie
jest zaspokojenie rynku, lecz pod-
wyższenie poziomu dzieła przez
umożliwienie specjalistom zgłosze-
nia uwag. Dlatego makieta może
liczyć tyle egzemplarzy, ilu specja-
listów liczy dana dyscyplina, a

więc praktycznie kilkadziesiąt, ma-

ksimum kilkaset egzemplarzy.
Uchylając wyrok Sądu Woje-

wódzkiego o ile oddalił powództwo
poza sumy już zasądzone, Sąd Naj-
wyższy zaznaczył w uzasadnieniu:

„Stanowisko Sądu Wojewódzkie-
go co do zasady jest trafne. Makie-
ta bowiem z reguły nie może być
traktowana jako jeden z nakładów
dzieła* bo jej przeznaczeniem nie
jest zaspokojenie rynku, lecz pod-
wyższenie poziomu dzieła przez
umożliwienie szerokim kręgom spe-
cjalistów zgłoszenia uwag. Tak ro-

zumianą makieta dzieła nie może

być traktowana jako jego wydanie,
a przeciwko odrębnemu wynagro-
dzeniu za nią przemawia również
ta okoliczność, że makieta jest roz-

prowadzana także — a nawet prze-
de wszystkim — w interesie auto-
ra. który dzięki zgłaszanym na pod-
stawie makiety uwagom może uni-
knąć niejednej nieścisłości.

Jednakże makieta, jako druk
przeznaczony wyłącznie dla wąskie-

i go grona specjalistów, nie może być
wydana w liczbie egzemplarzy prze-
kraczającej takie potrzeby, może za-

tem liczyć tyle egzemplarzy, ilu spe-
cjalistów liczy dana dyscyplina, a

więc praktycznie kilkadziesiąt, ma-

ksimum kilkaset egzemplarzy. Z
materiału zebranego w sprawie wy-
nika. że strona pozwana znacznie
wykroczyła poza tę granicę, dopu-
szczając do rozprowadzenia, a na-

wet do sprzedaży znacznej części
egzemplarzy makiety. Rzecz oczywi-
sta, że takie wydanie makiety nie
tylko wykroczyło poza jej cel, ale
także doprowadziło do nasycenia w

pewnym zakresie rynku, co odbiło
się lub mogło się odbić na mająt-
kowych interesach powodów jako
autorów. Jeżeli tak istotnie się sta-
ło. żądanie powodów potraktowania
— z punktu widzenia należnego im

wynagrodzenia — rozprowadzenia
makiety jako odrębnego wydania
dzieła jest uzasadnione Oczywiście
w wyjątkowych wypadkach, gdyby
między wysokością nakładu a licz-
bą egzemplarzy makiety zachodzi-
ła poważna różnica, możliwe było-
by ograniczenie wynagrodzenia au-

torskiego na podstawie art. 5 k.c .

Z tych względów, skoro Sąd Wo-

jewódzki nie brał pod uwagę przed-
stawionych wyżej założeń, zaskarżo-
ny wvrok należało uchylić i sprawę
przekazać z mocy art. 388 k.p.c. te-
mu Sądowi do ponownego rozpozna-
nia".

WYPOWIEDZENIE UMOWY
O PRACĘ PRACOWNIKOWI
PRZEMYSŁU METALOWEGO

Zakłady N doręczyły powodowi X
zatrudnionemu na stanowisku kie-
rownika Wydziału NE 4-Z -I, pismo
zawierające wypowiedzenie warun-

ków pracy i płacy z jednoczesnym
zaofiarowaniem mu stanowiska za-

stępcy kierownika Wydziału Obrób-
ki Powierzchniowej.

Uważaiąc. iż doręczone mu pismo
0 wypowiedzeniu warunków pracy
1 płacy nie jest prawnie skuteczne
wobec nieuzyskania na to wypo-
wiedzenie przez zakład pracy zgody
na piśmie ze strony rady zakłado-
wej, powód domagał się z tego ty-
tułu w procesie sądowym odszko-
dowania w wysokości 3-miesieczne-
go wynagrodzenia w sumie 16 632 zł.,
a ponadto zgłosił dodatkowe rosz-

czenie związane z urlopem i z obni-
żeniem premii w kwotach 3 511,20
złi850zł.

Sprawa znalazła się ostatecznie w

rozpoznaniu Sądu Najwyższego, któ-
ry w uchwale z dnia 22 czerwca

DOKOŃCZENIE NA STR. 8
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DOKOŃCZENIE ZE STR. 7

1972 r. nr III PZP 37/70 zajął na-

stępujące stanowisko:
Art. 4 Układu zbiorowego pracy

z dn. 28.1 V. 1957 r. dla przemysłu
metalowego ma treść normatywną
i moc ustawy, przeto czynność: pra-
wna ..sprzeczna z nim jest nieważ-
na.

Nieważne więc jest wypowiedze-
nie przez przedsiębiorstwo przemy-
słu metalowego umowy o pracę bez

uprzednio wyrawnnei na piśmie zgo-
dy rady zakładowej.

W uzasadnieniu swej uchwały
Sąd. Naiw'żs7V zaznaczył m. n :

„(...) wykładnia art. 4 u.z.o. dla
przemysłu metalowego musi być
zbieżna z wykładnią przyjętą przez
Sąd Najwvższy w uchwale ITT PZP
23/70 z dnia 14 kwietnia 1972 r.

Nie tria bnwiem jakichkolwiek ra-

eji specjalnie dotyczących u.z .p . z

dnia 2R kwietnia 1957 r które uza-

sadniałyby na gruncie postanowień
jego art. 4, odmienne rozstrzygnię-
cie kwestii następstw nieuzyskania
przez zakład pracy uprzedniej wy-
rażonej na piśmie zgody rady za-

kładowej na dokonanie przezeń wy-
powiedzenia — niż rozstrzygnięcie
wymienione i uzasadnione w uchwa-
le z dnia 14 kwietnia 1972 r. na

tle u'.z.p . dla pracowników zatrud-
nionych w spółdzielczości zaopatrze-
nia i zbytu. ( ...)".

sOLNICZA TRYBUNA • ROLNICZA TRYBUNA • ROLNICZ b

W Szreniawie opodal Poznania, jest Muzeum Rolnic-

twa, a w nim, wśród wielu interesujących eksponatów
— jeden zdumiewajqcy. To XIX-wieczna żniwiarka wy-
konana w całości z drewna rękq polskiego rzemieślni-
ka. Amerykanie zwiedzający Muzeum chcieli jq kupić,
oferujqc bardzo wysokq sumę.

T

REALIZACJA I FINANSOWANIE
USPOŁECZNIONEGO

BUDOWNICTWA
MIESZKANIOWEGO

Uchwała nr 16 Rady Ministrów
z dnia 23 stycznia 1973 r. (Monitor
Polski Nr 5, poz. 33) dokonała sze-

regu- zmian w dotychczasowej u-

chwale nr 281 Rady Ministrów z

'dnia 10 grudnia 1971 r. w sprawie
zasad., realizacji i finansowania us-

połecznionego budownictwa miesz-
kaniowego (Monitor Polski Nr 60,
poz. 398).
' W myśl zmienionego obecnie tek-
stu uchwały wysokość kredytu ban-
kowego przyznawanego na budow-
nictwo jednorodzinne, realizowane
przez spółdzielcze zrzeszenia budo-
wy domów jednorodzinnych, nie
może przekroczyć 60 proc., a w ra-

zie budowy na terenie wszystkich
Wsi oraz na terenie miast liczących
nie więcej niż 2000 mieszkańców
dla- zatrudnionych w tych miejsco-
wościach nauczycieli oraz osób za-

liczanych do fachowego personelu
służby zdrowia i służby rolnej —

80 proc. norrhatywnych kosztów
budowy domu (lokalu) o powierz-
chni użytkowej do 110 m2 .

Warunkiem przyznania kredytu
bankowego na powyższe budownic-
two jednorodzinne jest zgromadze-
nie wkładów własnych w wysoko-
ści co najmniej 20 orać. globalnych
kosztów budowy domów jednoro-
dzinnych (lokali w małych domach
mieszkalnych).

Wyśókość wkładów własnych
członków spółdzielni na mieszkania
lokatorskie i- własnościowe w spół-
dzielczym budownictwie wieloro-
dzinnym oraz na mieszkania wła-
snościowe w spółdzielczym budow-
nictwie niskim ma być ustalona
przez

" Ministra Gosoodarki Tereno-
wej i; Ochrony Środowiska w for-
mie , stawek ryczałtowych, liczonych
ża1m

2
powierzchni użytkowej

mieszkania.
W uzasadnionych przypadkach

osobom ubieaaiącym się o spółdziel-
cze mieszkania lokatorskie pioże
być przyznana pomoc bezzwrotna
na częściowe uzuoełnienie wkładów
własnych w granicach od 40—80
proc. wymaganego wkładu.

W t^m samym numerze 5 Moni-
tora Polskiego ukazało się szczegó-
łowe żarządzenie Ministrów Finan-
sów oraz Gospodarki Terenowej i

Ochrony Środowiska z dnia 25 sty-
cznia 1973 r. w sprawie udzielania
kredytu i pomocy bezzwrotnej na

uzupełnienie wkładów własnych do
spółdzielni "'budownictwa mieszka-
niowego.

WYSOKOŚĆ WKŁADÓW
WŁASNYCH CZŁONKOW

NT ' wT7T)OwivriCTWA
MIESZKANIOWEGO

Minister Gosoodarki Terenowej- i

Ochrony Środowiska zarządzeniem-z
dnia 14 lutego J"73 r. "(Monitor -Pol-
ski .'Nt 11. poż. ..60) ustalił w nastę-
pującej wysokości stawki ryczałto-
we

'
— na lata 1973—1975 — wkładów

własnych na mieszkania lokatorskie,
liczone złotych za 1 m

2
powierz-

chni użytk-owej mieszkania: 1) sta-
wki Podstawowe w granicach od
510—650 zł w zależności od liczby
mieszkańców w danej miejscowości,
2) stawki dodatkowe (zwiększajace
lub zmniejszające) w granicach plus
20—50 zł lub minus 30—50 zł za

1m2 .- w zależności od wyoosażenia
mieszkania i jegó położenia oraz

braku .'windy.
Równocześnie zarządzenie ustaliło

na lata-1973—1975 ryczałtowa- wyso-
kość zaliczek na wkłady budowlane
na - mieszkanie własnościowe w bu-
downictwie wielorodzinnym oraz w

budbwnietwie niskim realizowanym
przez . spółdzielnie mieszkaniowe lo-
katorsko-własnościowe i spółdziel-
nie /-btfdowlano-mjeszkaniowe w za-

budowie zwartej (szeregowe, małe
domy mieszkalne itp.) w wysokości:
1) stawek podstawowych podanych
wyżej ale powiększonych o 80 proc. ,

2) stawek dodatkowych wyżej wska-
zanych.

Oor.acowała
STANISŁAWA ZIELIŃSKA

8 ŻYCIE GOSPODARCZE
Nr 11 (1122) - 18,111.1973 r.

A właśnie muzealna żniwiarka przypomniała mi się,
gdy oglądałem dzieło 19-letniego KRZYSZTOFA GO-
ŁĘBIOWSKIEGO — chłopskiego syna z Białostocczyz-
ny, który zbudował własnymi rękoma dwuosiowy trak-
tor. wykonany w 70 proc. z drewna. Chłopak ma tyl-
ko szkołę podstawową. Nawet nie wie, jaką moc ma

skonstruowana przez niego machina. Traktorek jednak pra-
cuje — orze, bronuje, kosi. ciągnie, młóci, kopie kartofle.

Prasa zamieszcza ostatnio snorn donies'eń o innych nndob-
nych chłopcach-konstruktorach. Rolnicy budują najbardziej
dziwaczne traktory, przystosowują motocyklowe motorki do
napędzania kosiarek i żniwiarek. Wieś ogarnęła pasja ulep-
szeń technicznych.

Mechanizacja stała się wielką potrzebą. Ujawniła się
z całą siłą podczas tegorocznych ciężkich żniw. Czekanie na

kółkowe zestawy żniwne — nawet nie kombajny — dla

wielu chłopów było koniecznością. Coraz mniej rolniczych
rąk jest w stanie uchwycic rękojeść kosy. Wieś pustoszeje
i starzeje się. Nabiera ceny praca ludzkich mięśni. Praca

maszyn nie tak dawno jeszcze za droga zaczęła stawać się
bardziej ekonomiczna, niezbędna.

KONIE WCIĄŻ CENNE, ALE...

O tym jak bardzo ważną sprawą stał się w polskim rol-

nictwie problem siły pociągowej — świadczy ogromny
wzrost cen koni. Wg GUS średnie ceny koni w latach 1960-

1971 wzrosły z 6 020 zł za sztukę do 10 002 zł. Ceny rocznego
źrebaka w tym samym okresie niemal podwoiły się. Równo-

cześnie ceny krów prawie nie zmieniły się (rok 1960 —

5504 zł za sztukę, rok 1971 — 6250 zł).

10 tysięcy za konia to jeszcze nic. Dobry miody koń roboczy ko-

sztuje dziś nierzadko 15, 20 i 25 tysięcy. Podczas tegorocznych żniw

na Lubelszczyżnie za 12-godzinny dzień pracy pary koni z woźnicą
i pomocnikiem — płacono przy zwózce zboża z pola do sterty —

1 300 zl. Za skoszenie hektara łąki kosiarką konną zapłata sięgała
400—500 zł. Oto dlaczego chłop spogląda pożądliwym okiem na trak-

tory 1 kombajny.

łatce ubiegłej. Już dziś na każdy hektar użytków rolnych
przypada rocznie 25—30 ton przewożonych środków produk-
cji, ziemiopłodów i materiałów. Daje to rocznie 500—600
min ton do przetransportowania. Według bardzo ostrożnych,
chyba zbyt ostrożnych szacunków — w r. 1980 te wielkości

wzrosną o 40 proc.

Tymczasem zasoby siły pociągowej w rolnictwie — żywej
i mechanicznej łącznie — powiększyły się w latach 1960—
1971 zaledwie o ok. 30 proc.

DROGI I SAMOCHODY

Samochód dostawczy i ciężarowy w istotny spasób może

wzmocnić zasoby siły pociągowej rolnictwa. Aż 60 proc. tej
siły absorbuje obecnie transport rolniczy — bardzo jeszcze
prymitywny, powolny, mało efektywny, kosztowny i niebez-

pieczny — konny i ciągnikowy. Samochód zastosowany sze-

rzej w transporcie rolniczym może sprawić, że konie i trak-

tory w szerszym zakresie służyć będą bezpośredniej produk-
cji rolnej.

Rolnictwu jednak jest potrzebny samochód raczej większy
— ciężarowy, odpowiednio pojemny. Wsi potrzebny jest zor-

ganizowany transport zbiorowy — taka jego forma i przy

użyciu takich środków technicznych, aby się można było
unorać z ogromną masą towarów i produktów, które w co-

raz większych ilościach trzeba będzie przewieźć do wsi i wy-
wieźć ze wsi.

Tam jednak, gdzie przejedzie chłonska furmanka, tam

gdzie zdoła przedrzeć się traktor z jedną czy dwiema przy-

czepami — tam często jeszcze ugrzęźnie bezradnie w środ-

ku drogi samochód. Więcej niż trzy czwarte wszystkich dróg
w kraju, to drogi gruntowe, z czego połowa pilnie wymaga
utwardzenia. Na modernizację czeka znaczna część dróg
kiedyś utwardzonych, aby mogły być wykorzystane do no-

woczesnych form transportu samochodowego. Tak więc
inwestycje drogowe — utwardzenie lub ulepszenie dróg lo-

kalnych i gruntowych, budowa mestów i przejazdów, połą-
czenie wsi i gmin z arterią dróg o lepszej nawierzchni —

stanowić będzie istotny czynnik poprawy zasobów siły po-

ciągowej rolnictwa, lepszego ich wykorzystania, a zapewne
również przedłużenia żywotności sprzętu technicznego, jakim
dziś dysponujemy w rolnictwie i jakim dysponować będzie-
my jutro.

Nikt chyba tak dobrze nie rozumie potrzeby budowy, utwardza-

nia i ulepszania dróg wiejskich — jak sami chłopi. Czyny spolecz-

gorocznych inlw ,jdn.ge i ^3⁄4 4 3⁄4.3⁄4^ zSt

umacnianie, lepsze wyposażenie w maszyny narzędzia
Traktor to jest rzecz duża. Mamy w tej dzied^mę, dość

ambitny program. Obok rzeczy dużych - w ^W

nfych^PG^^^zyWtie'
6 ! byćWm(^że nieoczekiwane efó

mogą da?U i!e DoŁ rzec.y malych mo^ -H-

czyć silniczek motocyklowy taki, aki Krzysztof Gołębiow-
ski z Brańska wbudował sąsiadowi do kosiarki. Jenj lm
cŻPk rlo motocykla SHL o noiemnosc! 175 cem DOZWOM są-
siadowi Krzysztofa sprzedać jednego konia z dwóch jakie
posiadał.

Rolnik potrzebuje dwa konie do maszyn fiwukonnych - kosla-

rek, żniwiarek, kopaczek, siewników, a może i do lw.wia«

znaczenie tych dwukonnych maszyn urosło w ostatnich latach naj-
bardziej. Zastępują I oszczędzają prace ręczną. Jeden kon uc ągn e

te maszyny, ma dość siły, aby się toczyły po polu. Nie ma cdnak

tyle sil, aby wprawić w ruch mechanizmy napędzalące zespoły ro-

bocze tych maszyn - listwę tnącą kosiarki czy żniwiarki, wirującą
gwiazdkę kon-vczki ziemniaczanej itp. Do ich napędu z powodzeniem

służy mały silniczek spalinowy.

Udowodniło to już wielu chłoDskich konstruktorów-racjo-
nalizatorów. Rolnicy są przekonani, ale n

!
e dają się przeko-

nać nroducenci maszvn dwukonnych i częstują chłonńw

sprzętem właściwie XIX-wiecznym. którego poza Polską
nikt już prawie w Eurooie nie wytwarza.

Japończycy, jeden z największych imoorterów żywności
w latach oięćdziesiątych, a dziś kraj niemal samowystar-
czalny (5800 tys. ha, oonad 100 min ludności) — zmechani-
zowali swoje rolnictwo przy oomocy maszyn, wyposażonych
w silniki o mocy od 3,5 do 12 KM.

