emigracja zarobkowa, ale korzystna wymiana ludzi i umiejętności
wywiad z prof. ANTONIM RADKIEWICZEM (str. 1)
# Tłuste lata przemysłu mięsnego
a kiedy chuda wędlina?
MARCIN MAKOWIECKI (str. t) # Kopernik rozumie, ie „spodlona" moneta wywołuje drożyznę
SEWERYN ŻURAWICKI (str. 5) # Dalekopisem z Targów Krajowych
ZOFIA DŁUGOSZ
(str. 6) 0 Warstwa upośledzona czy złota żyła gospodarki?
dyskusja o chłoporobotnikach w dodatku „tycie i Praca"»
Nie

—

—

—

—

—

—
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NASZ

WYWIAD

CHŁOPI

wszystkim

NOWA SFERA
z

prof.

—

ROBO-

dr. hab. ANTONIM RADKIEWICZEM

TNICY?

TYLKO TEN ODCZUJE WIELOSTRONNE KORZYŚCI REWOLUCJI
NAUKOWÓ TECHNICZNEJ, KTO UZNA, ZE
-

-

„KSZTAŁCENIE JEST SPRAWĄ CAŁEGO ŻYCIA",

ONO
stwierdził

ZE

NAJLEPIEJ ZAPEWNIA ROZWÓJ OSOBOWOŚCI
prof. ANTONI RAJKIEWICZ na sympozjum naukowym na temat: „Wykorzystania rezerw zasobów ludzkich krajów RWPG
w warunkach naukowo-technicznej
rewolucji i doskonalenia
metod gospodarki socjalistycznej".
-

0 Jest ich

-

-

i

na

-

0
na

przez

wszystkich

ludzi

pracy

Pracują „na motocykl", czy
utrzymanie rodziny i gospo-

powrotem, czy marzą

dalszy

0 po trzecie —, na stałe podnoszenie kwalifikacji, odpowiadające postulatowi kształcenia ustawicznego. Wykształcenie takie stanowi
bowiem warunek wzrostu gospodarczego,
postępu technicznego
i rozwoju społecznego.
,

wszędzie następuje gwałtowny wzrost
poziomu kwalifikacji kadr, na co wpływa z jednej strony dopływ wykształconej młodzieży do zakładów pracy, z drugiej zaś
rozwój systemu doskonalenia pracowników.
Procesy te wymagają ścisłych powiązań
między polityką kształcenia i zatrudnienia. Nakazują też one zwracać
coraz większą uwagę na stronę jakościową
reprodukcji zasobów pracy
i racjonalne wykorzystywanie posiadanych przez nie kwalifikacji.
że

—

Wszędzie plany rozwoju społeczno-gospodarczego przewidują modernizację systemów kształcenia i ich powiązanie z potrzebami współczesnego człowieka, gospodarki i kultury.
Wszystko to uzasadnia pilną potrzebę zajęcia się kompleksem zagadnień dotyczących kształcenia, doskonalenia i wymiany kadr oraz informacji w zakresie międzynarodowej współpracy krajów socjalistycznych. Sądzę, że najbliższa przyszłość podyktuje też potrzebę stworzenia wielostronnie korzystnych form przepływu określonych grup pracowniczych
z jednych krajów do drugich, a również 1 organizacji międzynarodowych
ośrodków kształcenia oraz doskonalenia fachowców w niektórych specjał,

o

(SfPrzyitoszq gospodarce korzyści, czy straty?
0 Stanowią kategorię stałą
czy przejsciowq?"0 Zjawisko tó w Polsce przybrało rozmiary ogromne; czy jest
zgodne z tendencjami,- występujqcymi w innych. krajach?
'0 Czy można pozostawić ich
własnemu losowi, czy należy pro
wadzić wobec tej grupy politykę
aktywnq?
0 Przenieść do miast, utrzymać na wsi, tworzyć osiedla dla
tej ludności?
Opinie są skrajnie zarysowa
ne. Problem ogromny. Zasygnalizowaliśmy go w jednym z pierwszych numerów dodatku „ŻYCIE
I PRACA". Chodzi, oczywiście, o
tzw.
chłoporobotników
Kategoria ta istnieje od lat, ale
obecnie, wobec nowej polityki
rolnej i polityki racjonalnego,
optymalnego zatrudnienia we
wszystkich działach gospodarki
sytuacja
chłoporobotników
określenia.
Związane
wymaga
z tą kategorią zjawiska nabierają bowiem szczególnej ostrości.
Nad tymi właśnie sprawami
toczyła się w redakcji dyskusja,
w której udział wzięli: mgr EUGENIUSZ DOBOSZ
dyrektor
Departamentu Zatrudnienia Ministerstwa Pracy, Płac i Spraw
Socjalnych, dr MARIA DZIEWICKA
z
Instytutu Ekonomiki Rolnictwa, prof. dr hab. DYZMA
GAŁ AJ
dyrektor Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, mgr
z
ANDRZEJ GUZOWSKI
Wy
działu Rolnego Komitetu Miejskiego i Powiatowego PZPR w
Płocku, prof. dr hab. FRANCISZEK KOLBUSZ
dyrektor JnNauk
stytutu
Społeczno-Politycznych Akademii Rolniczej w
Krakowie, dr JADWIGA MAREK
z Zakładu Polityki Rolnej Wyższej Szkoły Nauk Społecznych
'

-

tej chwili zresztą konieczne jest ożywienie wzajemnej wymiany
doświadczeń, informacji i. koncepcji, związanych z perspektywicznymi
planami gospodarowania czynnikiem ludzkim.
Nie -ukrywajmy, że ta dziedzina pozostawała dotąd na dalszym miejscu
współpracy krajów socjalistycznych. Tymczasem niemal wszystkie
przedsięwzięcia z ostatnich lat wykazują w tym zakresie wysoką efektywność i wielostronne korzyści.
w

&

—

—

RED.: O

jakie przedsięwzięcia

chodzi?