DO MUZEUM

Na dobrą sprawę w Muzeum Rolnictwa w Szreniawie —

obok sochy, pługa z odkładnicą drewnianą, drewnianej bro-

ny i drewnianej żniwiarki — trzeba by umieścić również

współcześnie produkowane płockie żniwiarki i starołęckie
snonowiązałki. Są to maszyny, które na świecie zakończyły
już dawno i bezpowrotnie swoją karierę, ustępując miejsca
kombajnom zbożowym, umożliwiającym nawet 5-krotne

zmniejszenie nakładów pracy ręcznej w porównaniu ze

snopowiązałkami.
Produkujemy znakomite kombajny zbożowe. Bizon repre-

zentuje poziom światowy. Ale dużo wody upłynie, zanim

Bizon dotrze na chłopskie pola. Pewnie by się tam nawet

nie zmieścił. Na razie kółka rolnicze są i mają być w przy-

Pogłowie koni w Polsce utrzymuje się na wysokim pozio-
mie. Wprawdzie od r. 1969 zarysował się pewien jego spa-

dek, ale jest to spadek pozorny. Maleje równocześnie obszar

gruntów chłopskich. W przeliczeniu na 100 ha nie ma tu

żadnych zmian na korzyść: 15,5 koni w roku 1960 i 15,7
w roku 1971. Nie ma więc spadku, jest nawet lekki wzrost.

Nie ma na to wpływu wielokrotny wzrost liczby traktorów,
posiadanych przez kółka rolnicze i gospodarstwa indywidu-
alne (z 23 tys. w roku 1960 do ponad 190 tys. traktorów

przeliczeniowych w roku 1971). Jesteśmy końską potęgą —

można powiedzieć — końską Rzecząpospolitą. W przeliczeniu
na 100 ha Polska ma 6—8 razy więcej koni niż Francja,
NRD, NRF czy Czechosłowacja.

Na ten stan składa się wiele przyczyn: rozdrobnienie go-

spodarstw chłopskich, zmiany demograficzne na wsi, ale

przede wszystkim całkiem niezłe tempo intensyfikacji pol-
skiego rolnictwa, które z każdym rokiem potrzebuje więk-
szej siły pociągowej. Intensyfikacja naszej produkcji rolnej
wyraża się parokrotnym wzrostem ilościowym zużycia środ-

ków produkcji i równoczesnym znacznym wzrostem towa-

rowej produkcji rolnej.
I Można to zilustrować przykładem nawozów sztucznych, w r. 1971

nasze rolnictwo zużyło ich 3,5-krotnie więcej niż w r. 1DS0. Oznacza

to konieczność parokrotnego zwiększenia rozmiarów transportu na-

wozów z magazynów do gospodarstw rolnych. W tym samym sto-

sunku wzrosły nakłady pracy związane z wprowadzeniem tych na-

wozów do gleby, a następnie także pokaźnie wzrosły nakłady pracy

potrzebne na zbiór i odstawę zwiększonych ilości ziemiopłodów.

A przecież to nie tylko nawozy. Wzrost pogłowia zwierząt
gospodarskich o 1 proc. pociąga za sobą konieczność prze-
wiezienia na pola, rozrzucenia i przyorania 1 min ton

obornika więcej. Pogłowie rośnie. W latach 1971—75 w za-

leżności od gatunku zwierząt — o 12—26 proc. W silnym
tempie rośnie zużycie materiałów budowlanych, węgla, pasz.
W okresie 12 lat zużycie wapna nawozowego wzrosło 8-

krotnie. Odstawy głównych produktów rolnych powiększyły
się w tym czasie od 50 do 150 proc. w zależności od rodza-

ju produktu. Wszystko to wymaga znacznie więcej pracy,
znacznie więcej siiy pociągowej, a także środków transportu.

Gdy się pod tym, kątem spojrzy na bieżącą pięciolatkę —

w głowie może się zakręcić. Realizujemy w tempie jeszcze
silniejszym zaopatrzenie rolnictwa w nawozy, materiały bu-

dowlane i inne środki produkcji. Tempo przyrostu rozmia-

rów produkcji rolnej ma- być dwukrotnie szybsze niż. w 5r

ne tzw. drogowe mają stale rosnący zasięg. W poprzedniej pięcio-
latce wybudowano w ten sposób 13.5 tys. km dróg o nawierzchni

twardej i ulepszono ok. 10 tys. km dróg gruntowych. To dobre

tempo chłopskich czynów drogowych nie słabnie. Wspiera je po-
moc państwa, ale do zrobienia pozostało jeszcze bardzo wiele.

ILE NAPRAWDĘ KOSZTUJE KON?

Pewien rolnik powiedział, że koniowi w Polsce trzeba po-
stawić pomnik. Bez konia nie byłoby dzisiaj w Polsce chle-

ba, mięsa i mleka. Ale ile naprawdę nas koń kosztuje? To

jest nie tylko ta cena, którą rejestruje GUS i notowania

z targów końmi.

Gdyby założyć, że potrafilibyśmy zmniejszyć pogłowie ko-
ni w całym rolnictwie do poziomu, jaki osiągnęły PGR (2.1
koni na 100 ha użytków rolnych) — Polsce nie byłby po-

trzebny import zbóż. Łatwo to policzyć. Można by wówczas

.zlikwidować 1700 tys. koni roboczych, a licząc po 1,5 tony
zboża rocznie na 1 konia — dałoby to oszczędność ponad

- 2,5 min ton zbóż.

Mój znajomy rolnik z Wielkopolski wyśmiał się z tego rachunku.

Ma parę ciężko pracujących koni i potrzebuje dla nich rocznie 5

ton ziarna zbóż. A więc nie 1,5 tony ziarna na 1 konia, lecz 2,5
tony. Może tak nie jest wszędzie. Nie ulega jednak wątpliwości, że

udział zbóż w żywieniu koni wzrasta u nas z roku na rok. To

nie są te same konie, co 15—20 lat temu. Pracują więcej — muszą

jeść więcej.

Koń kosztuje nas więc co hajmniej import zbóż, ale nie

tylko. Ów rolnik z Wielkopolski powiedział, że gdyby mógł
pozbyć się ciężaru, jakim jest dla niego utrzymanie pary
koni — mógłby w ciągu roku na tej samej paszy wyprodu-
kować 5 „byków" na mięso o łącznej wadze ok. 2000 kg,
za co zainkasowałby 50 tys. zł.

Ale to też jeszcze nie wszystko. Koń musi mieć dach nad

głową. Gdyby koni było mniej — nie trzeba by budować

tyle pomieszczeń dla inwentarza na wsi. Nie trzeba by było
tyle cementu, żelaza, cegły i drewna. Nie trzeba by było
tyle wydatków chłopskich na trwałe, wieloletnie inwestycje.
Chłop wiedziałby, na co te pieniądze przeznaczyć — na ma-

szyny. Można by wówczas przemianować wiele stajni na

obory, na chlewnie i owczarnie, a koniowi przed Muzeum

Rolnictwa w Szreniawie postawić pomnik, na jaki sobie

wierną pracą człowiekowi zasłużył.
Co trzeba, aby ograniczyć szybciej pogłowie koni? „Ursus",

dwoi się i troi, aby traktorów było więcej, ale w czasie ter

Fot. Zofia Raczkowska

szłości wyposażane w stare kombajny samobieżne o mniej-
szej wydajności (Vistula), wycofywane z PGR. Ale przecież
parę' tysięcy kombajnów niezależnie od ich stanu — nie za-

łatwi problemu żniw w Polsce. Zboża zajmują 60 proc.

gruntów ornych. Corocznie trzeba je zebrać prawie z 8,5
min ha. Vistula, jak dobrze pójdzie, kosi w sezonie 100 ha,
Bizon — 170 ha. Trzeba by więc mieć 50—60 tys. kombaj-
nów zbożowych, aby uporać się z zadaniem sprawnego zbio-

ru zbóż.

Czyżby więc nasze rolnictwo jeszcze przez wiele lat miało

być skazane na kosy, XIX-wieczne żniwiarki, snopowiązał-
ki z I połowy XX wieku, konne wozy drabiniaste, młocar-

nie i wialnie? Na dobrą sprawę należałoby zakazać produk-
cji dotychczasowego sprzętu konnego do zbioru zbóż. Fabry-
ki produkujące żniwiarki, snopowiązałki, mlocarnie — po-

winny się przestawić na produkcję kombajnów zbożowych.
Ale czy Bizonów?

Kombajn może być niewiele większy od snopowiązałki.
Od dawna znane są takie kombajny. Pracują na zaczepie
traktora. Są ekonomiczne i tanie, bo pozbawione własnego
silnika i własnego napędu. Kombajn to maszyna, która pra-

cuje 3—4 tygodnie w ciągu roku. Szkoda lokować w nim na

stale silnik. Z takiego lekkiego i taniego kombajna zbożowe-

go bardzo by się ucieszyły nasze kółka rolnicze, a jeszcze
bardziej rolnicy.

Można szybko i bez większego trudu naprodukować «yle
przyczepnych kombajnów zbożowych, ile dziś produkujemy
żniwiarek i snopowiązalek. Łączne zużycie materiałów po-

trzebnych do produkcji takiego kombajnu byłoby mniejsze
niż ilość materiałów potrzebnych obecnie na wyprodukowa-
nie snopowiązałki i mlocarni. Kto wie, czy nie byłby to spo-

sób, aby dać rolnictwu maszynę lepszą, wyprodukowaną
tańszym kosztem. q

*

WIEŚ zasmakowała w mechanizacji. Technika podnieciła
umysły, wyostrzyła apetyty. Te dążenia niosą z sobą korzyś-
ci ekonomiczne i społeczne. Chłop chce pracować w sposób
godny rolnika w socjalistycznym wysoko uprzemysłowio-
nym kraju. Nie tylko chce. Ooraz częściej musi. Jeśli ma

sprostać nadziejom, jakie pokłada w nim kraj. Spójrzmy
więc na program rozwoju środków technicznych dla rolni-

ctwa pod kątem jak najbardziej bliskim rzeczywistym dzisiej-
szym i jutrzejszym potrzebom wsi.
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ANDRZEJ WIELOPOLSKI

IS RYTYKOWAŁO się kiedyś nie-
J\ "dane obory typu CRS, w któ-

rych ze stropów kapała woda
na grzbiety bydląt. Owych kompro-
mitujących pomieszczeń więcej na

szczęście się nie wznosi, ponieważ
—^ nawet za darmo — rolnicy ich
nie chcą. Wydawać by się zatem

mogło, że już nigdy więcej obory-
»widma nie będą straszyć.

Tak się niestety nie stało, o czym
niżej podpisany mógł się przekonać
osobiście, przemierzając ostatnio

Dolny Śląsk, Warmię i Mazury. Fa-
talne budynki inwentarskie — co

gorsza, rodem z wyspecjalizowa-
nych biur projektowych i wznoszo-

ne przez powołane do tego przed-
siębiorstwa — ciągle się spotyka.
Nie powstają co prawda w gospo-
darstwach indywidualnych, lecz
głównie w PGR-ach, ale tym go-
rzej właśnie. Straty przecież znacz-

nie dotkliwsze!

Ale przejdźmy do faktów. Oto w

jednym z wielośtadńych gospo-
darstw województwa olsztyńskiego
sto kilkadziesiąt jałówek doprowa-
dzono do fizycznej ruiny: wszystkie
chore, wycieńczone do tego stopnia,
że nadają się już tylko pod rzeźni-
czy nóż. Cóż, obora-bunkier! Bez

należytej wentylacji. Bez chronią-
cej ją przed wilgotnością gruntu
warstwy izolacyjnej. Straty ogrom-
ne, ponieważ w owych straszliwych
warunkach przyszło wegetować
zwierzętom... zarodowymi

W Mikoszewie na Qolnym Śląsku
stanął cielętnik. Tu inżynierski pro-
jekt przewidywał zainstalowanie
specjalnego urządzenia, fcfdrfe tło-
czyłoby do wnętrza nagrzane po-
wietrze. Wykonawca doszedł wszak-
że do wniosku, że wspomniane
urządzenie można nieco zmienić,
wykonać je trochę inaczej niż prze-
widział to projektant. Jak pomy-
ślał, tak i zrobił. Zmiana zaś pole-
ga na tym, iż „ulepszone" urządze-
nie owego „racjonalizatora" czerpie
powietrze z wnętrza budynku.
Podgrzewa więc — amoniak, który
wraca do płuc biednych zwierząt.

W Brzezince koło Wrocławia po-

mieszczenie ani na jotę nie lepsze.
Toteż już przy kilkustopniowym
mrozie utrzymuje się w nim. tak

gęsta mgła, że na krok nie widać,
strop ciągle mokry, zwierzęta —

również. Czy coś z nich będzie?
Wątpliwe.

Nie chciałbym nużyć przykłada-
mi. Ograniczę się więc tylko jesz-
cze do jednego, mianowicić dó tu-

czami bydła to Cierniacjipt>wik- [
cie świdnickim* Tu. =-,nomeu; grnen -

— zwierzęta mają iście • cięrniową •

drogę. Wiaty, w których się je trzy-
ma, są tak zimne i tak wilgotne,
że dzienne przyrosty wagowe są •

średnio o 200 gramów niższe od

przyrostów osiąganych w normal-

nych warunkach.

Kto za to wszystko odpowiada?
Dlaczego nie dyskwalifikuje się
projektów nie zdających egzaminu
w praktyce? Czy, w trakcie budo-

wy nikt wykonawcom na ręce nie

patrzy, nie egzekwuje od nich tego,
co przewidują rozwiązania tech-

niczne? Co robią inspektorzy bu-

dowlani? Dlaczego projektowanych
rozwiązań technicznych nie opiniu-
ją lekarze weterynarii?

Gdy nowy projekt zejdzie 2 ry-

sownicy, eskulapów z zielonym
krzyżem nikt o żadną, opinię nigdy
nie pyta. Po prostu: na posiedze-
nia komisji, na konsultacje nikt ich

nie zaprasza, choć od lat o to za-

biegają. Kiedyż wreszcie zmienią
się owe, nie wytrzymujące próby
ż-ycic, zasad/y?

W trakcie budowy też dzieją się
rzeczy co najmniej dziwne. Jakżeż

często wykonawcy bimbają sobie ł
z nor'm technicznych, i samego ry-
sunku! Oto normy stanowią, że w

budynku inwentarskim, między
podłogą a ziemią, powinna być od-
powiednia warstwa izolacyjna. Wy-
raźnie mówi się, że najpierw kła-
dzie się tzw. warstwę sączącą z

piasku, na nią zaś gruzobeton. Ilu
wszakże wykonawców tego się trzy-
ma? Najczęściej piaskiem nikt so-

bie głowy nie zawfaca. Pakuje
zwykła ziemię — nierzadko tę naj-
cięższą — na nią wali żwir i wszy-
stko to najspokojniej zalewa beto-
nem! A gdyby mu jeszcze napom-
knąć o izolacyjnej papie? Odwró-
ciłby się z pewnością plecami!

Potem — rzecz jasna — dochodzi

do następstw, które jakże boleSnie

dają o sobie znać. Za widzimisie

wykonawcy haracz płacł właściciel

obory lub chlewni!

Słówko o innej formie lekko-

myślności. Oczywiście z tego sa-

mego podwórka.
W wielkich uspołecznionych go-

spodarstwach doczekaliśmy się do-

jarek. Synonim nowoczesności i

postępu!
Co się jednak obserwuje? Tak,

prawda, dość często dojarkowe cu-

deńka nienaganną jakością nie

grzeszą. „ Wysiadają". Mnóstwo w

związku z tym kłopotów, ponieważ
o części zamienne bynajmniej nie-

łatwo. Więcej wszakże szkód przy-

nosi niewłaściwe użytkowanie do-

jących maszyn, ignorowanie ele-

mentarnych zasad higieny pracy.
Nie myje się ich gruntownie. A kto

je odkaża po każdorazowym uży-
ciu? Ilu dojarzy wyłącza je wte-

dy, kiedy należy?
Skutki? Wręcz opłakane! Bada-

nia weterynaryjne przeprowadzone
na Dolnym Śląsku ujawniły, że

50—60 proc. krów w gospodarst-
wach wielośtadńych ma znisz-

czone gruczoły mleczne, cierpi na

chroniczne zapalenie wymion, da-

je mleko, w którym aż roi się od

bakterii. Zresztą, jak owa mlecz-

ność wygląda! Jest niższa o 700—

750 litrów rocznie. Na ty'm wcale

nie koniec: wiele sztuk trzeba po

prostu wybrakować.
Jeśli zipążyć, że PGR, państwo-

yoe ośrodki - hpdpwli zarodowej, in-

ne uspołecznione gospodarstwa
Dolnego . Śląłką mają. łącznie po-
nad 100 tys. krów o średniej mlecz-

ności w granicach 3 tys. litrów, to

łatwo policzyć, jakie to straty go-

spodarcze. Mała pociecha, że „do-
jarkowe schorzenia" nie omijają
gospodarstw indywidualnych. Tam

zresztą ich odsetek jest stosunkowo

niski, oscyluje w granicach 30 proc.

Jak wyglądają opisane kwestie
w innych województwach? Różnie.
Tu — lepiej, tam — gorzej. W każ-
dym razie łączny haracz jest bar-
dzo wysoki i sięga setek milionów
złotych.

Dlatego właśnie uderzyć trzeba
na alarm. I nie po to, by odno-
tować, że coś takiego jest. Po to,
byśmy wszyscy nie popadali w sa-

mouspokojenie. A że energicznie
trzeba zabrać się do dzieła, to rzecz

chyba niewątpliwa.
Trzeba na to środków? Niewąt-

pliwie, są one potrzebne. Lecz i bez
nich także wiele można zdziałać.
Wiadomo przecież, że tak w biu-
rach projektów jak i w przedsię-
biorstwach budowlanych w zupeł-
ności wystarczyłaby wyłącznie do-
bra miotła. Reszta też nie wyda-
je się ani trudna ani kosztowna.
Jeden wszakże warunek: trzeba
chcieć.

ZAKŁADY RYBNE
w Gdyni, ul. Sw. Piotra 1/3

oferują do sprzedaży
w 1973 roku

TRAN TECHNICZNY
rafinowany, ciekły
wgcenyzbytu—11zlza1kg

o następujących cechach jakościowych:
• liczba kwasowa: do 0,3
• liczba jodowa: od 13« do 145
o liczba zmydlania: od 175 do 185
9 zawartość wodyr do 0,5 proc.
9 zanieczyszczenia: 0
• substancje niezmydlające: 1 proc.
• barwa: od słomko wo żółtej do

brązowej
• klarowność: przezroczysty w tern.

plus 30 st. C.

Dostawa' franco stacja przeznacze-
nia w cysternach lub beczkach ze-

laznych o pojemności 200 1 (opako-
wanie fakturowane zwrotne). K-7

D
YSKUSJA nad tym, czy

wyż demograficzny to do-
pust boży czy też dar nie-
bios, skończyła się przed
kilkoma laty. Dziś — gdy
wyż nastał — nawołujemy,

by „nie zmarnować szansy"'), jaką
daje gospodarce kilkuletni okres
wyjątkowo wysokich przyrostów
zasobów ludzkich. Książka Mieczy-
sława Kabaja: „Elementy pełnego
i racjonalnego zatrudnienia w go-
spodarce socjalistycznej"

2
) może

służyć pomocą w udziełeniu odpo-
wiedzi na pytanie, co zrobić, żeby
tej szansy nie zmarnować.

Dominantą problematyki zatrud-
nienia w warunkach. gospodarki so-

cjalistycznej jest kwestia przeciw-
działania nadmiernemu zatrudnie-
niu, gdyż bezrobocie strukturalne
przestaje tu występować jako groź-
ne zjawisko społeczne. Zasada peł-

wielka Uęzba lolyilriycH rynków
pracy, na których często panuje
bardzo różna sytuacja.

AUTOR przyjmuje, że stan za-

trudnienia pełnego osiągnięty
jest wówczas, gdy odsetek po-

szukujących pracy nie przekracza
1,5—2 proc. ogólnego stanu zatrud-
nienia, a ich liczba jest niższa niż
liczba wolnych, miejsc pracy. W tak
zakreślonych ramach można reali-
zować politykę zatrudnienia utrzy-
mującą wskaźnik na poziomie
0,01—0,5 lub 1,5—2 proc. i każdy
z tych stanów będzie zgodny z po-
stulatem pełności. Oba modele za-

równo maksymalnego jak i \mini-
malnego, ale jeszcze pełnego za-

trudnienia, mają swoje wady. Za-
trudnienie optymalne realizujące w

jednakowym . stopniu jego funkcję
wzrostową, dochodową jak i spo-

W sumie model, 'oparty na wszy*
stkich wymienionych, tu elemen-

tach, może zapewnić pełne i ra-

cjonalne zatrudnienie', a w konse-

kwencji prowadzić do stworzenia
warunków wydajnej i dobrze płat-
nej pracy. Powstają bowiem wa-

runki eliminowania,'zjawiska nad-

miernego zatrudnienia, a zarazem

są tu „..pewne instrumenty ł in-

stytucje stanowiące jakby „socjal-
ną infrastrukturę" polityki zatrud-

nienia. które zwiększają sprawność
mechanizmu zatrudnienia i mobil-

ność siły roboczej. W wyniku te-

go zmniejszają się rozmiary socjal-
nego zatrudnienia w sferze produk-
cji i usług, tj. takiego zatrudnię-
nia, które powstało w wyniku bra-

JAK NIE

SZANSY
JERZY SZRETER

nego zatrudnienia jest uznawana

za jeden z czterech podstawowych
warunków, których spełnienie jest
konieczne dla uznania gospodarki
zasobami ludzkimi za racjonalną.
Zasada następna dotyczy optymal-
nej struktury zatrudnienia i pro-
wadzi do takiego rozmieszczenia
zasobów ludzkich, aby przy istnie-
jących środkach produkcji osiąg-
nąć maksymalny dochód narodowy.
Zasada najmniejszego nakładu pra-
cy żywej ma przeciwdziałać nad-
miernemu wzrostowi zatrudnienia
w poszczególnych dziedzinach.
Ostatnia z zasad głosi o koniecz-
ności racjonalnego dostosowania
kwalifikacji ludzi do stanowisk
pracy.

Zdaniem autora, dopiero równo-
legła realizacja wszystkich tych za-

sad pozwala na osiągnięcig. zatrud-
nienia racjonalnego.

Za najbardziej adekwatny mier-

nik pełnego'zatrudnienia uwiążą, się
wskaźnik ilustrujący- stosunek licz-

by poszukujących '

pracy do liczby
zatrudnionych. Zaznaczyć jednak
należy, iż jego trafność nie jest ab-

solutna i zależy od tego, czy staty-
styka pośrednictwa pracy określa

w sposób pełny bieżące rezerwy si-

ły roboczej. W Polsce wskaźnik ten

jept niezbyt precyzyjnym mierni-

kiem. Rynek pracy nie' jest u nas

jednolity i w praktyce występuje
jego wyraźny dualizm — zupełnie
inna jest sytuacja na rynkach pra-

cy kobiet i mężczyzn. Znaczne jest
też zróżnicowanie przestrzenne, bo-

wiem z powodu ograniczeń admi-

nistracyjnych, a szczególnie w

związku z trudną sytuacją miesz-

kaniową, występuje w praktyce

UKAZAŁY SIĘ już trzy pierwsze
zeszyty dwumiesięcznika „Huma-
nizm pracy" — organu Zakładu
Prakseologii Polskiej Akademii
Na.uk

1
). Oczywiście, na lamach, tego

pisma znajdą się przede wszystkim
•publikacje związane z kierunkami
działalności Zakładu, ale też — po-
stanowiła redakcja — ciekawsze o-

mówienia badań pracowników in-
nych ośrodkom naukou30-badaw-

czych, humanistów zatrudnionych w

zakładach pracy, a także głosy kad-
ry kierowniczej z tychże zakładów
pracy.

Spraioność działania ludzi i zes-

połów ludzkich w organizacji jest
oczywiście funkcją wielu zmien-

łeczną będzie charakteryzowało jsię
wskaźnikiem poszukującym prący
w granicach 0,5—1,5 proc. Wyeli-
minowany tu będzie zarówno stan

bezrobocia, jak i deficytu siły ro-

boczej.

Osiągniecie i trwałe utrzymanie
takiego stanu wymaga podjęcia
szeregu działań, a przede wszyst-
kim uruchomienia sprawnego me-

chanizmu zatrudnienia. Głównym
elementem tego mechanizmu musi

być zainteresowanie przedsiębiorstw
oszczędnym gospodarowaniem czyn-
nikiem łudzkim.

Jeśli jednak system bodźców

istotnie uruchomi w przedsiębior-
stwach takie dążenia, np. rynku
pracy może uwidocznić się stan

bezrobocia. Konieczne jest więc
stworzenie . mechanizmu regulowa-
nia teniva wżrostu' zatrudnienia,

1

lub regulowanie popytu na siłę ro-

boczą.
Większą absorpcje zasobów ludz-

kich przez gospodarkę można o-

siągnąć bądź przez przyspieszenie
tempa wzrostu, bądź przez substy-
tucje pracy uprzedmiotowionej.

Kolejny kompleks działań to re-

gulowanie podaży siły roboczej.
Można tu sięgnąć po takie środ-

ki, jak: obniżenie wieku emery-

talnego, przedłużenie okresu kształ-

cenia młodzieży, czy podniesienie
zasiłków rodzinnych. Czwarty ele-

ment warunkujący realizację mo-

delu optymalnego zatrudnienia, to

system aktywnego pośrednictwa
pracy. , .. .... ,

zestawienie nauk humanistycznych,
technicznych i matematycznych,
wśród których przede wszystkim
trzeba wymienić nauki określające
człowieka w procesie pracy, a więc:
psychologię pracy, socjologię pracy,

fizjologię pracy i psychohigienę
pracy.

W następne} grupie można łącz-
nie uszeregować teorię podejmowa-
nia decyzji, teorię programowania,
badanie pracy, teorię •projektowania
i szereg dyscyplin technicznych.

Bazę teoretyczną tak pojętej nau-

ku „socjalnej infrastruktury" poli-
tyki zatrudnienia".

OMÓWIONE dotychczas zagad-
nienia zajmują w książce dwa
pierwsze rozdziały. W następ-

nych rozdziałach rozpatrywana jest
szeroko problematyka teoretyczna
granicy uzasadnionego ekonomicz-
nie zatrudnienia, ewolucji struktur
zatrudnienia, absorppji siły roboczej
w procesie wzrostu gospodarczego,
mechanizmu zatrudnienia -i wresz-•

cie warunków ekonomicznych ra-

cjonalnego zatrudnienia.

Ze względu na rozległość prob-
lematyki nie sposób omówić wszy-

stkich zagadnień. Chciałbym jed-
nak zwrócić uwagę . na dokonaną

przez autora weryfikację kilku fun-
kcjonujących i utrwalonych w teo-

rii zatrudnienia hipotez. Mieczysław
>Kabajk uważa„ np., . .że tradycyjna
formuła, technicznego ...uzbrojenia
pracy., powinna być uzuj)ęłnioną o

wskaźnik zmianowośói, bowiem bez

niego dynamiką technicznego u-

zbrojenia pracy jest' błędnie obli- .

czana. Z kolei weryfikacja empi-
ryczna prawa Clarka — Fishera

prowadzi do konkluzji, że jest ono

w pełni słuszne tyłka w części mó-

wiącej o zmniejszaniu się zatrud-

nienia w rolnictwie oraz o do-

minującym wzroście• zatrudnienia

w przemyśle w okresie indu-

strializacji. Dalsza jego część za- .

kładająca uniwersalność prawa

względnego wzrostu zatrudnienia w

usługach nie została w pełni po-
'

twierdzona. Podobnie wątpliwa
okazała się hipoteza' nazwana nie-

Zespół badań prowadzonych ak-

tualnie przez Zakład Prakseologii w

pięcioletnim programie 1971—1975

nawiązuje do muUi&yscyplmaruego
charakteru nauki organizacji i za-

Tząćlzanift. Podstawowe problemy
zamykają się w ramach trzech te-

matów zasadniczych, a mianowicie:

— organizacji badań naukowych i

metodologii projektowania,
— systemów organizacji i zarzą-

dzania,
_

— czynników intensywności pra-

cy.

kiedy prawem Verdoorna, głosząca,
iż. relacja między wzrostem pro-

dukcji i wydajnością pracy wyka-
zuje w dłuższym okresie czasu

względną stabilność. Analiza danych
empirycznych prowadzi do wnios-

ku, że relacja ta jest zmienna i

zależy głównie od tempa wżrostu

dochodu' narodowego.
Zestawienie 21 planów pięciolet-

nich z różnych krajów socjalistycz-
nych .wykazało, że w dziedzinie za-

trudnienia w 15 przypadkach były
one przekraczane. Wyraźną tenden-

cję do przekraczania planów w tym
zakresie nazywa autor dryfem za-

trudnienia i wskazuje, że jest on

immanentnie związany z istniejący-
mi mechanizmami gospodarki pla-
nowej.

W tej sytuacji żadne akcje jed-
norazowe nie mogą zmienić gene-

ralnej tendencji, konieczna jest
zmiana całego mechanizmu zatrud-

nienia i stworzenie ekonomicznych
warunków racjonalnego zatrudnie-

nia. Chodzi tu o odejście od limi-
towania zatrudnienia o sprzężenie,

funduszu płac z wynikami dzia-

łalności przedsiębiorstwa oraz' ó

większą swobodę gospodarowania
tym funduszem. Jednocześnie waż-

ne jest zróżnicowane opodatkowa-
nie funduszu płac lub zatrudnie-

nie, pozwalające stworzyć autono*\

miczny układ kosztów zatrudnienia

siły roboczej zgodnie z preferen*
cjami gospodarki narodowej.

DOKONANY
tu — bardzo zre-

sztą pobieżnie — przegląd pro-
blemów poruszanych w książ-'

ce Mieczysława Kabaja ukazuje jej
dużą wartość teoretyczną i prak-
tyczną. Ważne jest, iż autor nie

podchodzi do szeroko rozpowszech-
nionych hipotez teoretycznych ja-
ko do aksjomatów, ale dokonuje
ich rzetelnej weryfikacji. W toczą-

'

cej się — także na łamach „Ży-
cia Gospodarczego" — dyskusji na

temat mechanizmów zatrudnienia
książka jest ważkim głosem ujmu-
jącym szeroko problem od strony
ekonomicznej.

Pretensje do autora można mieć

co najwyżej o to, że zbyt mało po-

święcił uwagi zagadnieniu jakości
czynnika ludzkiego, a w tym szcze-

gólnie strukturze i wykorzystaniu
kwalifikacji. Autor dostrzega . po-

trzebę prowadzenia badań takpe w

tym«. aąpekciei ale zaznacza, iż - są
to problemy na tyle złożone, że

wymagają innej wiedzy i innych
narzędzi poznawczych niż te, któ-

rymi dysponuje ekonomista.

Zważywszy, iż książka nosi tytuł
„ Elementy pełnego "i racjonalnego
zatrudnienia w gospodarce socja-
listycznej" można chyba autorowi

wybaczyć pominięcie tego tak istot-

nego zagadnienia, tym bardziej, że

jest to oczywiście interesująca i

głęboka ptaca ekonomiczna, znacz-

nie rozszerzająca naszą wiedzę na

temat zasad gospodarowania czyn-

nikiem ludzkim.
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nych. Nie można rozpatrywać jej
w sposób wycinkowy, jednostronny.
Stąd teza o multidyscyplinarnym
charakterze nauki o organizacji i
zarządzaniu, syntetyzującej wyniki
badań szeregu dyscyplin szczegóło-
wych.

Dyscypliny będące przedmiotem
tej syntezy dotyczą trzech podsta-
wowych grup czynników sprawność
ci działania: 1) czynnika ludzkiego,
a więc człowieka w orgańizacji,
2) techniki i metody organizacji
pracy w sensie zarówno struktural-
nym, jak i czynnościowym, 3) in-

strumentalizacji, a więc urządzeń i
maszyn, czyli tzw. aparatury działa-
nia.

Wiążąc te czynniki z konkretny-
mi dyscyplinami otrzymamy bogate

ki syntetyzującej stanowią w rów-

nym stopniu prakseologia jak i cy-

bernetyka, mieszczące się w kręgu
ogólnej teorii systemów. Nie wda-

jąc się w bliższe rozpatrywanie
specyfiki nauki o organizacji i za-

rządzaniu należałoby z naciskiem

podkreślić jej humanistyczny cha-

rakter. Etap maszynizacji w rozwo-

ju teorii organizacji, tzw. naukowej
organizacji pracy, został przezwy-

ciężony już wiele łat temu. Świa-
domość roli człowieka w organiza-
cji, określanie funkcji celu organi-
zacji w kategoriach humanistycz-
nych, są właściwe nowoczesnemu

podejściu.

W obrębie tych problemów wy-

stępują liczne tematy dotyczące, ba-.
dań nad osobowością (osobowość
decydenta, osobowość naukou-ca,
psychologiczne badania nad moty-
wacją), stylów zarządzania, powią-
zań psychosocjologicznych między
szczeblami a instancjami organiza-
cji.

Wyodrębniono w „HUMANIZMIE
PRACY" cztery podstawowe działy.
Pierwszy z nich —? podstawowy —

obejmować będzie publikacje o wy- -

nikach krajowych badań nauko-

wych.
Do ciekawszych, -• już opublikowa-

nych, pozycji działu piertpszego, za-

1)Ż.G.nr8z1973r.
2) M. Kabaj: „Elementy pełnego'i ra-

cjonalnego zatrudnienia w gospodarce
socjalistycznej". KIW, Warszawa 1972.

liczyłbym TADEUSZA KOMORNI-
CZAKA — „Model organizacyjny
humanizacji pracy w przedsiąbior-.
stwie "planu centralnego", FRAN-

CISZKA KACZMARKA — „Nie-
które problemy programu humani-

zacji pracy w hutnictwie polskim",
JANUSZA ZYCHA — „Z proble-
mów organizacji obsługi interesan-

tów", MARCINA JEŁO WICKIEGO
— „CztourieJc w świetle zaintereso-

wań nauki administracji".
Najciekawszym działem, moim

zdaniem, jest „z publikacji zagra-

nicznych". Trzecim jest dział ogólny
obejmujący zagadnienia teoretyczne,
refleksje ogólne z zakresu dyscyplin
ergologicznych. Dopełniają numer

bibliografie ł recenzje.

Warto 2toróctć uwagę na komunU

katyumość formy przekazu przy

jednoczesnej. jego rzetelności teore-

tycznej — powinno to ułatwić in-

tegrację teorii i praktyki, przełamać
barierę pomiędzy tym, co nadaje
się tylko do hermetycznych rozwa-

żań wąskiego groną specjalistów, i

tym, co możę być wprowadzane w

życie.
A; N-J.

1) „HUMANIZM PRACY .— ZAGAD-

NIENIA CZŁOWIEKA W ORGANIZA-

CJI" — redaguje kolegium: doc. dr

Stefan Filipkowski, dr Wiesław. Jąd?
rzycki, doc. dr Witold Kietun, prof.
dr Stanisław Kowalewski (redaktor na-

czelny), doc. dr Zdzisław Kowalewski,
doc. dr Rajmund Kowalczuk, doc. dr

Stefan Kwiatkowski, dr Bogusław
Leitgeber, mgr Stanisław Łypacewiez,
mgr Wanda Osińska.. „ Ossolineum"^

nafclad 1000 egZj "*•



RED.: Ostatnie przesilenie walutowe przyszło
szybciej niż można się było tego spodziewać. Ra-

porty z końca ubiegłego roku utrzymane były w

tonie umiarkowanego optymizmu. Mówiło się, że
dolar czuje się całkiem dobrze. A tymczasem nie

minęło nawet pól tera miesiąca i doszło do kolejnej
dewaluacji.

Z. GRABOWSKI: Rzeczywiście, chwile wytchnienia
1 względnego spokoju między kolejnymi nasileniami

kryzysu walutowego zaczynają być krótkotrwałe.

Skracają się też okresy, w których utrzymuje się
ustalony układ parytetów i kursów walutowych. Tak

• więc ostatni parytet dolara, ustalony w porozumieniu
waszyngtońskim w grudniu 1971 roku, przetrwał nie-

całe 14 miesięcy. Żywot poprzedniego był bez porów-
nania dłuższy, bo 37-letni, a jeszcze dawniejszy istniał

bez mała cały wiek. W dodatku zaburzenia w stosun-

kach walutowych śwjata kapitalistycznego zaczynają
się przewlekać. Po zmianach kursów walut przepro-

wadzonych przy okazji dewaluacji dolara w końcu

1971 r„ fala spekulacji walutowej opadła, obecna de-

waluacja dolara jeszcze ją wzmogła.

RED.: Warto przypomnieć, ie z dewaluacją z 13

lutego br. skończyła się dotychczasowa oficjalna
cena złotą, wyrażona w okrągłej wielkości. Od 1934

r. wynosiła oma 35, a od końca 1971 r. 38 doi. za

uncję. Tym razem okrągłą liczbą (10 proc.) wyra-
ziła się dewaluacja, cd oznacza wzrost oficjalnej
ceny złota do 42,22 doi.

Z. GRABOWSKI: Trzeba przy tym zwrócić uwagę,
Jak dalece zmienił się sens tych wielkości. Była to

cena faktyczna, gdy, według relacji: uncja złota.za 35

doi. USA wymieniały dewizy dolarowe, będące w po-
siadaniu wJadz walutowych państw członkowskich

. MFW. Tym samym i dolar dewizowy był w zakresie

tych transakcji faktycznie równoznaczny z 1/35 uncji
złota i jego złoty parytet był czymś rzeczywistym.

, Obecnie, dopóki USA nie będą podtrzymywać zagra-
1

nicznego kursu swej waluty przez wymianę złota za

dolary według zadeklarowanej relacji, oficjalna cena

Błota i. parytet dolara pozostaną właściwie wielkoś-

ciami symbolicznymi. Dolar nie. reprezentuje już de-

klarowanej w jego parytecie ilości złota, lecz ją tylko
symbolizuje. W dodatku czynna rola w zapewnieniu
Wymienialności dolara już choćby na inne waluty
i w podtrzymywaniu jego kursu dewizowego w chwi-

lach napięć przypada w gruncie rzeczy władzom wa-

lutowym państw trzecich, które dokonują interwen-

cyjnych zakupów oferowanych dewiz dolarowych za

własne waluty.