A. RAJKIEWICZ: Myślę np. o kierowaniu, na podstawie długoterminowych i kompleksowych umów bilateralnych określonych grup pracowników do innych krajów w celu pełniejszego wykorzystania mocy produkcyjnych (zwłaszcza .w tej sferze produkcji, która stanowi przedmiot eksportu do kraju wysyłającego swoich pracowników), a równocześnie
i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Tego rodzaju umowy podpisała Polska z Czechosłowacją i NRD. Obejmują one okresy zatrudnienia od 1 roku do 3 lat, a korzysta z nich
obecnie kilkadziesiąt tysięcy osób łącznie z pracownikami przekraczającymi codziennie granicę.
Ważną i efektywną formą kooperacji krajów socjalistycznych są przedsiębiorstwa wspólne, lokalizowane w krajach i na obszarach posiadających odpowiednie zasoby pracy. Np. bardzo dobrze działa w Polsce
przedsiębiorstwo polsko-węgierskie „Haldex", zajmujące się eksploatacją
hałd węglowych.
Buduje się wspólne przedsiębiorstwo przemysłu lekkiego Polski i NRD
w Zawierciu, gdzie są pewne nadwyżki kobiet (przemysł ciężki tego rejonu zatrudnia przede Wszystkim mężczyzn) itd.
RED.:
Dobrze się składa, że mamy w obecnej pięciolatce bogate
zasoby ludzkie, podczas gdy nasi sąsiedzi...

-

H

•

—

dr MAREK MUSZYŃSKI i prof. dr hab. AUGUz
STYN WOŚ
Instytutu Rozi
Wsi
Rolnictwa
PAN, inż.
woju
JÓZEF ZIELIŃSKI dyrektor Generalnego Wykonawstwa BudoKozienice oraz
wy Elektrowni
przedstawiciele redakcji: redaktor naczelny
JAN GŁÓWCZYK
i ANNA KUSZKO.
Relację z dyskusji zamieszczamy w dodatku „ŻYCIE I PRACA"
(str. 8, 9 i 10),
przy KC PZPR,
-

ZSHN

-

'

a

**jt*>f

Z,

RAJKIEWICZ:
Tutaj
chciałbym się przeciwstawić traktowamiędzynarodowej mobilizacji zasobów pracy jako formy emigracji
zarobkowej. Jest to bowiem element obustronnie korzystnej współpracy
w
zakresie efektywnego wykorzystania warunków naturalnych poszczególnych krajów, mocy produkcyjnych i kadr.

NA STR. 2
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Są
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spożytkować

ambitni

Okupili
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wiedzę dużym

kosztem
A.

Fot.

i umieją
Jalosińskl
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dżinie.
łówki

Jedynie w produkcji szynek dystans od czoświatowej jest nieco mniejszy. Nie oznacza to
ale produkowaoczywiście, że nasze wyroby są złe
ne
są na ogół metodami bardzo prymitywnymi przy
dużym zużyciu surowca i robocizny.
Deficyt mocy przerobowej to także jedna z podstawowych trudności przemysłu mięsnego. W okresach
szczytowego spiętrzenia dostaw żywca, tzn. w II i IV
kwartale sięga on 25 procent. Oczywiście, wszystkie
zwierzęta są od dostawców kupowane, a trudności
z
„zagospodarowaniem" mogłyby być wewnętrzną
sprawą przemysłu, gdyby nie fakt, że w ostatecznym
rachunku płaci za to społeczeństwo. Przemysł zmuszany jest bowiem w tej sytuacji uruchamiać dodatkowe moce produkcyjne, skracać procesy technologiczne, co może wpływać na jakość produkcji rynkowej.
Ta sytuacja zmusza również do przerzutów surowca
uciążliwych, a nade wszystko kosztownych, bo
prowadzących do znacznych ubytków wagi.
Te poważne problemy, ze szczególnym natężeniem
wystąpiły' w okresie, gdy przed gospodarką mięsną
pojawiła się dziejowa nieomal szansa. W wyniku skutecznych decyzji w zakresie polityki rolnej nastąpił
zasadniczy zwrot w poziomie i rozmiarach produkcji zwierzęcej. I w tym momencie przemysł i aparat skupu począł dławić się zwiększonymi dostawami
a do tego nie można było dopuścić.
Niektóre
trudności udało się wprawdzie pokonać rozwiązaniami organizacyjnymi (wprowadzenie pracy wielozmianowej, usprawnienia w skupie, transporcie itp.), ale
cały problem dojrzał do podjęcia decyzji o charakterze podstawowym.
Decyzje takie zostały podjęte.
—

—

—

OD PODSTAW...

-

A.
niu

DOKOŃCZENIE

LEKKIE

zamiesz-

—

nościach.
Już

INWESTYCJE

kaniu wmieście?

—

należy,

bowej.
Eksperci w Centrali Przemysłu Mięsnego oceniają,
że opóźnienia w technice obróbki mięsa wynoszą około 10—15 lat, a w produkcji wędliniarskiej 15—20 lat
w porównaniu do krajów przodujących
w
tej dzie-

margines społeczny?
Odpowiada im codzienna
wędrówka ze wsi do miasta i z

znaczne podniesienie indywidualnej i społecznej wydrugie
dajności pracy przez osiągnięcia rewolucji naukowo-technicznej,
usprawnienia organizacyjne i bodźce ekonomiczno-socjalne;

Podkreślić przy tym

—

0

wzrost

0 po

Warszawie
na
Żeraniu, w Kielcach
Nisku. To były jednak inwestycje bardzo
skromne wobec potrzeb i dziś drogo trzeba płacić za
politykę „oszczędności", która przyczyniła się do zacofania technicznego przemysłu mięsnego w naszym
kraju, a przede wszystkim do deficytu mocy przerow

i

tzw.

A. RAJKIEWICZ: Mówiłem na sympozjum o tym, że we wszystkich krajach wspólnoty socjalistycznej w nowych planach pięcioletnich i perspektywicznych kładziemy szczególny nacisk na:
—

przedsięwzięcia świadczy najlepiej
w poprzednim
pięcioleciu zainwestowano w przemysł mięsny tylko 2,7 mld
zł i zbudowano
trzy
większe
zakłady:

0 Sq w swoim środowisku nosicielami postępu,
czy zasilajq

rewolucji naukowo-technicznej...

pierwsze
odczuwalny
poziomu życia;

wsi?

O

—

SKALI
fakt, że

darstwa?

REDAKCJA: Przytoczyłam na wstępie fragment wystąpienia Pana
Profesora na temat konieczności permanentnego kształcenia w dobie

# po

sześć, trzy, półtora,

czy pół miliona?
0 Lqczqc dwa zajęcia
sq
bohaterami pracy, czy „zawalidrogami" zarówno w mieście jak

sympozjum zorganizowane przez Instytut Ekonomiki Światowego Systemu Socjalistycznego pod koniec ub. r. w Moskwie
cechowało połączenie ściśle naukowych badań na temat
zasobów ludzkich z szerokq praktyczno-gospodarczq analizq
istniejqcej sytuacji w tej dziedzinie w poszczególnych krajach.
Wzięli w nim udział przedstawiciele instytucji
naukowych i ekoJ
z
Z
10
ramienia Polski
nomicznych
krajów, socjalistycznych ).
z referatem na temat „Roli
czynnika ludzkiego w gospodarce
polskiej w latach 1971-1990" wystqpił dyrektor Zespołu Planowania Społecznego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów prof. dr Antoni Rajkiewicz. Autor referatu omawiał już na
naszycH łamach
problemy gospodarowania
2
czynnikiem Iiięjzjąm w Pojsce ). Zwróciliśmy się więc teraz z proibq o- poinformowanie Czytelników o szczegółach
zarysowującej się współpracy międzynarodowej w dziedzinie
wykorzystania zasobów ludzkich. Jest to nowy i niezwykle ważny temat prac, prowadzonych przez kraje wspólnoty socjalistycznej.
To

w bezpośrednim wpływie rozbudowypotencjału produkcyjnego przemysłu
mięsnego na poprawę zaopatrzenia ludności w
podstawowe artykuły żywnościowe.
Nakłady na rozbudowę przemysłu mięsnego w
1971—1975
bieżącym pięcioleciu
wyniosą
21,5 miliarda zł. Czego społeczeństwo może oczekiwać po zrealizowaniu tych ogromnych zamierzeń inwestycyjnych?
—

wanego

CZY

WSPÓŁPRACY
Rozmowa

PRIORYTETOWE znaczenie inwestycji w przemyśle mięsnym wyraża się nie tylko ich przytłaczającym udziałem w globalnych nakładach na rozwój całego przemysłu spożywczego, ale przede

powszechnym odczuciem, przemysł mięzaliczony do grona najważniejszych organizacji gospodarczych, którym dać trzeba wszelkie możliwości szybkiego rozwoju. Oznacza to budowanie od
podstaw nowego przemysłu i równoczesne działanie
aż w trzech zasadniczych ; kierunkach, a mianowicie:
Zgodnie

z

sny został

-

—

—

—

budowy nowych zakładów,
modernizacji zakładów istniejących, oraz
wymiany parku maszynowego, głównie
sprzętu za granicą.

-

drogą... zakupu

Na tych trzech polach rozgrywa się partia,' w: której stawką jest lepsze zaopatrzenie, rynku oraz stworzenie warunków dla rozwoju produkcji zwierzęcej.
Aktualny stan zdolności przerobowych w całej branży wynoszący 1706 tys. ton nie jest wystarczający.
Prognozy rozwoju gospodarki mięsnej opracowywane
w
ciągu ubiegłego- roku
oceniały
poziom
skupu
w 1975 r. na 1 828 tys. ton (w wadze bitej). Dziś ocenia się, że skup żywca w ostatnim roku planu pięcioletniego będzie przekroczony. A zatem rozwój •'sytuacji gospodarczej dorzucił jeszcze jeden argument
na rzecz rozbudowy potencjału przemysłu.
Tym bardziej, że spośród istniejących zakładów część trzeba
będzie po prostu zamknąć jako jednostki całkowicie
'

DOKOŃCZENIE

'

NA STR. 4

DOKOŃCZENIE

'

ZE STR.

1

W poszczególnych krajach socjalistycznych mamy sporo różnych pozytywnych rozwiązań technicznych, gospodarczych, prawnych, organizacyjnych, których upowszechnienie może wplynątf na przyspieszenie racjonalizacji rozwoju społeczno-gospodarczego, a tym samym i na poprawę warunków życia ludności.
Tymczasem zdarza się, że o rozmaitych ciekawych
rozwiązaniach
w
innych krajach socjalistycznych dowiadujemy się za pośrednictwem
wielkich ośrodków informacji w krajach kapitalistycznych.
Barierą w wędrówce tych pomysłów i rozwiązań jest właśnie brak specjalistów, a również brak znajomości języków obcych. Zbyt mało mamy
również tłumaczeń oryginalnych i interesujących publikacji, ukazujących się w krajach wspólnoty socjalistycznej.