Wymaga przy tym odnotowania Jeszcze i to, że

amerykańska decyzja określająca rozmiary dewaluacji
dolara w stosunku do. złota bynajmniej nie przesą-
dza. czy nastąpia zmiany jego kursu w poszczególnych
walutach -innych państw i jakiej będą wielkości.

0 tym rozstrzygają władze walutowe tych państw
1 o ich pożądaną reakcję muszą Stany Zjednoczone
zabiegać osobno.

RED.: Wobec niestabilności kursów walut rofinle

niepewność warunków. płatmoścl międzynarodo-
wych. Jakie mogą być konsekwencje tego zja-
wiska?

Z. GRABOWSKI: T^rydno, o jednoznaczne wnioski.

Niestabilność parytetów i kursów walut może oddzia-

! łać negatywnie na dynamikę obrotów zagranicznych,
wnosząc przede wszystkim perturbacie do transakcji
kredytowych. Możemy być również świadkami zjawi-
ska charakterystycznego dla niestabilności pieniądza
w okresach umiarkowanych inflacji, kiedy to erozja
siły nabywczej pobudza jego wydatkowanie, a znie-

chęca do oszczędzania. Analogicznie może pojawić
sie tendencia do wzmożonego wydawania zasobów

międzynarodowych środków płatności na zskuov za-

graniczne i dokonywania lokat, w wartościach rzeczo-

wych. co bv ooczatkowo wpłynęło aktywizująco na

obroty międzynarodowe.

RED.: Gdyby tę niestabilność i skalę inflacji
można bylri utrzymać w określonych granicach...

Z. GRABOWSKI: Właśnie. Tymczasem inflacja
przvoomina rozrastający sie nowotwór. Może dojść
do tego, że wzmożone wydatki zagraniczne beda t>od-

sycać wzrost cen światowych i dynamizować obroty
międzynarodowe głównie w wyrażeniu nominalnym.
Utrata siły nabywczej przez pieniądz w cyrkulaeii
wewnetrznej może przerzucić się na sferę stosunków

międzynarodowych.
?r

RED.: Przypomnijmy, te tym razem kamyk, któ-

ry spowodował lawinę, wydawał się niewielki.

Wszystko zaczęło się daleko od Stanów Zjednoczo-
nych, we Włoszech. Informowaliśmy w szczegółach

'
o tym w 7 numerze „Życia Gospodarczego"...

Z. GRABOWSKI: Mógłby ktoś rzec: „Gdzie Rzym,
gdzie... Nowy Jork". Tymczasem mechanizm zliberali-

zowanej w znacznej mierze gospodarki rynkowej w

stosunkach międzynarodowych — z atrakcyjną skąd-
inąd wymienialnością dewiz i możliwością migracji
•Wolnych kapitałów pieniężnych — przenosi zahurze-

nia z poszczególnych ogniw na cały system, poszcze-

gólne rynki dewizowe są bowiem połączone w rynek
międzynarodowy.

Występują na nich przede wszystkim banki handlowe,
ważny zinstytucjonalizowany element stanowią też, ąleldy,.
za Ich pośrednictwem dokonuje się mianowicie regulowanie
kurs6w dewiz przez państwo. Na przykład władze walutowo

NRF realizują tę interwencję sprzedając ! kupując dewizy
dplarowe na Frankfurckiej Giełdzie Dewizowej,- Przedmiotem

transakcji na rynku dewizowym są zagraniczne należności

pieniężne, które mogą. być użyte w zapłatach międzynarodo-
wych. Kupuje się tu 1 sprzedaje głównie bankowe polecenia
wypłaty, nie zaś np. „zielone papierki dolarowe".

Z Włoch zaczęły migrować lotne kapitały do są-

Biedniej Szwajcarii. Były to przeważnie europejskie
dolary, tzn. kwoty dolarowe należne do USA i uloko-

wane przez wierzycieli na rachunkach bankowych '

poza Stanami.

stwo funkcjonujące w kraju o walucie podejrzewanej
0 dewaluację ma zadłużenie w walucie obcej, będzie
chciało spłacić je czym prędzej, ze ściąganiem należ-
ności natomiast zwleka. Już nie w obronie przed
stratami, lecz w pogoni za nadzwyczajnymi zyskami
spekulacyjnymi przenosi na tej samej zasadzie swoje
wolne zasoby finansowe do kraju, którego waluta ma

być zrewaluowana.

Istotną rolę grają w tym wielkie monopole wlelopaństwo-
we. Ze Względu na swe zadomowienie za granicą, omijają
one Istniejące w większości krajów ograniczenia dewizowe

w zakresie ruchu kapitałów, a dysponując ogromnymi środ-

kami mogą przez masowe transakcje kształtować sytuację
na rynkach' dewizowych. Gdy padają zarzuty pod ich adre-

sem, że przez, swą działalność spekulacyjną nie robią dobre]
przysltigl walucie kraju, w którym mają swoje centrale,
leli rzecznicy •,wyznają: „Każda korporacja musi kierować

- się swymi własnymi' interesami, nie zaś dbałością o to, by
jej postępowanie było żgodne z polityką rządu".

Te ucieczki od jednego pieniądza do drugiego przy-
wodzą, na. myśl jedno z praw obiegu pieniądza, które-
go sformułowanie w Polsce łączymy z dwoma nazwis-
kami: "Kóperhika i Greshama.

RED.: Notabene warto przypomnieć, że Koper-
nik'sformułował prawo wypierania z obiegu lep-
szego pieniądza przez gorszy dwadzieścia kilka lat

wcześniej niż kanclerz skarbu Anglii — Gresham.

Z. GRABOWSKI: W literaturze zagranicznej prawo
• to znane jest jednak ciągle ood nazwiskiem Gresha-
ma. A jest takich przypadków w historii nauki
1 techniki Znacznie więcej. Zresztą pierwsze ślady

DOLAR-PIENIĄDZ GORSZY
Rozmowa z doc. dr. ZBIGNIEWEM GRABOWSKIM

RED.: Jak pisała konkurencyjna prasa, „krasno-
ludki z Zurychu nie wytrzymały". Szwajcarska fi-

nansjera zdecydowała bronić się przed zalewem

spekulacyjnych dolarów i nie podtrzymywać kursu
• dolara. -

Z. GRABOWSKI: Zgodnie z prawami rynku, płyn-
ny kurs franka w dolarach pod wpływem popytu
i podaży poszedł w górę, a kurs dolara we frankach

w dół. Zaczęła się na dobre spekulacja na dewaluację
dolara.

Spotęgowało ją .rekordowe ujemne saldo bilansu

handlowego USA w wysokości prawie 6,5 mld doi.,
tj. trzykrotnie wyższe niż przed rokiem, kiedy to po-

jawiło się po raz pierwszy w XX wieku. 4 mld z tego
deficytu przypadły na Japonię. Poprzednia dewalua-

cja dolara oraz. rewaluacja marki federalnej i jena
nie przyniosły poprawy amerykańskiego bilansu han-

dlowego. Na razie dał znać o sobie niekorzystny ceno-

wy efekt dewaluacji w postaci pogorszenia realnych
relacji wymiany („terms of trade"). Import od razu

podrożał, a na jego zmiany ilościowe trzeba jeszcze
poczekać, eksport stał się tańszy i dla uzyskania
danej sumy dewiz trzeba go odpowiednio zwiększyć,
co też niej przychodzi szybko. Jakkolwiek-zabrzmi to

paradoksalnie, nie wiadomo, czy bez dewaluacji nie

byłoby doraźnie lepszych rezultatów'w amerykańskiej
zagranicznej wymianie towaru.

RED.: Nie wydaje się, aby kryzysem waluto-

wym, a szczególnie kryzysem waluty wiodącej były
zainteresowane koła międzynarodowego kapitału.
Spekulacyjne przepływy lotnych kapitałów są to

właściwie próby obrony własnych interesów doko-

nywane przez mniejszych lub większych kapitali-
stów. Jeśli np. firma włoska miała w NRF należ-

ności w wysokości 1 min marek, co według relacji
kursowych obowiązujących od końca 1971 r. ozna-

czało ok. 180 min lirów, to w razie rewaluacji
marki o 5 proc. wartość tych należności wzrosłaby
do 189 min lirów. Analogicznie rzecz się ma ze

zobowiązaniami. Przez noc. w ciągu której doko-

nała się rewaluacja, firma mogła zyskać lub stracić

9 min lirów, w zależności od tego, czy rewaluacja
zastała ją na pozycji wierzyciela czy dłużnika.

Z. GRABOWSKI: Bierze się to stąd, że pieniądz
pełni funkcję środka płatności na zasadzie nominaliz-
mu, według której w danym przypadku 1 marka = 1
marce niezależnie od zmian jej siły nabywczej i kur-
su w walutach zagranicznych. Dlatego też mamy do
czynienia ze zjawiskiem znanym jako wyprzedzenia
i zwłoki (ang. „leads and lags"). Jeśli przedsiębior-

sforińułowania prawa wypierania lepszego pieniądza
odnajdujemy przed Kopernikiem.

, Warunkiem działania prawa Kopernika-Greshama
jest istnienie różnicy między oficjalnym i rynkowym
kursem pieniądza. Wypierającym pieniądzem gorszym
był ten, którego szacunek urzędowy był zawyżony w

porównaniu z rynkowym. Przy ucieczce od pieniądza
w obawie przed dewaluacja istnieje różnica pomiędzy
oficjalnym kursem aktualnym i oczekiwanym, który
ma być bardziej zgodny z prawami rynku. Pienią-
dzem gorszym byłby tu ten. którego aktualny kurs

jest zawyżońy. Od tego pieniądza się ucieka. Przecho-
dzi on dzięki interwencyjnym zakupom państwa do
jego rezerw. Z rezerw scentralizowanych pieniądz
lepszy jest wypierany przez gorszy. W roli takiego
pieniądza „niechcianego" występuje od pewnego czasu

dolar.

RED.: Co prawda tym razem, w pierwszym eta-

pie, wszystko poszło szybko, bo właściwie dolar zo-

stał zdewaluowany niemal na początku wzmożo-
nych perturbacji, jednak rozwiązanie z końca 1971
r. oceniane bywa wyżej.

Z. GRABOWSKI: Porozumienie waszyngtońskie za-

sługiwało pod jednym względem na uwagę. Oto doszło
wówczas do uzgodnień zmian kursów głównych walut
oraz pewnych jednolitych zasad funkcjonowania sy-
stemu zaaprobowanych przez zainteresowane strony.

Tym razem po sporych perypetiach np. , kraje za-

chodnioeuropejskiej „dziewiątki" podzieliły się na 2

grupy. Na mocy decyzji sprzed kilku dni frank fran-
cuski, belgijski i luksemburski, marka zachodnionie-
miecka, korona duńska i holenderski floren utrzymu-
ją między sobą sztywne parytety (z nieznacznymi mar-

ginesami dopuszczalnych odchyleń kursów), natomiast
' ich wspólny kurs w stosunku do pozostałych walut
wyznaczają prawa popytu i podaży. Kursy walut W.

Brytanii, Irlandii i Włoch pozostają płynne nie tylko
w stosunku do dolara, ale również w stosunku do sie-
bie i pozostałych partnerów z EWG.

RED.: Wydaje się, że ten rozgardiasz powinien
przyspieszyć prace nad gruntowniejszą reformą ca-

łego systemu walutowego.
Z. GRABOWSKI: Prace Komitetu „Dwudziestu"

n=>d r.-~nozyciami takiej reformy powinny zakończyć
się w przyszłym roku. Czego można sie spodziewać?
Rozwiazań uwzględniających nowe realia w . stosun-
kach walutowych, wywołane przede wszystkim zmie-

nioną pozycją dolara.

RED.: Hegemonia dolara, narzucona kapitalistycz-
nemu systemowi walutowemu, została zinstytucjo-
nalizowana w 1944 roku w wyniku powołania do

życia Międzynarodowego Funduszu Walutowego.
Nikt nie kwestionował lansowanego przez Amery-
kanów sloganu „DOLAR JEST TAK DOBRY JAK

ZŁOTO". Z czasem jednak przestał on być tak

dobry jak złoto, bo zaczął stawać się walutą nie

chcianą. Mamy dziś do czynienia z nowym ukła-

dem sil ekonomicznych w Świecie kapitalistycz-
nym. Tymczasem nie znajduje to odzwierciedlenia

w systemie walutowym i na tym polega jego ana-

chronizm.

Z. GRABOWSKI: Na koniec października 1972 r.

kolejność państw wg wielkości posiadanych rezerw

międzynarodowych środków płatności przedstawiała
się następująco: 1. NRF — 24 mld doi., 2. Japonia —

18mlddoi., 3.USA-13mlddoi4Francja-
10 mld doi. Pięć lat temu kolejność była taka: 1. USA
— 15 mld doi., 2. NRF — 7 mld doi.. 3. Francja --

6 mld dpi. Japonia z 2 mld doi zajmowała szóste

miejsce. Jest to przejaskrawiona ilustracja działania
prawa nierównomiernego rozwoju. Pod względem
udziału w produkcji świata kapitalistycznego USA
nadal utrzymują się na czele, zmalała tylko ich prze-
waga. Podobnie jest z udziałem w międzynarodowej
wymianie towarów (tzn. amerykańskie wyprzedzenie
w stosunku do NRF jest nieznaczne), natomiast w

wywozie kapitału Stany Zjednoczone mają zdecydo-
waną przewagę.

Dolar jest jeszcze główną walutą, w której banki

centralne trzymają większość swoich rezerw dewizo-

wych (ok. 60 proc.) i najważniejszą walutą transakcji
międzynarodowych. Tymczasem do odgrywania tej
roli zabrakło mu podstawowych warunków: wymie-
nialności i stałego kursu. USA nie są w stanie ich

zapewnić nie dysponując wystarczającą ilością złota
1 rezerw dewizowych, a gotowość władz walutowych
innych państw do podtrzymywani 'kursu dolara słab-

nie. Zarazem zaś nie ma waluty, która by mogła dolar

w funkcjach pieniądza międzynarodowego zluzować.

Dolar ich pełnić już nie może. a gotowych następców
jeszcze nie ma. stąd przewlekający się kryzys.

Ogólnie biorąc, gruntowniejsze zmiany systemu "waluto-

wego muszą Iść więc w kierunku zróżnicowania pieniądza.
Dotychczas dotyczyło ono w kapitalizmie sfer wymiany we-

wnętrznej 1 międzynarodowej. Dolar obiegający wewnątrz
kraju nie był identyczny z dolarem dewizowym. W reformie

walutowej chodzi o to. by oddzielić pieniądz stosowany
w bieżących operacjach międzynarodowych, a więc dewizy,
m.in. dolarowe, od pieniądza pełniącego funkcję środka

rezerw walutowych, tak by wahania i zmiany kursów dewiz

nie odbijały się na rezerwach.

Środkiem rezerwowym miałyby być specjalne
uprawnienia do otrzymywania pieniądza kreowanego
przez międzynarodowe władze walutowe i przydziela-
nego poszczególnym państwom (ang. Special Drawing
Rights). Uprawnienia te już istnieją i trzeba. by je
ewentualnie odpowiednio zmodyfikować. Byłoby1 to

więc przejście od szczególnej pozycji w rezerwach
międzynarodowych środków płatności waluty jed-
nego kraju do pieniądza kolektywnego. Byłaby ona

w tym zakresie czymś w rodzaju banku banków cen-

tralnych.

I tu zaczynają się kontrowersje wokół zasad przy-
działu (ile dawać krajom zamożnym, a ile niezamoż-

nym) i wokół stosunku specjalnych uprawnień do

złota (czy ich jednostka ma być określona w złocie

oraz czy mają one tylko uzupełniać, czy też całko-

wicie zastąpić rezerwy w złocie, które powinno zostać

zdemonatyzowane). Mnie się osobiście nie wydaje,
aby złoto można było w niedalekiej przyszłości wyru-

gować z funkcji walutowych.

RED.: Czym Pan uzasadnia swoje przypuszczenie?
Z. GRABOWSKI: Pamiętajmy, że cześć dla złotego

cielca mą swoje uzasadnienie. Złoto stanowi jedyny
aktyw wśród rezerw międzynarodowych środków

płatności, mający własna wartość wewnętrzną, nie
będący niczyim zobowiązaniem i uniezależniony od
losów wierzyciela, zachowuje wartość nawet w wy-
padku zaburzeń międzynarodowych, jest powszechnie
przyjmowany niezależnie od okoliczności, czasu

i-miejsca, podziałów na obozy; jego. cechy fizyczne
sprzyjają jego roli światowego środka płatności ostat-

niej instancji. Doświadczenia kryzysu wskazują na to,
że stopień pewności i zaufania do porozumień waluto-
wych nie może być tak wysoki, aby za podpisami nie
musiało stać nic twardszego. Inrie środki rezerwowe

będą więc, jak przypuszczam, zrazu uzupełniać złoto,
a stopniowo zastępować dopiero wtedy, gdy zyskają
sobie trwałe zaufanie. Uzupełnienie to jest zaś nieod-
zowne już choćby z powodu względnego niedostatku
złota walutowego, wywołanego zresztą po części jego
niską oficjalną ceną.

RED.: Ale najważniejszą I najtrudniejszą do

przezwyciężenia przyczyną tak częstych w ostat-

nich latach perturbacji w zachodnim systemie wa-

lutowym pozostają stałe nadwyżki i niedobory w

płatnościach międzynarodowych. -

Z. GRABOWSKI: Tak. Nie ma mechanizmu likwi-
dującego te nadwyżki i niedobory. Rosnąca i utrwala-
jąca sie nierównowaga płatności stanowi właściwie
koszt, jaki trzeba płacić za liczne pozytywne cechy
systemu swobody wielostronnych rozliczeń międzyna-
rodowych, funkcjonującego według za-sad umowy
bretton-woodskiei. Cóż. nie ma różv bez kolców.

Jak Widać, główna batalia walutowa musi się roze-

grać w dziedzinie handlu międzynarodowego.

Rozmawiał: ANDRZEJ LUBOWSKI

JAPONIA

KRYSTYNA DEMBIŃSKA

Model gospodarki Japonii sta-

nowi; stale obiekt ogromnego za-

interesowania, gdyż jest to kraj,
który od dwudziestu już lat od-
nosi ciqgle sukcesy w dziedzinie
ekspansji gospodarczej. W żad-
nym z krajów kapitalistycznych
nie osiągnięto nigdy tak wyso-
kiej (wahajqcej się wokół 10

proc. średniorocznie w ciqgu
całego okresu powojennego) dy-
namiki wzrostu gospodarczego.
Japonia również stała się na

rynkach światowych równorzęd-
nym partnerem, a nawet konku-
rentem najwyżej rozwiniętych
krajów; startując po wojnie jako
kraj zaliczany do rzędu słabo
rozwiniętych uzyskała obecnie
status trzeciego (po USA i ZSRR)
mocarstwa gospodarczego.
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KCESU

JAKĄ
drogą, jakimi metodami i

za jaką cenę udało się Japonii o-

siągnąć te sukcesy określane po-
tocznie mianem „cudu gospodarcze-
go"?