Każdy kraj socjalistyczny, rozwijający się w sposób planowy Jest
w stanie zapewnić pełne zatrudnienie ludności poszukującej
zajęć zarobkowych. Wymownie świadczy o tym sytuacja na naszym rynku
pracy,
3
o czym Pani zresztą pisała ostatnio w „Życiu Gospodarczym" ).
Chciałbym jednak uściślić informację zawartą w artykule pt. „Nie zmarnować'
szansy", a mianowicie w wiek produkcyjny (18 lat) wejdzie w 1973 r. ogółem 715 tys. osób (365 tyś. chłopców i 350 tys. dziewcząt), zaś wiek emerytalny 65 i 60 lat osiągnie 122 tys. mężczyzn i 164 tys. kobiet. Przyrost
netto zasobów pracy wyniesie więc 429 tys. osób. W 1973 r. do pracy zawodowej będzie kandydować ogółem 443 tys. absolwentów liceów ogólnokształcących, szkół zawodowych i wyższych.
Jeśli

bowiem

może

niektórych
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kadr i ich kształce-

też

wyraźniej występuje
potrzeba wymiany
uczelniach innych krajów, korzystania z praldyk
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doskonalenia
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się
współpracy
rriiędzy
krajami
socjalistycznymi jest niewystarczający, W tym zakresie powinny być
podjęte badania i ustalone zasady oraz zadania na dłuższy okres.

ralnych, socjalnych, usługowych itp.

Uważam, że proces naszej integracji gospodarczej w dużym stopniu
zależy od kadr specjalistów w dziedzinie współpracy międzynarodowej,
wybiegających poza tradycyjne ramy handlu zagranicznego.

nej

\aiws2a.

as;^

kaniowego
współpraca
tabryk domów. Widzimy tutaj
owocna

krajów kupujących
strony pełnego

z

fabryki

te

mieszkań

budowy

ml

Wydaje

ta,

że

najwyższy

przyjęta

została ta

Wzbudziła

RAJKIEWICZ:

krajów

eksportujących

w

celu:

„

^

JTMdńo

w

chwili

te]

o

r

wraz
^KUWM.-

z

,.

przę^ od teor,

czas

propozycja?

zainteresowanie.

Na

naszych

oczach

się

zaczyna

z

roku na rok umacniać świadomość
^^QYTYOVJ

przynależności społecznej
wzmacniam się więzy międzyludzkie, pozwalające
eYaiJNl

^750,3⁄43⁄43⁄4

\ ^3⁄43⁄43⁄4^^3⁄4^3⁄4. -wasc^ waXO&OS»

^WSSKSVptTBTC^

ANNA

Rozmawiała:

1) Bułgaria,

jed-

—

.

.

4)

Broszura

\

^SMŁt-N.

KUSZKO

Czechosłowacja. Jugosławia. Kuba, Mongolia, NRD, Polska,

nia, Węgry oraz gospodarze Związek Radziecki.
J) Antoni Rajkiewicz: „Czynnik ludzki"
nr1z1913r.).
1) Anna Kuszko: „Nie zmarnować szansy" (Ż.G nr 8 z 1973 r.)

opanowania procesów technologicznych, z drugiej
zaś
zwiększenia potencjału wykonawczego producenta. W tej chwili
Polska podpisała umowę z NRD w tym zakresie.
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I\SefTkcVmolnVS zacytować fragment
tez
programowych
uchwalonych na VII Plenum KC PZPR, w których mowi sięze części
młodzieży, która wyróżnia się pracą ideową i zdolnościami, na ezy
w
szerszym zakresie umożliwić zdobywanie doświadczeń i umiejętności zawodowych poprzez studia i pracę za granicą w dobrze zorganizowanych i nowoczesnych przedsiębiorstwach" ').
Konferencja w Moskwie uzmysłowiła wagę zagadnienia i stała się
okazją do bardzo interesującej wymiany poglądów (między innymi tez
na
temat optymalnych granic aktywności
zawodowej kobiet) oraz doświadczeń. Sporo czasu poświęciliśmy również na analizę obtitycn materiałów statystycznych, zgłoszonych przez przedstawicieli z poszczególnych krajów, zwłaszcza zaś profesorów węgierskich oraz na omawianie konkretnych form dalszej współpracy. Na zakończenie chcę dodać,
że w konferencji uczestniczył z Polski również doc. dr WIESŁAW ISKRA
z
WSNS, który przedstawił osiągnięcia gospodarcze Polski w ostatnich
latach oraz dynamikę powiązań kooperacyjnych w krajach RWPG. wystąpienie to wywołało żywe zainteresowanie.
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swajać.

miało

ud^.
zasięgu międzynarodowego,przepływu ludzi
jednak wątpliwości, że przepływ ów dyktują ^f^^^^^^Tzawspólnoty politycznej, gospodarczej i społecznej Własn e przy kład z zakresu turystyki, budowy i obsługi wielkich szlaków_tomunikacy^nych
autostrad z siecią stacji benzynowych, warsztatów
motói it^ uwypu
klił narastające potrzeby w zakresie transferu
jemnych wysiłków na rzecz optymalnego jego wykorzystania w interesie poszczególnych krajów i całej wspolnoty swjalistyTM^
W ostatnich latach dynamiczny rozwoj .turptyta spotęgował bowiem
zasięg bezpośrednich kontaktów między mieszkańcami a pwszysU
kim
młodzieżą w naszym kraju. Dochodzi do masowych be^o^ednich konfrontacji między ludźmi, ich kulturą
obycza
wania zabytków historii całego kraju, jego folkloru
wlasciwoM.ikrajobrazowych, klimatycznych, rozwiązań w sferze społecznej i gospodar-