Kluczem do zrozumienia tego
„cudu" jest wyjaśnienie problemu ko-

sztów ekspansji, kosztów bezpośre-
dnio uchwytnych w wielkości nakła-

dów materialnych jak również in-

nych, mniej wymiernych kosztów

społecznych. Najbardziej ogólną, a

może zarazem najbardziej wymow-

ną ilustracją ceny japońskiego „cu-

du gospodarczego" jest podział do-

chodu narodowego na akumulację i

spożycie i):

Spożycie Akumulacja u § Saldo

indywi- ogółem w tym: -s g rozliczeń
dUa ' ne

pryw. państv|r-r -

1950 62,1
1955 «1,0
1960 58,7
1965 56,4
1970 .49,4

24,7
25,5
30,7
33.0
42.1

20,1 4,6 11,3 1,9
16,6 8,9 11,6 1,9
23,5 7 ,2 10,4 0,2
23,4 9,6 9,3 1,3
33,1 8,6 7 ,2 .1,4

Jak widzimy — w tym najbar-
dziej dynamicznie rozwijającym się
kraju, z okresu na okres spadał
udział spożycia w dochodzie naro-

dowym. Oczywiście nie znaczy to,
że spożycie malało w wielkościach
bezwzględnych. Dwudziestolecie po-
wojenne (dla Japonii rozumiemy
przez to okres 1950—70) przyniosło
czterokrotny wzrost wielkości spo-
życia indywidualnego, licząc na gło-
wę mieszkańca około 3,5-krotny.
Jest to wzrost ogromny, wzrost któ-
ry przejawia się nie tylko zwiększe-
niem się kaloryczności odżywiania,
ale prowadzi do zmiany charakteru
potrzeb społecznych.

W tym samym jednak czasie aku-
mulacja wzrosła ponad dziesięcio-
krotnie. Jakie były źródia tej tai?
szybko rosnącej akumulacji?

' Nie były to fundusze, które przy-
szły z zewnątrz. Japonia nie poszła
tak, jak NRF drogą korzystania z

pomocy zagranicznej w formie kre-
dytów i inwestycji obcego (amery-
kańskiego) kapitału, a nawet stara-
ła się odciąć ich dostęp. Przepisy
zabraniały tworzenia filii przedsię-
biorstw obcych, a udzia? kapitału
obcego w przedsiębiorstwach japoń-
skich był dopuszczony w procencie

zawsze znacznie mniejszym od 50,
i to z wyłączeniem kluczowych ga-
łęzi. Wprawdzie po wycofaniu oku-
pacji amerykańskiej Japonia korzy-
stała jedynie z pośredniej pomocy
— jaką były kwoty płacone przez
Amerykanów, zwane „soecial Drocu-
rement" z tytułu różnych nowiązań
typu militarnego — ale kwoty te

miały dość poważne znaczenie tyl-
ko w latach 1951—53, gdy za ich
pomocą pokrywano wtedy około
1/3 importu. W następnych latach
nie odgrywały one istotnej roli. Z
wielu względów Japonia miała rów-
nież znikome możliwości gromadze-
nia akumulacji poprzez handel za-

graniczny i innego typu powiąza-
nia gospodarcze z krajami bardziej
zacofanymi.

Wobec braku zewnętrznych źródeł
finansowania rozwoju gospodarcze-
go kraju, społeczeństwo japońskie
w celu zagwarantowania sobie nie-
zależności podjęło ogromny wysiłek
zbudowania samodzielnie potęgi go-
spodarczej.

Gromadzoną w tym celu akumu-
lację wykorzystywano więc w ma-

ksymalnym stopniu produkcyjnie
— może aż zanadto, jak się okaza-
ło w ostatecznym rozrachunku. In-

iwestycje bezpośrednio produkcyjne
pochłaniały gros posiadanych fun-
duszy; W rozwoju żadnego innego
kraju nie obserwujemy takiej ten-

dencji. Jedynie w roku 1950 — na

elapie powojennej odbudowy —

udział inwestycji w dochodzie na-

rodowym był' podobny w USA,
NRF, Japonii i wahał się wokół 20
proc.. W tej ostatniej był jed-
nak najwyższy, podczas gdy w roku
1968 wyniósł on odpowiednio —

17,6 proc. — 25,5 proc. — 38,5 proc.

W tej dziedzinie również Japonia
pobiła wszystkie rekordy.

A więc warstwy rządzące przelud-
nionego, ciągle jeszcze wyniszczone-
go wojną, pozbawionego bogactw
naturalnych kraju, decydują się na

samodzielne finansowanie nowocze-

snej industrializacji — czyli ściąg-
niecie akumulacii ze społeczeństwa.
Jakimi metodami?

podległości. Podatki zaczęły wpły-
wać bezpośrednio do skarbu pań-
stwa.

Jednocześnie w Japonii, kraju o

dużych przedwojennych tradycjach
przemysłowych wystąpiło gwałtow-
nie — hamowane przedtem sztucz-
nie przez okupanta — dążenie do
odbudowy Drzemvsłu. W takim wy-
padku warunkiem nagromadzenia

Tabela 1

Działy % udziału w produkcie % 'udziału w inwestycjach a

produkcji narodowym brutto globalnych brutto "

średnio średnio

i udziału
. dowo

ludności zawo-

czynnej

1950—59 1860—69 1950—59 1960—69 1950—59 1960—69

Kolnlctwo 21,2 11,0 10,2 5,5 28,1 23,9
Przemysł

10,2 5,5 28,1 23,9

przetwórczy 20,1 29,3 20,8 28,0 18,8 25,2
Transport i

20,8 28,0 18,8

łączność 7,3 19,8 12,7 11,1 5,3 6,8

Będzie to być może zaskakującym
stwierdzeniem, ale metody, jakimi
dokonywano wewnętrznej 'akumula-
cji kapitału w Japonii w II połowie
XX wieku były w sumie dość po-
dobne do tych, jakimi dokonywano
jej w Europie, w okresie kiedy ro-

dził się kapitalizm.
Bazowym źródłem było rolnictwo;

w początkowym okresie przyspie-
szenie, czy może nawet rozpoczęcie
dynamicznego wzrostu dokonywało
się w oparciu o rezerwy istniejące
w ogromnym ukrytym bezrobociu
w rolnictwie. Moment startu po-
przedziła reforma rolna przeprowa-
dzona przez Amerykanów przy
współudziale władz krajowj'ch, któ-
ra utworzyła z Japonii kraj śred-
niorolnych chłopów. (W warunkach
gospodarki ryżowej za średnie go-
spodarstwo przyjmuje się 0,7 ha).
Zakończenie reformy zbiegło się
prawie z chwilą odzyskania nie-

akumulacji jest zwiększenie zatru-
dnienia w przemyśle przy utrzyma-
niu niezmienionego lub rosnącego
w znikomym stopniu spożycia.

Równolegle wojna koreańska
przyniosła duże zamówienia kiero-
wane przez Amerykanów do prze-
mysłu japońskiego. Popłynęły kre-
dyty a wraz z nimi przyszła infla-
cja. Aby zapewnić środki Utrzyma-
nia ludności napływającej do prze-
mysłu, rząd nałożył na gospodar-
stwa chłopskie w formie pewnego
rodzaju dostaw obowiązkowych.
Możliwość sprzedawania pozo-
stałych nadwyżek po ogromnych ce-

nach na wolnym rynku stanowiła
bodziec do dalszego wzrostu produk-
tywności i towarowości gospodarki
Tak więc dostawy obowiązkowe w

rolnictwie wraz z kontrolowaną in-

flacją nie dopuściły do znacznego
wzrostu spożycia i został zainicjo-
wany proces gromadzenia akumula-
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W Moskwie
rozpoczęły się rokowania między Finlandią

7 Wzajemnej Pomocy Gospodarczej w sprawie określenia form
l metod współpracy. Z propozycją taką zwrócił się do władz RWPG
rząa rinslti zainteresowany nawiązaniem ściślejszej współpracy
z ugrupowaniem integracyjnym krajów socjalistycznych. Krok ten

spotka! się z olbrzymim zainteresowaniem w całej Europie, gdyż tą
flrogą Finlandia może stać się pierwszym krajem kapitalistycznym,
Który nawiąże formalne porozumienie gospodarcze z RWPG. Pisali-
śmy o tym, że fińskie zamiary podpisania układu z RWPG zdeter-
minowane są przede wszystkim związkami ekonomicznymi z potęż-
nym sąsiadem radzieckim 1

). Nie znaczy to jednak, że Finlandii nie
zależy na współpracy z resztą krajów socjalistycznych.
fc.^?.?<Ie

,«,
za franic zny odgrywa niebagatelną rolę w gospodarce narodowej tego

• wystarczy powiedzieć, że z wymiany z zagranicą żyje bezpośrednio
bądz pośrednio co czwarty Pin.

Na kraje socjalistyczne przypada od 15 do 20 proc. globalnych obro-
tow handlowych Finlandii, przy czym — jak to podkreślił przebywa-
jący niedawno w Polsce fiński minister handlu zagranicznego, JUSSI
UNNAMO — wysokość tego udziału zależy od sytuacji koniunktu-
ralnej na Zachodzie. Rośnie w okresie osłabionej aktywności gospo-
darczej, obniża się w czasie boomu. Wymiana z krajami socjalistycz-
nymi, głównie z ZSRR, stanowi tym samym czynnik łagodzący wa-

hania koniunktury. Handel z większością krajów socjalistycznych
opiera się na dwustronnych wieloletnich porozumieniach.

Pośród wszystkich krajów obozu socjalistycznego Polska jest naj-
większym po Związku Radzieckim partnerem handlowym Finlandii.
Jednakże dotychczasowa wymiana towarowa, między obu krajami jest
nader skromna. Udział Polski w fińskich obrotach zagranicznych nie
przekracza 1 proc. po stronie eksportu i 2 proc. po stronie importu.
Dla nas zaś Finlandia jest trzecim, po Szwecji i Danii, partnerem
handlowym wśród krajów skandynawskich, które w sumie partycy-
pują w ok. 4 proc. w naszej wymianie.

Ale ważniejsza od tych procentów jest analiza struktury wzajem-
nych obrotów. Uderza przede wszystkim ich monotowarowy charak-
ter. Trzy czwarte handlu fińsko-polskiego przypada na surowce i pół-

fabrykaty. Ponad połowa naszego eksportu to węgiel. Poważną po-
zycję stanowią wyroby walcowane, siarka, kazeina. W imporcie tra-

dycyjnie dominuje celuloza (ok. 40 proc.) oraz papiery i tektury. Taka
struktura obrotów jest anachronizmem w stosunku do poziomu roz-

woju gospodarczego obu krajów, a jej utrzymanie w przyszłości by-
łoby równoznaczne z zahamowaniem wymiany. Tymczasem zarówno
Polska jak i Finlandia uważają za celowe dalsze rozwijanie handlu
l współpracy ekonomicznej.

Celowi temu służyć ma zawarta w końcu 1970 roku umowa handlo-
wa, obejmująca lata 1971—1975. Przewiduje ona m. in. zniesienie
przez stronę fińską do końca 1974 roku wszelkich ograniczeń ilościo-
wych stosowanych wobec towarów polskich i zawiera obustronne po-
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twierdzenie stosowania zasad GATT, a więc klauzuli najwyższego
uprzywilejowania, jako bazy wzajemnych stosunków handlowych.

W ostatnich latach dało się zauważyć pewne ożywienie w wymia-
nie produktami przemysłu maszynowego. W przypadku naszego
importu wynikało to w głównej mierze z zakupów maszyn 1 urządzeń
dla kombinatu celulozowo-papierniczego w Świeciu. Kupiliśmy także
dźwigi portowe oraz urządzenia dla uszlachetniania drewna.

W naszym eksporcie natomiast istotną pozycję stanowiły dostawy
wyposażenia dla budowanych w stoczniach fińskich statków dla
armatora radzieckiego. Nowym punktem na polskiej liście eksporto-

wej stały się samochody osobowe. W 1972 roku sprzedaliśmy "Finom
ok. 1200 Fiatów 125,p. • W Finlandii pojawiły się oDrabiarki rodem
z RAFAMETU, a niedawno podpisano kontrakt na dostawę z Polski
3 turbozespołów energetycznych z elbląskiego ZAMECHU o mocy
35,63i135MW.

Czynnikiem sprzyjającym współpracy polslco-flńskiej jest niewątpliwie bli-
skość geograficzna naszych krajów. Bądź co bądź jesteśmy sąsiadami przez
Bałtyk. Bałtyk jednak mimo wszystko bardziej nas dotąd dzielił niż łączył.
Wiele wskazuje na to, że w najbliższej przyszłości będzie inaczej. Choćby
dlatego, że Już w czerwcu między Helsinkami a Gdańskiem uruchomiona zo-

stanie komunikacja promowa. (Warto tu zresztą zaznaczyć, że właśnie w Fin-
landii zakupiliśmy prom pasażersko-towarowy, kursujący między Świnoujściem
a Bzwedzkim miastem Ystad).

Prom nie rozwiąże, rzecz jasna, wszystkich problemów polsko-fiń -

skiej współpracy gospodarczej, a przede wszystkim sprawy dywersy-
fikacji wzajemnej wymiany handlowej. Jest to problem nr 1 handlu
między Polską a Finlandią, jako że pewna komplementarność naszych
krajów w dziedzinie paliw i surowców nie jest wystarczająca dla za-

pewnienia odpowiedniego rozwoju obustronnych dostaw. Już kilka
lat temu strony doszły do zgodnego wniosku, że zdynamizowaniu
handlu wyrobami przemysłowymi, w tym przede wszystkim maszy-
nami i urządzeniami, sprzyjać powinno podejmowanie kooperacji
produkcyjnej i dostawczej. Mieszana Komisja d/s Kooperacji Prze-
mysłowej wytypowała gałęzie, w których istnieją najbardziej dogod-
ne warunki dla rozwijania kooperacji. Za takie gałęzie uznano prze-
mysł stoczniowy 1 wyposażenia portów, przemysł maszyn papierni-
czych oraz przemysł urządzeń energetycznych. Nie wyklucza to oczy-
wiście rozszerzania kooperacji na inne dziedziny wytwórczości.

W dziedzinie kooperacji jak dotąd więcej napisano i powiedziano
niż zrobiono.. Ta sfera współpracy wciąż znajduje się w powijakach,
ale z konieczności jej rozwijania zdają sobie sprawę obie strony. Do

tego wszakże niezbędne jest lepsze zaznajomienie się z możliwościa-
mi i potrzebami partnerów. Dobrą ku temu okazją były niedawne
imprezy Tygodnia Techniki Fińskiej w Polsce, na którym Finowie
pokazali swe osiągnięcia i zaprezentowali interesującą ofertę. Wiele
moglibyśmy skorzystać szczególnie w tych dziedzinach, w których
zaliczają się oni do czołówki światowej, a my jesteśmy zapóźnieni,
a. więc np. w produkcji opakowań i w uszlachetnianiu papieru.

Z Tygodniem Techniki Fińskiej zbiegła się w czasie wizyta pre-
miera Finlandii KALEVI SORSY. Przyjazna atmosfera cechująca sto-
sunki między Polską a Finlandią na płaszczyźnie politycznej będzie
na pewno sprzyjać rozwojowi współpracy w innych dziedzinach,
w tym także gospodarczej.

Już dziś zarezerwowane są wszystkie miejsca na promie z Helsinek
do Gdańska na okres trzech letnich miesięcy. I choć Bałtyk się nie
kurczy, to Finlandia znalazła się ostatnio jakby bliżej Polski.

A. L.

1) A. Lubowskl — Finlandia — RWPG. i,Zycie Gospodarcze" nr 7/1B7S.

BUDOWNICTWO
W KRAJACH RWPG

Szybki rozwój budownictwa mieszka-
niowego i przemysłowego stanowi jedno
z najważniejszych zadań gospodarki kra-
jów RWPG. W porównaniu z poprzednią
pięciolatką, do roku 1975 inwestycje bu-
dowlane wzrosną w NRD o około 30 proc.,
w Czechosłowacji o 35—37 proc., na Wę-
grzech o 33—38 proc., w Bułgarii o 33—
10 proc., w Polsce i Związku Radzieckim
0 42 proc. i w Rumunii o 65 proc.

Szczególne znaczenie przywiązuje się do
rozwoju budownictwa mieszkaniowego.
Wg danych szacunkowych w obecnej
pięciolatce nowe mieszkania otrzyma w

tych krajach około 60 min osób. Ostat-
nie 2 lata potwierdzają, że program ten

realizowany jest pomyślnie. W ubiegłym
roku oddano do użytku 86 tys. mieszkań
W NRD, 90 tys. na Węgrzech, 115 tys. w

Czechosłowacji, 205 tys. w Polsce i po-
nad 2 200 tys. w Związku Radzieckim.

W planach rozwojowych krajów socja-
listycznych silny akcent jest położony
na uprzemysłowienie budownictwa. Cho-
dzi tu przede wszystkim o mechanizację
1 szersze zastosowanie . bardziej ekono-
micznych konstrukcji is ... materiałów, .

głównie elementów "

gotowyćłi. 'Ważńytn
'

zadaniem związanym
1

z -postępem tećh-
1

nicznym w przemyśle budowlanym jest
obniżenie ciężaru wznoszonych obiektów.
Wysiłki państw RWPG koncentrują się
więc na zastosowaniu w budownictwie
lekkich konstrukcji metalowych oraz

tworzyw sztucznych. W tym zakresie
podjrto długoletni program współpracy
i kooperacji. (L)

STOSUNKI ZSRR - NRF

W 1972 roku obroty towarowe między
ZSRR i NRF wzrosły o 25 proc. Osiąg-
nęły one wartość około 3,7 mld DM. Po-
cząwszy od 1870 r. decydujący wpływ na

stosunki gospodarcze między NRF i
ZSRR ma zawieranie porozumień o rea-

lizacji wielkich projektów. Np . wyni-
kiem obrad ostatniej sesji Nicmiecko-
Radzieckiej Komisji Gospodarczej są dwa
projekty 10-letniegó programu współpra-
cy gospodarczej i naukowo-technicznej.
Mają one w najbliższych miesiącach byf
szczegółowo rozpatizone przez grupy ro-

bocze. Inicjatywa długofalowego progra-
mowania współpracy wyszła ze strony
radzieckiej, która dąży do ustalenia kon-
kretnego programu tej współpracy. Stro-
na niemiecka opowiada się za ramowym
porozumieniem, ale pragnie uniknąć zbyt
szczegółowej konkretyzacji, pozostawiając
to poszczególnym firmom.

Podczas w.w. sesji Komitet Nauki i
Techniki ZSRR zawarł z zakładami
Krunpa norozumienie o wsnółnracy nau-

kowo-tefhnicznej na okres 5 lat w zakre-
sie hutnictwa i produkcji urządz»ii dla
przemysłu chemicznego. Zpkła^y Krupią
uczestniczyć b""da w wykorzvstywaniu
wysoko rozwiń i"t,ych radzieckich metod
odlewania ciągłego. (S)

cji wewnętrznej. Nadwyżka została

przejmowana przez wielki kapitał
i państwo, a koniunktura „koreań-
ska" oraz ambicje narodowe stano-

wiły ogromne bodźce do inwesto-
wania.