—

Różnie to wygląda, ale chcę podkreślić, że chodzi
nie tylko o pracę za' granicą pewnych wybranych grup zawodowych, lecz o stałą rotację, by nawyki dobrej roboty obejmowały coraz
liczniejsze rzesze pracowników, w tym również i kadry kierowniczej
przedsiębiorstw budowlanych. Przecież sprawność tej kadry jest czynnikiem decydującym o procesie organizacji pracy, dostaw, jakości robót
itp. Ponadto jest to okazja pogłębienia znajomości języka obcego, przypatrzenia się technice stosowanej w innym kraju. Technika współczesna
ńie zna granic i trzeba korzystać z każdej okazji, by ją poznać i przyA.

dianchm

^^

Nasze polskie badania, a również i dane z innych krajów socjalistycznych wykazują, że szczególnie dużo sił ludzkich (np. w Polsce ok. 1,8
min osób, czyli 18 proc. zatrudnionych w
gospodarce uspołecznionej)
zużywa się jeszcze w transporcie wewnętrznym i przy pracach załadunkowych i wyładunkowych. Z tego tvynika dyrektywa praktyczna
a
mianowicie potrzeba intensywnego rozwijania konteneryzacji i produkcji odpowiednich nowoczesnych mechanizmów oraz urządzeń transportowych i wyładunkowych dla wszystkich krajów socjalistycznych.
Osobiście uważam, że produkcji
wspomnianego sprzętu' należy się
pewna preferencja nawet w stosunku do tak dzisiaj popularnej produkcji samochodów osobowych. To sarno dotyczy autobusów do przewozu
pracowników, zwłaszcza z uwagi na powszechnie obserwowane nasilenie migracji wahadłowej.
We wszystkich krajach socjalistycznych zainwestowaliśmy i inwestujemy nad al znaczne środki w przemysł wydobywczy, ciężki i maszya
równocześnie obserwujemy niedobór sił ludzkich w pełnym
nowy
wykorzystaniu zdolności produkcyjnych.
Podniosłem więc sprawę substytutu technicznego, ale on tu nie wystarcza
potrzebny jest również transfer ludzi do miejsc pracy i to
całych rodzin, gdyż dopiero wtedy możemy mówić o stabilizacji i re-

granicę wysyłamy najlepszych pracowdobrej organizacji, ale organiprzecież zależy.

Profesora

ama

—

za

•

i
deklaracji do bardziej konkretaych wspólnych
wszechstronnego doskonalenia
pod dyskusję
noty socjalistycznej w różnych
D
TM
zebranych
moją osobistą propozycję Pt
międzynarodowego
dowego przedsiębiorstwa
(stan,£
przedsiębiorstwa budowy
eksp oatacń urządze^ towar
daryzowane stacje obsługi, stacje bonowe,
U;
za
i^h,
tym szybki rozwój masowego ruchu turyst^zneŁu.
uzasadniają również różne warunki kh^czne^
jach socjalistycznych, co ułatwia przedłużenie okresu prac ciiogowyui.

mówić

RED.: To

Dwimi*

.,,

RAJKIEWICZ:

A.

ników. Uczą się oni wprawdzie zasad

Pana

Wystąpienie

RED.: Jak

wego. Wszędzie wielkie aglomeracje przemysłowe oraz rejony wydobywania surowców przemysłowych odczuwają niedobór mężczyzn
robotników wykwalifikowanych. Niedobór ten ubrudnia pełne wykorzystanie
zdolności produkcyjnych. Jak temu zaradzić?

przedsiębiorstwa

^

RAJKIEWICZ: Działalność nasza może i powinna być różnorodna.
Mówiłem np. na konferencji o tym, że diagnozy zatrudnienia i prognozy demograficzne wskazują na bardzo zróżnicowane procesy demograficzne w układzie przestrzennym. Wszyscy planujemy migracje przestrzenne ludności i wiążemy je z programami budownictwa mieszkanio-

czych poza granicami własnego kraju. Istnieją nawet instytucje zatrudniające specjalistów z różnych krajów. Wyspecjalizowane przedsiębiorstwa mogą wykonywać różne zadania w kilku krajach. Pożądana
jest dłuższa praktyka w zakładach bliźniaczych, przy urządzeniach importowanych, w opanowaniu procesów technologicznych, przekazywanych
zagranicznym kontrahentom.
Badania socjologiczne prowadzone wśród załóg wykonujących swoje
zadania inwestycyjne za granicą wykazują zdumiewający wzrost wydajności pracy, dyscypliny i usprawnień organizacyjno-technicznych.
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ulega
dzy naród owego rynku wykonawstwa inwes tycy nego
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procesy inwestycyjne
naszej wspólnocie socjalistycznej.
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Nie

więc podjąć należy kroki, aby bardziej efektywnie niż
dotąd wykorzystać istniejące możliwości współpracy w zakresie racjonalnego gospodarowania zasobami pracy?