Szybko postępująca industrializa-
cja powodowała odpływ młodej
ludności, szczególnie mężczyzn, ze

wsi, tak że w 1967 roku kobiety
stanowiły 78 proc. zatrudnionych w

rolnictwie. Rekompensatę stanowił
pewien wzrost nakładów kapitało-
wych w tym dziale w pewnej mie-
rze subwencjonowany przez pań-
stwo, co tworzyło możliwość uzyski-
wania dalszych nadwyżek — zarów-
no w dziedzinie zwiększenia poda-
ży żywności jak i siły roboczej. Ten
ostatni postulat był realizowany z

trudem. Do chwili obecnei nie uda-
ło się zlikwidować rozdrobnienia
gospodarstw co hamowało dalszy
postęp mechanizacji i nadal rolnic-
two wiąże zbyt wielką ilość ludności
pracującej w stosunku do jego
wkładu w tworzenie dochodu naro-

dowego. Mówi o tym tabela 1 na

str. 10 2).
Widać tu również, że gros zgro-

madzonych funduszy kapitałowych
inwestowano w przemysł, dział de-
cydujący w dzisiejszych czasach o

dynamice rozwoju i nowoczesności
kraju.

O przemyśle japońskim, jego eks-
pansywności i nowoczesności, o

wielkich supernowoczesnych fir-

mach, których produkty podbijają
rynki Ameryki i Europy pisano bar-
dzo wiele. W obecnej dobie jednak •

wielkie supernowoczesne przedsię-
biorstwo osiąga wysoką wydajność
pracy dzięki ogromnemu wyposaże-

GOSPODARKA FRANCUSKA
1969 - 1972

Wg rządowego raportu ekonomiczno-fi -

nansowego w ciągu minionych czterech
lat (19t9—1972) Francja wyprzedziła pod
względem tempa wzrostu gospodarczego
głównych partnerów - zagranicznych;
wzrost dochodu narodowego brutto w

latach 1969—1972 wyniósł w USA 8,6 proc.,
w W. Brytanii 10,8 proc., we Włoszech
15,0 proc., w Holandii 18,1 proc., w NRF
19,3 proc., w Belgii 20,9 proc., a we Fran-
cji 26,1 proc.

W ciągu tych czterech lat wartość eks-
portu francuskiego zwiększyła się o 70
proc. (te rezultaty przypadają na okres,
w którym handel światowy rozwija się
w tempie nieco zwolnionym), przy czym
francuski eksport stale przewyższał im-
port, podczas gdy w przeszłości wzmożo-
ne tempo rozwoju gospodarki wymagało
częstszego uciekania się do importu, co

pociągało za sobą zwichnięcie równowagi
wymiany towarowej z zagranicą. Obec-
nie francuski bilans handlowy zamyka
się saldem dodatnim.

W ciągu czterech rozpatrywanych lat
ceny detaliczne wzrosły nieco o ponad
25 proc. Jednak zwiększenie się do-
chodów było szybsze od zwyżek cen. Od
początku roku 1969 do połowy roku 1972
średni poziom stawek za roboczogodzinę
wzrósł o ponad 41 proc. Rozporządzalne
dochody gospodarstw domowych zwię-
kszyły się w tym czasie — jak się przy-
puszcza o 58 proc. W tych wa^l Jnl£ac ,,

siła nabywcza ludności pod koniec roku
1972 Była

1
- prawdopodobnie -o -25-,7' proc.

większa niż w końcu roku 1968: wzrasta-
ła ona średnio o 5,7 proc. rocznie. Jed
norześnie zaś poważnie zwiększała się
suma oszczędności indywidualnych. (S)

PODZIAŁ PRODUKTU
ŚWIATOWEGO

Według obliczeń amerykańskich „ipro-
dukt światowy brutto" wynosił w 1971
roku 3 800 mld doi. Kraje rozwijające
się. stanowiące trzy czwarte ludności
świata, wytworzyły i skonsumowały je-
dynie jedną piątą tego produktu. Pięć
głównych ośrodków przemysłowych: Sta-
ny Zjednoczone, rozszerzony Wspólny
Rynek, Związek Radziecki z europejski-
mi krajami socjalistycznymi, Japonia o-

raz Chiny posiadały łącznie udział wyno-
szący 76,7 proc. W roku 19G0 udział ten

miałby wynosić 78 proc. A więc kraje
przemysłowe utrzymają swój obecny u-

dzial natomiast udział rozwijających się
krajów ulegnie pewnemu skurczeniu.

Według opracowania Stany Zjednoczo-
ne zachowają największy udział jedno-
stkowy w produkcie światowym, wy-
noszący ok. 27 proc., choć ludność ich
stanowi jedynie 5,5 proc. ludności świa-
ta (udział Stanów Zjednoczonych w

„produkcie światowym" wynoszą-cy
przctl 21 laty 3G.5 proc. uległ skurczeniu
wskutek recesji gospodarczych oraz

zwiekszeniu udziału kraJóiv socjalistycz-
nych). Rozszerzony Wspólny Rynek ma

w następnym 10-leciu utrzymać udział
wynoszący 10 proc., ZSRR i europejskie
kraje socjalistyczne — 18 proc., a Chi-
ny — nieco ponad 3 proc. Natomiast
udział Japonii ma wzrosnąć z 7 <do 9
proc. (S)

niu technicznemu przy niskim za-

trudnieniu. Tymczasem patrząc na

powyższą tablicę widzimy, że w

przemyśle zatrudnienie w stosunku
do produkcji jest stosunkowo duże,
co nie świadczyłoby o zbytniej jego
nowoczesności uwzględniając nawet,
że proporcja ta wykazała tendencję
spadającą. Wyjaśnienie tego tajem-
niczego zjawiska można znaleźć ba-
dając strukturę japońskiego przemy-
słu z punktu widzenia wielkości
zakładów przemysłowych

3
):

Rozmiar zatrudnienie produkcja czysta
przed-
siębiorstw w % ogółu

^zatrudiUo- 1355 1968 1955 1968

nych
do 99 60,7 52,1
100—999 25,7 30,5
ponad 100 14,6 17,4

39.2 32,3
37.3 38,S
23,5 2J,J

USŁUGI W NRD

Obecny plan 5-letni w NRD zakłada
dalszy rozwój usług. W tym celu rozsze-

rza się zdolności produkcyjne spółdziel-
czości pracy, rozwija się sieć punktów
świadczących usługi oraz stwarza szersze

możliwości rzemiosłu. Na zakłady prze-
mysłowe nałożono obowiązek zaopatry-
wania rzemiosła w materiały i części za-

mienne. Zakłady te sprawują patronat
przede wszystkim nad tymi spółdzielnia-
mi i prywatnymi warsztatami, które do-
konują napraw gwarancyjnych. Prowa-
dzone jest także szkolenie zawodowe
rzemieślników wspólnie z pracownikami
zakładów uspołecznionych. Dla polepsze-
nia warunków socjalno-bytowych rze-

mieślników wydano zlecenie, aby spół-
dzielnie pracy i niezrzeszeni rzemieślni-
cy na podstawie umów z uspołeczniony-
mi przedsiębiorstwami mogli korzystać
z ich urządzeń socjalnych. (L)

SPADEK EKSPORTU WŁOCH
DO KRAJÓW

SOCJALISTYCZNYCH
Jak podaje Wioski Instytut Statystycz-

ny, w roku 1972 eksport Włoch do kra-
jów socjalistycznych obniżył się w sto-
sunku do 1971 r. z 5,3 do 4,6 proc.
ogólnego wywozu tego kraju. Wło-
skie koła ekonomiczne dążą do odro-
bienia tego spadku przez zacieśnienie
kooperacji przemysłowej i techniczno-
naukowej z państwami socjalistyczny-
mi. (zd)

EKSPORT ROLNICZY USA

Eksport rolniczy USA przekroczy w

roku gospodarczym 1972/73 10 mld doi.
I w ten sposób pobije wszystkie dotych-
czasowe rekordy. W stosunku do war-

tości eksportu w poprzednim roku da
to wzrost o 2 mld doi. Około 2/3
wzrostu wartości eksportu wynika z

jego zwiększenia, a 1/3 ze zwyżek cen.

Do wzrostu eksportu amerykańskiego
najbardziej się przyczyniły wielkie ra-

dzieckie zakupy zboża i soji, szacowane

na 1,2 mld doi. Eksport do Europy
Zach. wyniesie 3.4 mld doi. Najwięk-
szym krajem-odbiorcą pozostanie jednak
nadal Japonia, która dokona przypusz-
czalnie zakupów wartości 1,5 mld doi.
Eksport do Chin szacuje się na 50 mld
doi. (S)

HANDEL MIĘDZY KRAJAMI

ROZWIJAJĄCYMI SIĘ
Układ o preferencjach handlowych

między 16 rozwijającymi się krajami
stanowi ważny krok w rozwoju wza-

jemnej współpracy gospodarczej 1 o-

bronie handlowo-gospodarczy cli intere-
sów tych krajów, gdyż obniża lub anu-

luje cła dla kilkuset pozycji nomen-

klatury celnej. Układy już podpisały:
Brazylia, Chile, Egipt, Filipiny, Izrael,
Korea Południowa, Meksyk, Pakistan,
Peru, Hisżpania, Tunezja, Urugwaj I

Jugosławia. Dotychczas handel między
rozwijającymi się krajami stanowi za-

ledwie 0,75 procenta handlu światowego,
którego szybki wzrost dotyczy głównie
rozwiniętych krajów kapitalistycznych.

(S)

WZROST PRODUKCJI
PRZEMYSŁOWEJ W MONGOLII

Produkcja przemysłowa Mongolii w

1972 roku w porównaniu z rokiem po-
przednim zwiększyła się o 11 proc., a

wydajność pracy wzrosła o 8,2 proc. W
stosunku do 1971 roku produkcja ener-

gii elektrycznej wzrosła o 10 proc., a

wydobycie węgla — o 4,5 proc. (MP)

RADZIECKI GAZ DLA EUROPY

ZSRR dostarcza gaz ziemny do CSRS
i Polski, w obecnym pięcioleciu roz-

poczną się dostawy do NRD, Bułgarii
i na Węgry. Ponadto szereg krajów
Europy zachodniej zwróciło się do ZSRR
z prośbą o sprzedanie im gazu ziem-
nego wyrażając równocześnie gotowość
udzielenia długoterminowych kredytów
na zakup rur i urządzeń do eksploata-
cji złóż gazu i budowy wielkich gazo-
ciągów. Podpisano już porozumienie
w sprawie dostaw gazu z Włochami,
NRF, Austrią, Francją i Finlandią.

Dla zapewnienia eksportu gazu z ZSRR
na terytorium CSRS buduje się system
gazociągów łącznej długości 1 789 km
(od granicy ZSRR do granic CSRS z

NRD, NRF i Austrią) i prowadzone są
prace przy budowie odpowiednich od-
cinków gazociągów w NRD, NRF,
Austrii i Włoszech. (S)

ZA MAŁO PSZENICY

Zapasy ^pszenicy; w silosach USA, Ka-

nady .1 Francji, które przed rokiem wy-
nosiły niemal 50 miń ton, skurczyły się
obecnie do niespełna 30 min ton. Złożył
się na to fakt, że w minionym sezonie
produkcja pszenicy w Australii i Ar-
gentynie, które są wielkimi eksportera-
mi, była z powodu suszy znacznie niż-
sza niż oczekiwano. Nieurodzaj wystą-
pił również w Związku Radzieckim, któ-
ry dokonał wielkich zakupów pszenicy
i innych zbóż oraz soi na rynku świa-
towym. Inne kraje — importerzy zbóż
w obawie przed wzrostem cen kupowały
ziarno wcześniej niż zwykle i w zwię-
kszonych ilościach.

Sytuację pogorszył fakt. że również
zbiory kukurydzy przedstawiały się nie-
szczególnie. Po zakazie połowów niektó-
rych ryb przez Peru i Chile i wstrzy-
maniu eksportu mączki rybnej, niedo-
statek surowców zawierających proteiny,
zmusił producentów pasz do wzmożenia
zakupów ziarna, głównie właśnie kuku-
rydzy.

Również oceny tegorocznych zbiorów
są, wobec złych warunków atmosferycz-
nych, pesymistyczne. Wszystkie te czyn-
niki wpłynęły na znaczną podwyżkę
światowych cen pszenicy w ostatnich
miesiącach. (S)

GATT A DOLARY

Po raz pierwszy w historii GATT
roczny budżet tej organizacji (na rok
1973) sporządzony został nie w dolarach,
jak zwykle, lecz frankach szwajcarskich.
Jest to znamienny objaw nieufności
wobec niedawno najsilniejszej waluty
świata kapitalistycznego — dolara. Bu-
dżet ten wynosi 21.3 min franków, co

stanowi 20-procentowy wzrost w zesta-
wieniu z budżetem zeszłorocznym. (S)

A zatem drobne i średnie zakłady
przemysłowe nawet w dzisiejszych
czasach zatrudniają ponad połowę
ludności zawodowo czynnej w prze-
myśle przetwórczym wytwarzając
około trzeciej części produkcji tego
działu. Jednak nie w tych jannii-
skich przedsiębiorstwach wdrażane
są najnowsze osiągnięcia współcze-
snej techniki, tu nie ma miejsca
ani funduszy na postęp techniczny.
Wyraża się to w pogłębieniu rozpię-
tości między poziomem wydajności
pracy: w średnich przedsiębior-
stwach (10 do 300 zatrudn.) uzyski-
wano w 1956 roku 60 proc. poziomu
wydajności wielkich przedsiębiorstw,
w r. 1968 tylko 48,2 proc.

Dualna struktura przemysłu
znajdowała swoje odbicie nie tylko
w zróżnicowanym poziomie wydaj-

ności pracy, ale również w zróż-
nicowanym, choć w mniejszym
stopniu, poziomie wynagrodzeń.
Średnia płaca robotnika w małym
przedsiębiorstwie w 1968 wynosiła
552 tys. jen, podczas gdy w dużym
740 tys. jen rocznie. W małych, czę-
sto „rodzinnych" zakładach pracy
nie istnieją urlopy ani ubezpieczenia
społeczne, co oczywiście pogłębia tę
różnicę.

Trudno ocenić w jakim stopniu
utrzymywanie takiej struktury prze-
mysłu było polityką zamierzoną, w

jakim stopniu wynikało to z trud-
ności przezwyciężenia istniejącej sy-
tuacji. Z jednej strony w każdym
kolejnym planie rozwoju jednym z

naczelnych (i zawsze w znikomym
stopniu realizowanych) punktów by-
ła 1'kwidacia dualnej struktury go-
spodarki. Z drugiej jednak strony
olbrzymia większość tych zakładów,
to kooperanci wielkich przedsię-
biorstw, wielki kapitał korzysta
więc pośrednio z taniej siły robo-
czej. Ponadto istnienie małych o

niskim wyposażeniu kapitałowym
zakładów stwarza, choć może bar-
dzo mało wydajne — ale jakieś
miejsca pracy, co zapobiega maso-

wemu bezrobociu. To zjawisko mia-
ło szczególne znaczenie na począt-
kowych etapach, choć i teraz od-
grywa dość istotną rolę — małe
warsztaty wchłaniają starszą wie-
kiem, mniej kwalifikowaną część
siły roboczej.

Szczególne jednak znaczenie dla
gromadzenia środków na tak wielką
akumulację miały w Japonii żywe,
wcisż jeszcze aktualni», feudalne
tradycje, które wyrażały się poprzez
wyraźny, zhierarchizowany i sfor-

malizowany szacunek do patrona
przez pracownika, do starszych wie-
kiem przez młodzież, do mężczyzny
przez kobietę. Japońskie zwyczaje
nakazują, aby starszym w danej
rodzinie wiodło się lepiej oraz mó-
wią, że kobieta powinna usługiwać
mężczyźnie i nie należą jej się ta-
kie jak jemu względy.

We współczesnej Japonii przedsię-
biorstwo, zdaniem socjologów, sta-
nowi nadal iakby rozęałęzionv klan
rodzinny. Europejczyka zdumiewa
pasia. z jaka robotnicy ianońscy dą-
żą do podniesienia produktywności,
ich umieietność wia^ania swego
losu osobistego z losem przedsię-
biorstwa. To samo dotyczy zjawi-
ska stabilizacji kadr. Zmiana pracy
oznaczałaby zdradę „ojca" — praco-
dawcy, a to wiąże się z pewnego
rodzaju potęoieniem ze strony opi-
nii publicznej.

A przecież inne, nawet sprzeczne

są cele osobiste robotnika i zatrud-

niającego go przedsiębiorcy. Ale

wielki kapitał Wykorzystał istnieją-
ce przeżytki feudalne pokutujące w

mentalności społeczeństwa dopro-
wadzając do niezwykłego, nie spo-

tykanego w krajach europejskich
stopnia eksploatacji ludności pracu-

jącej.
Ale o tym, jak też o dalszych

związanych z tym sprawach — po-
wiem już w następnym artykule.

ZA GRANICĄ PISZĄ:

«) Źródło: A. I . Dlnklewiez: Oczlerkl
Ekonomiki Sowremiennoj Japonii, Mo-
skwa 1972, s. 6 .

>) Źródło: op. dt., S. 27, 195, 283.
») Źródło: op. clt., a. 71.

+ Pod tytułem: WZROST FOR-
SOWNY CZY HARMONIJNY? u-

kazała się w 1972 roku, nakła-
dem Węgierskiej Akademii Nauk,
interesująca książka, której autor,
Janos Kornai, snuje rozważania na

temat treści odczytów wygłoszo-
nych niedawno na sesji holender-

skiej fundacji im. F . de Friesa o

zasadach rozwoju gospodarczego.
Jego zdaniem, zawarte w tych od-

czytach myśli dają się zastosować
również do rozwoju i perspektywi-
cznych zamierzeń gospodarki wę-
gierskiej. Cytowaną poniżej w stre-
szczeniu recenzję z tej książki o-

pracował istvan Hetenyi, współ-
pracownik KOZGAZDASAGI SZE"
MLE („Przeglądu Ekonomicznego"),
dla styczniowego numeru tego cza-

sopisma:
Wymogi harmonijnego rozwoju mają

częściowo charakter obiektywny, częś-
ciowo zaś subiektywny.-., Po wymogów
obiektywnych "hależy troska b propor-
cjonalne > zaspokojenie potrzeb czlowie-,
ka, '

oparta na odpowiednim , ustawo-

dawstwie, jak również" uwzględnienie
powiązań technologicznych między su-

mą dokonanych wysiłków, a osiągnię-
tymi wynikami (input i output). Wy -

mogi subiektywne, to dążenie do racjo-
nalnego wykorzystania istniejącego po-
tencjału oraz branie pod uwagę, przy
ustalaniu priorytetów państwowych,
wzglęuow natury politycz.io-n.oralnej.

Konkretne sformułowanie wymogów
harmonii' może również opierać się
dziś na informacjach krajowych i za-

granicznych, uzyskanych dzięki maszy-
nom cyfrowym. Informacje krajowe
mogą np. dopomóc do ustalenia wła-
ściwej proporcji cen dla utrzymania
równowagi rynkowej lub do stwierdze-
nia, jak wyglądają zapasy towarów, czy
też do notowania spostrzeżeń ludności w

wypadkach kiedy na danym odcinku
zacnodzi brak harmonii. Na ogół więc
takie informacje dostarczają nam da-
nych już po fakcie. Oznakami wyprze-
dzającymi fakty są natomiast doświad-
czenia międzynarodowe, wiadomości o

podstawowych tendencjach międzyna-
rodowych. Uwypuklają one to pow-
szechnie znane zjawisko, że między
wskaźnikami całościowymi, ilustrujący-
mi ogólny rozwój gospodarczy, a

wskaźnikami częściowymi, które doty-
czą tej lub innej gospodarki narodo-
wej, istnieje w wielu wypadkach sto-

chastyczny związek (nie wykazujący
żadnej określonej tendencji).

W dalszym ciągu autor wylicza —

zwracając szczególną uwagę na siły
wytwórcze — najważniejsze jakościowe
wymogi harmonijnego wzrostu:

0 systematyczne i odczuwalne zwięk-
szanie spożycia;

0 .harmonijne proporcje wewnętrzne
spożycia dyktowane przez podział do-
chodu narodowego, ceny, rozwój tech-
niczny i warunki społeczne;

0 sprawiedliwy podział dochodu na-

rodowego, pobudzający do wzmożenia
wysiłków;

0 pewność bytu (pełne zatrudnienie,
ochrona zdrowia, właściwy system u-

bezpieczeń społecznych, troska o ludzi
starych, bezpieczeństwo publiczne);

0 możliwość swobodnego rozwijania
swych zdolności 1 umiejętności (należy-

- ta organizacja oświaty, równouprawnie-
nie kobiet itd.);

( szybki rozwój szkolnictwa;
0 proporcjonalny rozwój niekonku-

rencyjnych gałęzi gospodarki;
0 wysoki poziom techniki, odpo-

wiednia jakość produkcji, rozszerzenie
badań naukowych;

0 równowaga w stosunkach finanso-
wych z zagranicą (planowe regulowa-
nie kredytów);

0 troskliwa konserwacja zasobów na-

turalnych dających się reprodukować;
0 zapewnienie stałych rezerw.

Aby zagwarantować harmonijny
wzrost, trzeba mniej lub więcej Jedno-
licie czynić zadość wszystkim wymo-
gom, lub dążyć do osiągnięcia tego ce-

lu na dalszą metę.
Z powyższego wynika jednak, że .

równomierne zadośćuczynienie wszyst-
kim wymogom harmonii stanowi zada-
nie ogromnie skomplikowane. Bardzo
trudne jest przy tym ustalanie samych
kryteriów szybkiego rozwoju. Metodą
najbardziej rozpowszechnioną jest sza-

cowanie go według wzrostu dochodu
narodowego albo produktu narodowego
brutto. Zachodzi Jednak pytanie, Jak
dalece w dążeniu do przyspieszenia
tempa wolno się odchylać od zasady
harmonii. Są tu możliwe trzy drogi: 1)
zdecydowanie się na pewne offary: zre-

zygnowanie z powiększenia części kon-
sumpcji bieżącej w Imię szybkiego
wzrostu potencjału wytwórczego: 2)
metoda- zwłoki: odkładanie na nó*ilej
planów proporcjonalnego wzrostu kon-
sumpcji ; 3) zlekceważenie całego pro-
blemu: tak dalece Idąca rezygnacja mo-

że Jednak następować' w przyszłości
tylko kosztem nadmiernych obciążeń
albo deficytu.

W związku z tym autor podkreśla,
że w planowaniu trzeba brać pod uwa-

gę nie tylko te ciężary, które są pono-
szone obecnie przez obywateli, lecz
ł te, które obarczą przyszła pokolenie.

Nieharmonijny wzrost może przybie-
rać rozmaite formy, jak świadczą o

tym np. zakłócenia harmonii, obserwo-
wane w gospodarce Stanów Zjednoczo-
nych. Co się tyczy Węgier, to w latach
1940—53 obserwowano w rozwoju go-
spodarki typowe cechy „forsownego
wzrostu". Wynikało to nie tylko z

ówczesnej subiektywnej, czy Irracjo-
nalnej polityki gospodarczej, lecz także
z pewnych przyczyn obiektywnych, ta-
kich np. jak ogólne zacofanie kraju.
Dopiero w latach sześćdziesiątych Wę-
gry zaczęły się rozwijać bardziej har-
monijnie. Jednakże — zdaniem autora
— gospodarka węgierska znajduje się
jeszcze w fazie przechodzenia od for-
sownego do harmonijnego wzroBtu. Ten

proces jest zbyt powolny. Aby go przy-
spieszyć, należy lepiej niż dotychczas
kształtować strategię perspektywiczną.

+ Francuski tygodnik ENTRE-
PRISE zamieszcza artykuł Michela
Drancourta pt. „Optymalne rozmia-
ry zakładu produkcyjnego" przed-
stawiający argumenty przemawiają-
ce za tezą, iż optymalne rozmiary
ma zakład produkcyjny liczący od

. 300 do 1000 pracowników. Oto skrót
tego artykułu:

Na rzecz takiego rozwiązania przema-
wiają cztery czynniki: zarządzanie; siła
robocza; równowaga społeczna; jakość
życia.

0 Współczesne zasady organizacji każą
zapewniać każdemu działowi rzeczywistą
autonomię zarządzania. Administracja
francuska nie zawsze rozumie tę ten-

dencję dziwiąc się niekiedy, że filia ja-
kiegoś ugrupowania występuje Jako
autonomiczne przedsiębiorstwo, zmuszo-

ne do finansowania swych projektów
inwestycyjnych bez oglądania się na

środki firmy macierzystej...
Trzeba jednak, by przy tym jednost-

ka produkcyjna posiadała odpowiednią
równowagę I zwłaszcza, by administra-
cja (nieunikniona nawet jeśli się ja zre-

dukuje do minimum) badania stosowane
1 usługi socjalne miały wystarczającą
dużą skalę działalności. Wydaje się, że
w praktyce takiego optimum nie można
osiągnąć, poniżej 300 czy też 500 o*ób,
a jednocześnie powyżej 1000 osób wzrost
kosztów ogólnych jest szybszy od wzro-

stu personelu.
0 Inną przyczyną dzielenia przedsię-

biorstw na mniejsze jednostki produk-
cyjne jest brak siły roboczej. Przedsię-
biorstwo, którego personel przekracza
1000 osób, musi — nawet jeśli działa na

terenie bardzo gęsto zaludnionym — za-

trudniać ludzi dość daleko mieszkają-
cych. Sytuację utrudnia jeszcze bardziej
powszechny — także w tzw. regionach
przestawiających się na Inny typ dzia-
łalności — brak wykwalifikowanej siły
roboczej oraz siły roboczej do prac wy-
magających znacznego wysiłku fizyczne-
go lub prac uznawanych za „brudne".
Przedsiębiorstwo przekraczające pewne
optymalne rozmiary zaczyna samo ze

sofią konkurować I popada w poważną
zależność od siły roboczej jakiegoś jed-
nego regionu... Kiedy jakieś ugrupowa-
nie zaczyna przejawiać tendencję do sta-
wania się „monoprzemysłem" , wystarczy,
by przeszło ono jakiś poważniejszy kry-
zys, a zaczną je porzucać młodsi pra-
cownicy, nawet jeśli koniunktura ukła-
da się na krótką metę pomyślnie dla
tego ugrupowania.

0 Generalnie rzecz biofąc, równowaga
sooleczna przedstawia się Ieplei w jed-
nostkach orodukcyjnych licznych 509
osób niż w" jednostkach liczących 30 tys.
osób. Jednakże istotny jest tu jeden wa-

runek: by kierownik zakładu był rze-

czywiście kierownikiem, a nie tylko
„skrzynką na listy", czy też lękliwym
wykonawcą cudzych poleceń.»

Łatwiej Jest o poczucie solidarności
w zakładach liczących 500 osób, niż w

zakładach dużo liczniejszych. To praw-
da, że w wypadku ugrupowań firm
istotne znaczenie ma utrzymanie poczu-
cia wspólnoty w całym ugrupowaniu
1 zapewnienie, by cale ugrupowanie oży-
wiane było tą samą polityką. Wymaga
tó przede wszystkim, by we wszystkich
przedsiębiorstwach Wchodzących w skład
grupy — niezależnie od Ich geograficz-
nej lokalizacji — stosowano takie »am«

stawki płac.
0 jakość życia przedstawia się lepiej

w tych regionach, które mają zróżnico-
wany przemysł. Generalnie biorąc,
współcześni architekturo (często bar-
dziej rozwinięta I przyjemniejsza w wy-
padku budynków przemysłowych niż w

wypadku budynków mieszkalnych) u-

możliwla unikanie wrażenia koszar, Ja-
kie dominowało w starych fabrykach.
Pewne rozproszenie zakładów przemysło-
wych stwarza części pracowników mo-

żliwość zamieszkiwania w pobliżu miej-
sca pracy. Przy zakładach zatrudniają-
cych ok. 500 osób można nie tylko nie
szpecić krajobrazu* ale także zapewnić

odbowiednin *uż« IW-WITI Mest to
snrawa bardzo Istotna). Wewnątrz zakła-
dów poprawa warunków pracy nastrę-
cza znacznie mniej trudności, gdy sam

zakład skrojony jest na miarę człowio.
ka.
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I DODATKOWA PRODUKCJA
1 PRZEMYSŁU

| SPOŻYWCZEGO

H Załogi zakładów przemysłu rol-
1 nó-śpożywczego zadeklarowały
1 łącznie dodatkową sprzedaż pro-
I dukcji i usług wartości ok. 6,6
B mld zł. Na tę sumę. składa się
I blisko 5,2 mld zł od, załóg .resor-

B tu przemysłu spożywczego i sku-
B pu,' 1,3 mld zł — ze spółdzielczo-
B ści' mleczarskiej i 100 min zł od
B ogrodniczej.

| Realizacja czynu produkcyjnego
Q pozwoli w bież, roku na zwięk-

I
szenie produkcji wędlin — o

7 000 ton, czekolady i wyrobów

— • 1300 ton, margaryn kubko-
wych — 10 000 ton, konserw wa-

rzywnych — 2 200 ton, makaro-
nu,, kaszy gryczanej, grochu —

1 300 ton, masła — 6 000 ton, se-

rów- i twarogów 8 000, ton, piwa
— - 185 000 hektolitrów itp.
v Dodatkowo przybędzie wiele
nowych uszlachetnionych wyro-
bów. Rolnictwo otrzyma zwięk-

I szońe ilości mieszanek paszo-
I wyćh i koncentratów.
3 Przewiduje się też wzrost eks-
| portu, co w poważnym stopniu
B wykorzystane zostanie dla zwięk-
y szeriia bazy produkcyjnej prze-
B mysłu spożywczego, (msk).
S PRZED TARGAMI
I kR/UOWYMf ;
1 Przebieg Targów ' Krajowych
I „Wiosna 73" zadecyduje w po-

ważnym stopniu o tym, co znaj-
dziemy w sezonie letnio-jesien-
nym w handlu. Ważna przy tym
jest nie tylko wielkość i wartość
oferty, lecz także asortyment i

jakość przygotowanych towarów
oraz możliwość zakupu nowości.

Oferta towarowa przemysłu
odzieżowego, skórzanego, spożyw-
czego oraz drobnej wytwórczości
i rzemiosła wyniesie na Poznań-
skich Targach Krajowych „Wio-
sna-73" ok. 47 mld zł i będzie
wyższao17mldzłniżwub.
roku. (msk).

ROŚNIE SKUP DROBIU I JAJ

Pomyślnie przebiega skup dro-
biu i jaj. W okresie styczeń—lu-
ty br. skupiono 13 300 ton drobiu
wobec 12 500 ton skupionych w

takim samym okresie ub. roku.
Zwolnione nieco tempo skupu
drobiu spowodowane zostało
wstrzymaniem od IV kwartału
ub. roku importu piskląt z Wę-
gierskiej Republiki Ludowej na

skutek zarządzeń władz wetery-
naryjnych.

Jaj w dwóch pierwszych mie-
siącach zakupiono ok. 558 min
sztuk tj. o ponad 92 min sztuk
więcej niż w tym samym okre-
sie 1972 r.

W dalszym ciągu rośnie skup
mleka. W lutym skupiono 448
min litrów mleka, tj. o 40 min
litrów (10 proc.) więcej niż w lu-

tym 1972 r. Łącznie w styczniu
i lutym zakupiono od rolników
923 min litrów mleka tj. o 105

min litrów (o 13 proc.) więcej
niż w takim samym okresie ub.
roku. Największą dynamikę za-

notowano w woj. zielonogórskim
— 25 proc. , w koszalińskim 22

proc., . szczecińskim i kieleckim
powyżej 19 proc. (msk).

WYDOBYCIE SUROWCÓW
ENERGETYCZNYCH

Rozwój wydobycia surowców
energetycznych na początku br.
kształtował się w sposób bardzo
zróżnicowany.

W styczniu br. szybsze niż za-

łożono w planie rocznym było
tempo wzrostu wydobycia wę-
gla kamiennego (5,3 proc., wo-

bec 3,5 proc. w planie rocznym)
i węgla brunatnego (3,6 proc. wo-

bec założonego w planie rocz-

nym spadku w granicach 6 proc.).
Wolniejsze od zakładanego w

planie rocznym było tempo
wzrostu wydobycia gazu ziemne-
go (3,6 proc. wobec 10 proc. w

planie rocznym), spadek wydo-
bycia ropy naftowej był nato-
miast większy niż zakładano w

planie rocznym.

Rysuje się zatem potrzeba
wzmożenia poszukiwań .możliwo-
ści bardziej intensywnej eks-
ploatacji złóż ropy i intensyfika-
cji eksoloatacji posiadanych złóż
gazu ziemnego. (Sb)

JAKOŚĆ A SPRZEDAŻ
TŁUSZCZÓW ROŚLINNYCH

Już od pierwszego miesiąca
bieżącego roku widoczne jest, że

wprowadzenie na rynek nowych
(lepszych jakościowo) asortymen-
tów tłuszczów roślinnych (ma-
sło roślinne i „Vita") pozwoli-
ło na przełamanie dotychcza-
sowych trudności w dynamizo-
waniu sprzedaży.

W styczniu br. dostawy tłusz-
czów roślinnych przekroczyły 16

tys. ton (w tym ponad 13 tys.

ton margaryny), co odpowiada
wzrostowi sprzedaży w granicach
18 proc. w porównaniu ze stycz-
niem ub. r. W konsekwencji sprze-
daż margaryny była wyższa niż
masło (10,6 tys. ton), a stycznio-
wy wzrost- dostaw masła w gra-
nicach 10 proc. pozwolił na za-

spokojenie potrzeb rynku.
W ten sposób potwierdziły się

wcześniejsze oceny, że głównym
hamulcem wzrostu spożycia
margaryny jest niska jej jakość.

(Sb)

ZMIANY W STRUKTURZE
DOSTAW RYB

Rozwój przetwórstwa rybnego
pozwala na dalej idące zmiany
w strukturze dostaw ryb na po-
trzeby rynku. Stało się to szcze-

gólnie widoczne na początku br.
(w styczniu), gdy wzrostowi do-
staw rynkowych ryb w wadze
połowowej w porównaniu ze

styczniem ub. r. o 16,4 proc. to-

warzyszył wzrost ich dostaw w

wadze handlowej o 12,5 proc.
Równocześnie pastąpił spadek
dostaw ryb świeżych i mrożo-

nych aż o ok. 30 proc. przy
wzroście dostaw filetów z

ryb o 77 proc., konserw trwa-

łych o 23 proc. i marynat o 31
proc.

Rozbudowa możliwości prze-
twórstwa i przechowalnictwa ryb
stała się też podstawą ogólnego
wzrostu ich dostaw na rynek.
Bieżące połowy były bowiem
nieco niższe niż przed rokiem.

(Sb)

REGIONALNE CENY PROSIĄT
A HODOWLA

Przeciętna cena prosiąt na

chów w transakcjach wolnoryn-
kowych na początku br. ukształ-
towała się o ok. 6 proc. wyżej
niż przed rokiem. Zwracają jed-
nak uwagę duże różnice regio-
nalne w kształtowaniu tych cen.

Najbardziej wzrosły ceny pro-
siąt na chów (o 34 proc.) w woj.
białostockim, we Wrocławskim (o
23,5 proc.) i warszawskim (o 16
proc.). Spadły natomiast ceny
prosiąt w województwie rze-

szowskim (o 22 proc.) i krakow-
skim (o 16 proc.). W konsekwen-
cji nastąpiło pogłębienie regio-
nalnych różnic cen prosiąt.

Okazuje się np., że w niektó-
rych powiatach woj. rzeszow-

skiego, krakowskiego, opolskiego
i gdańskiego można było nabyć
prosię na chów już za cenę 400
zł, to w białostockim i wrocław-
skim oraz zielonogórskim prze-
kraczała ona niekiedy 600 zł.

Dane te wskazują, jak się wy-
daje, że nawet w okresach po-
myślnych tendencji rozwoju ho-
dowli trzody potrzebny jest in-

terwencyjny skup państwowy
prosiąt na terenach, gdzie wy-
stępuje większa ich podaż. W ten

sposób można bowiem przyspie-
szyć rozwój hodowli na tere-

nach, gdzie aktualnie istnieją do

tego najlepsze warunki paszowe,
co znajduje zazwyczaj wyraz w

wysokich cenach prosiąt i braku
ich podaży. (Sb)

JEDNORODZINNE.DOMKI
SPÓŁDZIELCZE

Udział spółdzielczości w budo-
wnictwie jednorodzinnym był
dotychczas niewielki. Np. w ub.
pięciolatce ze 108 tys. mieszkań
jednorodzinnych — nierolniczych
— spółdzielczość wybudowała
zaledwie 4 tys. W bież. 5-leciu
przewiduje się 10 tys. spółdziel-
czych domów jednorodzinnych.

Zgodnie z opracowanymi pro-
gramami, spółdzielczość mieszka-
niowa ma pełnić rolę inwestora
dla zorganizowanego budownic-
twa jednorodzinnego, realizowa-
nego w zabudowie zwartej. Na-
tomiast realizacją zajmie się 114

spółdzielczych zrzeszeń domków

jednorodzinnych.

Program przewiduje powołanie
zespołów specjalizujących się w

projektowaniu budownictwa jed-
norodzinnego dla potrzeb całego
kraju. Dla tego typu budownic-
twa tworzone i rozwijane będą
zakłady budowlane i bazy prefa-
brykacji elementów budowlanych,
(msk).