grup

przykład

wyspecjalizowane

RED.: Jakie

podnoszę sprawę międzynarodowej mobilności zasobów
pracy, to nie z tytułu stosunkowo korzystnej
sytuacji demograficznej
w Polsce w obecnym
dziesięcioleciu, ale w powiązaniu z bardziej genei
ralną
dalekosiężną koncepcją wielostronnych przepływów usług inwestycyjnych i kadr podnoszących swoje kwalifikacje lub nabywających,
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techniczne.
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Szczepański, Przewodniczący Komisji Ekspertów, która raport opracowywała. Jego krótka wypowiedź w
„ŻYCIU LITERACKIM" pt. „Decydujący problem oświaty" sygnalizuPo pierwsze
je dwa zagadnienia.
stały spadek efektjrwności
dydaktycznej i pedagogicznej współczesnej szkoły. Szkoła stała się instytucją, której nie lubią ani uczniowie,
ani rodzice, ani nauczyciele. Z tego stwierdzenia wynika pytanie
od czego zacząć modernizację szkoły, co przyjąć za punkt wyjścia w
tworzeniu nowej
strategii oświatowej?
Zagadnienie drugie sprowadza się
do stwierdzenia, że nie środki materialne są w
tym wypadku najważniejsze. Na początku lat 60-tych
w
Stanach Zjednoczonych
proklamowano
dekadę rozwoju szkolnictwa.
Wprowadzono do szkół nowoczesną
technikę,
wykorzystano
współczesną psychologię, starano się
nauczanie
indywidualizować
itp.
Zmiany te nie przyniosły
jednak
przewidywanych efektów. Ten potężny program z jednej strony nie
odpowiadał młodzieży, z drugiej zaś
często przerastał możliwości większości szkół i większości nauczycieli. Prof. Szczepański proponuje więc
temu
sięgnąć do wydanej 45 lat
Floriana
„Socjologii
wychowania"
Znanieckiego. Zawarta tam koncepcja wychodzi z założenia, że uczeń
nie może być przedmiotem manipulacji, lecz czynnym partnerem nauczyciela. Doświadczenie wykazało
bowiem, że każda koncepcja zakładająca bierność ucznia, traktująca
go jako swoisty materiał do obróbki, nawet stosująca znakomite techniki i maszyny tej obróbce służące,
musi zakończyć się fiaskiem. Traktowanie ucznia jako odbiorcy tego,

pierwszy

—

co mają mu do przekazania nauczyciele, wywołuje przede
wszystkim
niechęć, a nawet nienawiść do szkoły. Tak więc podstawową tezą no-

inwestycje. Niezaspokojone potrzeby w tej dziedzinie są więc również jeszcze znaczne. Obok tego nabiera coraz większej ostrości problem

wej strategii powinno być aktywne
uczestnictwo

ucznia

w

.

daktycznym i wychowawczym.
System oświaty to nie tylko szkoła, ale szkoła jest ogniwem decydującym. Dlatego też bez zasadniczej
reformy działalności wychowawczej
i dydaktycznej w szkole nie można
stworzyć skutecznego i skoordynbwanego
systemu łączącego wysiłki
całego wychowującego społeczeńst,,

wa.

Od
spraw
perspektywicznych
przejdźmy do spraw bieżących. Tu
ciągle
jednym z najważniejszych
zagadnień jest przyśpieszenie procesów inwestycyjnych.
Na
ten
temat
wypowiada się w „FUNDAMENTACH'?
twa i PMB

Minister BudownicAlojzy Karkoszka w ar-

tykule pt.
„Szybciej znaczy racjonalniej". Minister Karkoszka stwierdza, że wykonanie a nawet przekroczenie tegorocznych zadań przez
budownictwo będzie
możliwe przy
spełnieniu dwóch warunków: lepi
szego zaopatrzenia w materiały
oraz
wzmocnienia
wyroby
bazy
technicznej przedsiębiorstw
wykonawczych.
Napiętia w dziedzinie materiałów
mogą zobrazować następujące liczby
w
dwóch pierwszych miesiącach
br.
wzrost
budowlanoprodukcji
montażowej w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku
wyniósł 30%, zaś wzrost produkmateriałów
cji
budowlanych
17%. Jeżeli więc nie nastąpi przyśpieszenie produkcji materiałów budowlanych, budownictwo
będzie
musiało
przyhamować
osiągnięte

—

-

—

tempo.
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w

w

wyposażeniu

nowoczesny

budownicdość

sprzęt jest

istotny. Poprawa ta dotyczy jednak głównie
wielkich
przedsiębiorstw
realizujących sztandarowe

lepszego wykorzystania

maszyn

i .sprzętu,

procesie. dyr
..

niejednokrotnie zresztą omawiany, i ,na naszych łamach. Tak

wskaźnik zmianówości
zwany
pracy najważniejszych
inajdroższych
maszyn (żurawi, koparek, transpor1,7. Minister zatu) wynosi 1,5
—

powiada

wprowadzenie w tym roku na
wielkich
inwestycjach pełnej
trzyzmianowej
pracy
sprzętu
i
znacznie
montażowego
lepsze wyśroków
korzystanie
transportu
(obserwując jednak pracę koparek
i innego sprzętu na Trasie Łazienkowskiej nie tylko nie widać praale nawet
do
cy trzyzmianowej,
dwuzmianowej jest jeszcze daleko).
Minister Karkoszka omawia również środki podjęte dla szybszej re-

alizacji inwestycji służby zdrowia,
Równocześnie
oświaty i kultury.
skierował sporo słów
krytycznych
pod adresem służb inwestycyjnych
tych resortów.
Końcowa

część artykułu poświępolemice z występującą
ostatnio
tendencją
powoływania
budowlanowych przedsiębiorstw
nych. Tendencja ta rodzi się przede
wszystkim u tych inwestorów, którzy mają trudności z ulokowaniem
swoich zadań w istniejących przedsiębiorstwach.
Istnieje już jednak
u
nas
ponad 1700 przedsiębiorstw
budowlanych, a przeciętny
roczny
min złotych.
80
przerób wynosi
dla
Tymczasem
przedsiębiorstwa
budownictwa
przemysłowego
opzł
timum przerobu wynosi 1 mld
rocznie, a budownictwa
ogólnego
200—500 min złotych. Tylko bowiem
silne kombinaty budowlane
mogą
mieć odpowiedni poziom organizaoraz
techniczcyjny
wyposażenia
nego, od czego zależy efektywność

jest

cona

ich pracy.
S. C.