ARMATURA DO NOWYCH
MIESZKAŃ

Z szybkim rozwojem budow-

nictwa mieszkaniowego , zachodzi

potrzeba unowocześnienia wypo-
sażenia mieszkań. Przedsięwzię-
cia takie podjęte zostały już w

zakładach przemysłu ciężkiego. I

tak huta „Silesia" dzięki zain-

stalowaniu wysokosprawnych u-

rządzeń, przystąpi do produkcji
grzejników z blachy, lżejszych o

40 proc. od dotychczas wytwarza-
nych. Odlewnia w Skarżysku Ka-

miennej rozpocznie dostawę wa-

nien i zlewozmywaków o nowo-

czesnych kształtach, a Odlewnia
i Emaliernia w Grudziądzu —

wanien białych i kolorowych o

długości 1,70 m. Krakowskie Za-

kłady Armatur rozpoczną pro-

dukcję zaworów umożliwiających
:

regulowanie temperatury grzej-
ników centralnego ogrzewania o- :

raz niewielkich urządzeń, które :

nałożone na kran rozpylają wodę
eliminując jej rozpryskiwanie.

Nowoczesne wyposażenie w

wymienionych zakładach pozwoli
na podniesienie zmianowości pra-
cy, która w tych branżach jest
jeszcze niska. Prowadzona mo-

dernizacja łączy się z programem :

rozwoju budownictwa mieszka-:
niowego dla zwiększonej załogi
i warunkuje uruchomienie pracy
na dwie i więcej zmian. (msk).
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KONKURSc

GOSPODARKI

PAŃSTWOWA RADA GOS-
PODARKI MATERIAŁOWEJ
wspólnie z Ministerstwem Nau-

ki,.''; Szkolnictwa ' Wyższego ' i
Techniki oraz Centralną Radą
Związków Zawodowych, Naczel-
ną"'- ' Organizacją Techniczną i
Polskim Towarzystwem Ekono-
micznym zainicjowała ogólno-
krajowy konkurs usprawnienia
gospodarki materiałowej w

przemyśle, budownictwie i trans-

nbrcie, nad którym patronat ob-
j^ł PREZES RADY MINISTRÓW
PIÓTR JAROSZEWICZ. Prze-

wodniczącym Głównej Komisji
Konkursowej został Minister
Przemysłu Chemicznego, prof.
dr JERZY OLSZEWSKI.

'Konkurs dotyczy wszystkich
zagadnień gospodarki materiało-
Węji zarówno w sferze zużycia,
jhk , i obrotu, problemów kon-
strukcyjnych, technologicznych i

organizacyjnych, wpływających
ri;a poziom kosztów działalności
gospodarczej, które w okresie
trwania konkursu (rok 1973 i I

półrocze 1974) zostały zastosowa-
ne. -Uczestnikami konkursu mo-

gą być przedsiębiorstwa przemy-
słu, budownictwa i transportu,
któfe swój udział zgłaszają do 30
czerwca 1973 r. właściwej Wo-

jewódzkiej- Komisji Konkurso-
wej '

oraz uczestnicy indywidual-
ni,, którzy mogą zgłaszać udział
W ..konkursie do dnia 31 grudnia

1973 r. bezpośrednio Głównej
Komisji Konkursowej, Warsza-
wa 00-529, ul. Wspólna 1, Biu-
ro Konkursu.

Wszystkie zgłoszenia dokony-
wane. będą na formularzach u-

dostępnianych wraz ze szcze-

gółowym regulaminem -konkursu
przez Wojewódzkie Komisje
Konkursowe, których adresy po
ich powołaniu zostaną podane w

prasie. Najlepsze przedsiębior-
stwa w skali wojewódzkiej —w

podziale na grupy przedsię-
biorstw — zostaną wyróżnione
dyplomami i nagrodami pienięż-
nymi przez Wojewódzką Komisję
Konkursową oraz zgłoszone do
oceny ogólnokrajowej, jakiej do-
kona Główna Komisja Konkur-
sowa.

Zwycięzca I Ogólnokra^jRego
Konkursu * "Usprawtiiettia Góśpó-
darki. Materiałowej; W danej" gru-^
pie branżowej otrzymuje'' tytuł
Przedsiębiorstwa Najlepszej Gos-
podarności oraz nagrodę w wy-
sokości do 1.000.000 złotych, na-

grody II stopnia wynoszą do
500.000 złotych, a III stopnia do
200.000 złotych każda. Zwycięzca
konkursu indywidualnego otrzy-
muje w danej grupie tematycz-
nej dyplom honorowy oraz na-

grodę pieniężną w wysokości do
100.000 złotych, nagrody II stop-
nia do 70.000 złotych, III stopnia
do 40.000 złotych każda,

tfc

Przedstawiając treść komunikatu
Głównej Komisji Konkursowej doty-
czącego założeń Konkursu, chcieli-

byśmy zachęcić ze swej strony
wszystkich naszych czytelników: e-

konomistów, działaczy gospodarczych)
kierowników przedsiębiorstw, praco-
wników naukowych, do wzięcia w

nim aktywnego udziału. Na naszych
lamach wielokrotnie zwracaliśmy u-

wagę, jakie znaczenie ma sprawna
gospodarka materiałami i surowcami
dla obniżenia kosztów działalności
gospodarczej w ogóle i w konsek-
wencji stworzenia warunków pełniej-
szego zaspokajania potrzeb. Sądzimy,
że wiele materiałów, które opubliko-
waliśmy w naszym piśmie, może sta-
nowić dobry punkt wyjścia dla szer-

szych opracowań odpowiadających
wymogom Konkursu.

Przebieg Konkursu będziemy uważ-
nie śledzić, mając otwarte łamy dla
ciekawych pomysłów nowatorskich
rozwiązań. (Red.)

Czytelnikowi
w odpowiedzi

W związku z notatką prasową pt.
DEDYKOWANE RUCHOWI", zamie-

szczoną w nr 4/73 „Życia Gospodar-
czego" ze stycznia 1973 r. uprzejmie
informujemy, że wydaliśmy polecenie
odnośnej jednostce RUCH — rozpro-
wadzania tego czasopisma do więk-
szej ilości kiosków na terenie Trze-
hini.

Zwróciliśmy również uwagę ha feri
minowe, rozprowadzanie „Życia Go-
spodarczego", tak, aby bylo oho do-
starczane do kiosków TO^rzeb.W^rtWii

' zeiri z prasą porSłiną
mania nakładu z Warszawy- . -Centrala.
Kolportażu Prasy i WydąjynictWy któ-
ra odbiera cały nakład -' z drukarni
dokonuje wysyłki na teren całego
kraju bezzwłocznie — najbliższymi po-
ciągami. Nierzadko zdarza się jednak,
że drukarnia nie dotrzymuje ustalo-
nego harmonogramu druku tego cza-

sopisma.

Mamy nadzieję, że redakcja ze swej
strony dołoży również starań, aby
druk „Życia Gospodarczego" odbywał
się tak, jak to przewiduje harmono-

gram.

mgr A. AWADZIUN
dyrektor

Działu Upowszechniania Prasy
Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej

„Prasa — Książka — Ruch"

Od red.: Dołożymy starań i prosi-
my o to drukarnię.

Żwiru
nie wożono...
W moim artykule pt. „K TO LUBI

EKSPORT BUDOWNICTWA", wydru-
kowanym w „Życiu Gospodarczym" z

3 września 1972 r., znalazła się infor-

macja, że na budowę prowadzoną w

Barce (Libia) woziliśmy żwir z Pol-

ski,. Na tę informację powołał się

ANDRZEJ - BOBER w swoim artykule
zamieszczonym w „Życiu Warszawy".

Tymczasem, jak się dowiadujemy
z korespondencji TADEUSZA JAC-

KOWSKIEGO zamieszczonej w „Ży-
ciu Warszawy" nr 18 (2 dn. 21—22

stycznia br.) „pt. „BARKA" — autor

był w Barce i widział'na własne oczy

kamieniołom, z którego nasi budo-

wlani czerpią kruszywo. Także dy-
rektor „BUDIMEXU", Z . WIECHOW-

SKI zapewnia, że tak było również

dawniej; czyli żwiru z Polski- na bu-

aówę W Barce nigdy nie wożono.

Przeprąsząmy więc Czytelników za

*'inyiiią. Informację.
J %afc Wliywa/gdy

*w sprawach dziejących ,się, daleko pi-
szemy na, podstawie rozmów, prowa-

dzonych w Warszawie, choćby z naj-
bardziej wiarygodnymi „pośrednika-
mi"...

IRENA SCHOLL

Myślenicka
„Przelotnica"

W „Życiu Gospodarczym" nr 6 %
lutego 1973 r. przeczytałem artykuł,
którego autor omawia problem ob-

wodnicy kolo Myślenic, jako frag-
mentu szosy dwupasmowej Kraków-
Zakopane. Pozwolę sobie wyrazić
pełne uznanie dla red. ANDRZEJA

NALĘCZ-jAvV^CKIEGO, który bar-
dzo wnikliwie przeanalizował trzy
wersje obwodnicy, tak pod wzglę-
dem koncepcji jak też kosztów.

Jednak zastanawiam Sie dlaczego
nie postawił kropki nad i. Dlaczego
tylko między wierszami opowiedział
się za wersją zachodnia? Uważam
ją za najwłaściwszą, bo gdy wła-
dze powiatu stawiają i zresztą słu-
sznie na turystykę — to konieczne
jest zdobywanie terenów rekreacyj-
nych i turystycznych i w tym wy-
padku w Myślenicach zdobyłoby się
„ małą Gubałówkę", oraz odzyskano
by tereny na tzw. Skałce, cały po-
łudniowy stok, łącznie z pięknym

brzegiem Raby. Natomiast wykona-
nie drugiej jezdni zniszczy bezpow-
rotnie i na zawsze kąpielisko na od-
cinku 3—4 km, bo przecież ze wzglę-
dów przeciwpowodziowych- i kon-
strukcyjnych musi być wykonany
mur i-óporowy w korycie rzeki —

to kosztuję. Czy nad', tymi. kósztaini"
ktoś ; się . zastanowił?

Należy się uznanie myśłenićżanóm
1 władzom tego miasta za perspekty-
wiczne widzenie właściwej lokaliza-
cji obwodnicy. Jako turysta i ko-
rzystający z pięknych walorów te-

go terenu dołączam swój głos w słu-
sznej- sprawie.

Przedłożony, do realizacji, projekt
obwodnicy w werSJl wschodniej, nie.

; należ'v j nazywać .' -obwodnicą -lecz
„przelotmćg" — trudno'.:' mówlćódWu-
pasmowej - szosie, która - ómija- ża-
ledwie rynek - Myślenie--i - przebiega•
przez miasto. To ma być' obwodr
nica?

Ktoś na dobrymi stołku podjął
błędne decyzje i*-teraz różnymi' me-

todami broni swego autorytetu.
'

Opracowanie dokumentacji wg
wersji wschodniej kosztuje dużo
pieniędzy — teraz wnosi się po-
prawki — to też kosztuje. Wg ar-

tykułu w Z.G. koszt wersji wschod-
niej zbliża się do kosztu wersji 3,
a jeśli autorzy projektu zechcieliby
wliczyć koszt muru oporowego w

koryjie rzeki Raby — wówczas o

wiele min złotych przekroczyłby tę
wersję.

Rozważania i dyskusje prowadzo-
ne obecnie powinny odbywać się na

etapie projektu wstępnego, czy zało-
żeń techniczno-ekonomicznych. Może
jednak znajdzie się ktoś — kto prze-
tnie dodatkowe wydawanie pienię-
dzy ha błędne rozwiązanie!?

Może ktoś przeanalizowałby czy to
co się wydaje „obecnie drogie" nie

będzie w przyszłości tanie? Warto

zasięgnąć szerokiej opinii wyspecja-
lizowanych fachowców innych branż,
jak np. urbanistów, architektów,
naukowców ochrony środowiska te-
renu i środowiska człowieka.

Na koniec pozwolę sobie przyto-
czyć cytat z dzieł Wł. Lenina: „Nie
mu r-iowiekł. Utrtrv hv sie nie my-
lił, ale w zależności od tego jak rea-

guje na nomylkę powinniśmy oce-

niać ludzi".

B.Z.

Wieliczka

(nazwisko znane redakcii*

Z doświadczeń

wynalazcy
Chętnie śledzę informacje , „ZE

SWlATA "NAUKI i TECHNlkl", za-

mieszczane w „Życiu Gospodarczym".
Czasem jednak jestem szczerze zdzi-

wiony, ż jaką łatwością miesza się
naukę z quasi-nauką, technikę z pse-

udo-technlką.

W numerze 3 z 21' stycznia" 1973 ro-

ku, w informacji ; pt. „ JAK .OGRZE-

WAĆ DOateK^pddęno, iż i,naukow-
ćyzIPAPW/W.zlęU pro-

blem- ogrzewania "domków jednoro-
dzinnych. Zainteresowali się oni m.

in. ogrzewaniem wodno-elektrycz-
hym..."

Otóż, jakich do tych badań trzeba

naukowców? Jakich do tego warszta-

tów? Jestem tylko ekonomistą —

1

przed sześcioma laty dokonałem po-

trzebnych pomiarów (niektóre para-

metry dostałem od elektryka, który
nie legitymuje się nawet wyższymi
studiami), co do Uości pobieranego
prądu (kW) i ilości koniecznych Kcal.

Sam ustaliłem kubaturę, przewidzia-
łem temperaturę zewnętrzną i kilka

innych szczegółów. Sam zaprojekto-
wałem wykonanie prymitywnego
zbiornika o podobnych wielkościach,
jakie podano w artykule. Największa
trudność to sprawa spawania poje-
mnika z blachy kupionej ze złomu,
kupno grzałek w NRD (jeszcze były
zamknięte granice) i doinstalowanie

do koksowego systemu ogrzewniczego. -

Ci naukowcy — chyba od liczenia

temperatury — mylą się jednak, je-
śli twierdzą, że w klimacie szcze-

cińskim ogrzanie przez 8 godzin w

nocy i 2 godziny w dzień zapewnia
przez pozostałe 14 godzin na dobę cie-

pło, niby z tej akumulacji!

W. KOWALSKI

Szczecin

PRACOWAŁ
EM kiedyś jako socjolog w dużej

fabryce pod Warszawą. Nie wiem do dziś, jaki.
zakład miał pożytek z mojej działalności. Ja

znajdowałem w tej pracy sporo satysfakcji.
Dyrektor scedował na mnie część swoich upraw-

nień i władzy. Przyznam, że mi to imponowało.
Z całą powagą traktowałem, na przykład, za-

łatwianie skarg i zażaleń pracowników. Przy tej
właśnie okazji poznałem różne metody awanso-

wania pracowników.
Stosowano w tej fabryce znaną metodę „zmia-

ny obiecującego". Polegało to na tym, że dyrek-
tor mówił panu A., że go bardzo ceni, że wie do-
skonale o jego dużym wkładzie pracy i wysokich
kwalifikacjach. Następnie tłumaczył mu, iż ima,
niestety ograniczone możliwości finansowe. Po-
tem obiecywał, że na 22 lipca, to już na pewno
dostanie.

Stosował przy tym bardzo sprytny trick. Otóż,
zawsze znajdował się ktoś, np. Zebrowski, kto
bezapelacyjnie zasługiwał na podwyżkę a przy
tym nie był awansowany od lat. I dyrektor tłu-
maczył panu A., pani B. i wszystkim innym, w

taki sposób: miałem mało pieniędzy... gdybym, dał

panu, panie A., to musiałbym odmówić Żebrow-
skiemu... a on tyle czasu czeka na podwyżkę...
itd. itd.

Drugi trick polegał na sporządzaniu list-propo-
życji do podwyżki. Na pierwszym miejscu zawsze

bywał taki Zebrowski, potem dziewięć nazwisk
osób, którym dyrektor rzeczywiście chciał dać

podwyżkę, później 3—4 nazwiska tych, którzy
z pewnością poczują się skrzywdzeni. I pokazuje
się im te listy jako dowód dobrej woli i szcze-

rych chęci.
Pracownicy wierzyli, że już przy najbliższej

okazji na pewno dostaną podwyżkę. Potem...
zmieniał się dyrektor!

W ciągu sierpnia i wrześnią przychodzili na

skargę pracownicy wydziału T-l. Dowodzili mi

kolejno, że są osobami, którym należała się pod-
wyżka, ale jej nie dostali.

Kierownik tego wydziału, inż. S., długo zbywał
mnie różnego rodzaju wyjaśnieniami. Zapewniał,
że wie co robi. A przykład postępowania brał
„z góry".

Przyparłem go do muru, więc w końcu wyjawił
mi zasady tej metody.

. . .Nie rozumie pan, kochany socjologu, ludzkiej
psychologii. Oni starają się dobrze pracować, bo

liczą właśnie na awans. Co się stanie, jeśli panu X
dam obiecaną podwyżkę? Pan X po prostu prze-
stanie dobrze pracować, gdyż wie, że następną
podwyżkę będzie mógł dostać dopiero po kilku
latach. Przecież to oczywiste! Jeśli dim dziesię-
ciu najlepszym pracownikom awans, to natych-
miast „rozłożę" cały wydział!

Zgłupiałem na ładnych kilka dni. Trudno było
znaleźć błąd w tym rozumowaniu, a jeszcze trud-
niej — sposób wytłumaczenia inż. S., że hołduje
złej zasadzie!

W styczniu 1973 roku powiedziano mi, że kie-
rownik T-l przestał pracować w fabryce. Prze-
niósł się do biura projektów. Powód: przez 7 lat
nie awansoioał go dyrektor, nawet o te marne

pięćset zetów!
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ipodarczt
# W Lublinie powstał prywatny

zbiór nalepek na sery, obejmujący
dwa tysiące etykiet serńw, repre-
zentujących 24 kraje. W d .iale pol-
skim, niustety, najskromniejszym
ilościowo, wyodrębniono poddział na.

lepek z błędami ortograficznymi.
Jest ich piętnaście. —

• W noc poprzedzającą otwarcie,
okradziono nowy sklep ZUR1T w

Kielcach, co zubożyło przedsiębior-
stwo i uroczystość. Sklep nie był
pilnowany, ponieważ przed przecię-
ciem wstęgi oficjalnie jeszcze nie
istniał.

0 Dyrektor „Centrcctali" mgr H.
Szklarz zarządził, że podlegle mu

placówki zajmujące się dystrybucją
stali, a także huty nie będą przyj-
mować w ogóle zamówień na stal,
nadesłanych w listach nie oznaczo-

nych kortem pocztowvm.. A więc
cała działalność inwestycyjna w Pols-
ce 1 prawie cała produkcyjna staje
się zależna od kancelistek, adresują-
cych listy.

A Wedle obowiązujących w han-
dlu zasad, reklamacja jakiegokol.
wiek towaru może być przyjęta
tylko wówczas, jeżeli wylegitymuje
się nabywcę, co przy obopólnym
rozdrażnieniu stron daje tylko
asumpt dn awantur. Trudno domyś-
lić się, dlaczego administracja handlu
musi sprawdzać personalia, skóro nie
chodzi o to kto kupił, ale co kupił i
skoro reklamujący nie poda przecież
fałszywego nazwiska i adresu, żeby
kto inny otrzymał zwrot pieniędzy.