539

Electrocar

w

ZSRR

Związku Radzieckim, w MoskiewInstytucie Elektromechaniki i w
w
ErewaInstytucie
Politechnicznym
niu prowadzone są od czterech lat praW
skim

badawcze

ce

Najdłuższy

tunel

Szwecji

Szwecji zakończona zostanie w br.
budowa
w
najdłuższego
tym
kraju,
80-kilometrowcgo tunelu. Nie będzie on
celom
Tunel
"służył
komunikacyjnym.
Bolmen
do
dostarczy wodę z jeziora
miast
silnie
uprzemysłowionego
południa Szwecji.
(WiT)
W

pamięć komputerów

Naukowcy uniwersytetu w Eydze prowadzą interesujące badania nad wykosoli
rzystaniem
kryształów
kuchennej
jako nośników pamięci dla
komputerów. Dotychczasowe wyniki badan wskazują, że na jednym centymetrze kwadratowym powierzchni kryształu będzie
można

macji.

zmieścić

około

miliarda

infor-

(Interpress)

Kompleksowe

2

(1121)

-

11.111.1937-

r

.

o

czy

transportu

neralnych
kowcy z

wstała

ostatnio

Puławy.

w

Markuszowie

pow.

(PAP)

18

to

proc.

mocy

wszystkich typach

zainstalowanej

siłowni.

Jeśli

całego

przeróbki rudy w waoptymalnych. Obecnie zakończone
są już prace przygotowawcze, w
najbliższej przyszłości zostanie zawarty
z jedną
z
firm zagranicznych kontrakt
na
dostawę urządzeń. (PAP)

we

runkach

obec-

tempo zostanie utrzymane,

w
ciąponad połowę energii elektrysiłownie
atomocznej wytwarzać będą
we.
(PAP)
ne

gu >30

procesu

'

lat

'

ku trwały
miast
po

rowych,
godz.

2,5

średnio ok.
8 godzin. Natozastosowaniu
promieni laseoperację tę skrócono o ponad

(PAP)

Ochrona środowiska

na-

pojedyncze?

optymalnie
wykorzystać
Ilości
nawozów
większe
mineralnych?
Do tej dyskusji włączył się Instytut Nawozów
Sztucznych,
który
opracował
badań
nad
program
minimalizacją kosztów
wytwarzania,
przetwarzania,
coraz

i

midawkowania
nawozów
w
warunkach polskich.
NauPuław
proponują
produkcję

nawozów
pojedynczych,
mieszajiyćh
dopiero w dużych mieszalniach, rozmiena
terenie
szczonych
całego
kraju.
Uważają bowiem, że właśnie takie stamieszanek
cje
nawozowych mogą dostosowywać skład te) mieszanki do indy
widualnych potrzeb roślin i warunków
glebowych danego
regionu. Mogą być
sta tym
jednocześnie
punktem
usługow
zakresie transnc-tu i rozsipwu
wym
nawozów.
Stacje te służyć mogą także

ŻYCIE GOSPODARCZE 10
Nr

samochodami

pędzie
elektrycznym.
Konstruktorzy
radzieccy uzyskali znaczne oszczędności mocy w układzie napędowym stosując półprzewodnikowe
urządzenia sterujące. Energię z akumulatorów doprowadza
się do silników w sposób przew
rywany,
wyniku czego zmiana szybkości
pojazdów nie powoduje
niepostrat
trzebnych
prądu.
Opracowano
również
nową
metodę
szybkiego ładowania
akumulatorów.
(Interpress)

Jak

Słona

nad

poradami nawozowymi łącznie z analizami
chemicznymi gleb dla użytkowników.
Pierwsza
tego typu
stacja doświadczalna
INS-u
puławskiego
po-

Energia
W

z

wnętrza ziemi

obliczu

kryzysu
energetycznego,
już niektórym
krajom wysoko
uprzemysłowionym, ONZ przystądo
piło
realizacji programu badań wykorzystania nowego źródła energii, którym jest
ciepło pochodzące z wnętrza
Ziemi,
głównie w postaci gorącej wobadania
dy. Na razie
finansuje
się
prowadzone w 12 krajach, przy czym
za
uważa
najbardziej
obiecujące
się
badania
w
Kenii,
Etiopii,
Nikaragui,
Chile 1
Turcji. Zdaniem dr J. Barńea,
dyrektora działu w ONZ, energię geotermiczną będzie można używać w 80
krajach świata., (Interpress)
grożącego

Siłownie
Obecnie

atomowe

zainstalowano
świata
130
ponad

różnych
reaktorów
krajach
o
nrzeenergetycznych
łącznej
mocy
kraczającej 24 tys. megawatów. W~ budowie
znajduje się wiele obiektów, w
w
większości
wyposażonych
reaktory
o
500 do
1200 MW.
mocy od
Eksperci
oceniają, że do końca 1975 r. w użytkowaniu
będzie 250 reaktorów energe115
tycznych o mocy przekraczającej
tys. MW. Prognozy przewidują, że do
1980
r.
zainstalowanie
nastąpi
agregaz
tów prądotwórczych
lnstainriami
nuklearnymi o mocy 320 tys. MW. Bedzla
.

W walce

z

Szansa

hałasem

Zespół pracowników Przedsiębiorstwa
Budownictwa
Produkcji
Pomocniczej
Warszawa
„Zaplecze"
opracował dla
zakładów
ślusarskich
układ
tłumiący
hałas.
Zawiera on pochłaniacze
podwieszone pod stropem i wolnostojące
ekrany wyciszające. Pochłaniacze I ekrany wykonane są z profili zimnogiętych, siatki z wypełnieniem włókniną
I termofilcem
niepalnym. Nowa konstrukcja elementów wyciszających spowodowała obniżenie kosztów
wykonania oraz zmniejszenie
ciężaru elementów w porównaniu z przewidywanym
uprzednio systemem wyciszania.
(Interpress)

w

w

Automatyzacja
kopalniach miedzi

ł Projektowe Mierealizują program automatyzacji kopalni miedzi. Pierwszym
etapem jest automatyczny pomiar, analiźa i regulacja procesu technologicznego przeróbki rud miedzi stosowany obecnie w kopalni
„Polkowice", a w
przyszłości w „Lubinie" i „Rudnej" W
polowie następnej pięciolatki, w kopal-

Zakłady

dzi

.

na
poduszce powietrznej zapewniają
podobny komfort jazdy, ale większe
bezpieczeństwo podróżowania niż samoloty. Kolej na poduszce powietrznej

może także kursować
niezależnie od
warunków atmosferycznych, które dla
komunikacji lotniczej zapewne jeszcze

kto wie
będą utrudnieniem
pokonania. Do zalet kolei na
także
zapoduszce powietrznej należy
liczyć łatwość bezkolizyjnego prowalinii
dzenia układu
biegu pojazdu, niskie koszty budowy i utrzymania toru.
(Interpress)

długo

czy

niach

—

które

zainstalowane

umożliwią

maszyny

prowadzenie

—

do

Badawcze

zostaną

cyfrowe,

materiałach
przygotowanych na II
Kongres Nauki Polskiej zostaia szeroko
cała
ujęta
problematyka życia naukow
wego w kraju
powiązaniu z istotnymi potrzebami społeczeństwa. Tak można określić m. in. wyniki prac-materiałów zebranych przez
Podsekcję Gospodarki
Środowiska.
Wodnej i
Ochrony
Dotyczą one tak ważnych zagadnień, jak
ochrona czystości wód, aimosfery, ochrona
aglomeracji miejskich i
przemysłowych, ochrona przed hałasem, ekonomika gospodarki wodnej itp.
Pomyślano
również o problemach inżynierii sanitarnej, mającej obecnie szczególnie ważne
zadania w podjętej akcji w ochronie środowiska naturalnego.
(Interpress)
W

Badania
przeprowadzone na modelach i prototypach poduszkowców toże
rowych
wykazały,
poduszkowce
nawet
do
mogą
osiągać
szybkość
800 km/godz., a więc mają
możliwość
z
konkurowania
komunikacją lotniczą
bliskiego i średniego zasięgu. Pojazdy

Laser

„CUPRUM"

.

poduszkowców

w

budowie statków

Laser, który robi zawrotną karierę

w

dziedzinach
gospodarki, znatakże zastosowanie
w
przemyśle
okrętowym. W Stoczni
Szczecińskiej
Im. A
Warskiego promienie laserowe,
wykorzystywane są do pomiaru kadłubów. Jeszcze nie tak dawno ustawienia I regulacja tzw. (ekcjl dennej itat-

różnych
lazł

.

Powłoki

na

dachy

Zespół
pracowników
Zjednoczenia
Przemysłu Izolacji Budowlanej w Katowicach opracował nowy
sposób wytwarzania
pokryć dachowych. Metoda polega na zastosowaniu techniki natryskowej, za pomocą której wykonuje się
bitumicznoPowlokę
mlneralną
stanowiącą pokrycie dachoZu,
fakt,

zal et<!

iTMl*
,
,
iż technologia

stanowi

ProJeKtu
ta

umożliwia

nano-

zawilbezpośrednio
ukształtowaną
podachu>
Jest
t0
powłoka o0
2Wi
mlS?
?k szpnej
wytrzymałości
mechanicznej.
(Interpress)

Powjokl
I

goconą

.

dowolnie
,

na

W. I "A koniec 1972 roku mieliśmy w kraju
IM
tysiące sklepów, z tego w miastach 74
-a

wsi

no

48

tys.

wielkość

Przeciętna

122

tys,,
skle-

72,5 m kw. Około 40 proc. sklepów
miastach i ok. 60 proc. na wsi ma mniej niz
30 mkw. powierzchni sprzedażowej. Duże obiekty handlowe stanowią 64 proc. całości sieci de-

pu.wynosi
w

tąiicznej.
Miernikiem

wyposażenia kraju w sieć han*
jest wielkość powierzchni sprzedażowej
w
m
kw, przypadającej na tysiąc mieszkańców.
W NRD wskaźnik ten wynosi 300 m kw., w Cze162,6 m kw.
220,9, w Polsce
chosłowacji

dlówĄ

—

—

Nd
handlem
ZARZĄDZANIU
wewnętrznym
zachodzą w ostatnim okresie istotne przeobrażenia. Ich znaczenie daleko wykracza
poza wewnętrzne ulepszenia o charakterze
resortowym. Są to zmiany, które wywrą
oczywiście wpływ na sprawność i efektywność funkcjonowania rynku jako całości, na powiązania partnerskie z przeartyslem i, co najistotniejsze
na poziom
świadczonych usług handlowych. Warto
Więc przyjrzeć się temu programowi postępu w zakresie doskonalenia zarządzania handlem akcentując te
posunięcia, które stanowią główne ogniwa realizowanych przemian, a także zwrócić uwagę na szersze
związki, wykraczające poza handel.

biorstw skala decyzji
ekonomicznych pozwala na
wzmocnienie oddziaływania na przemysł, lepsze ułożenie współpracy z terenowymi organami władzy i co

W

najważniejsze, na prowadzenie długofalowej polityki
rozwoju i aktywnego kształtowania danego segmentu
rynku.
Podkreślam te walory integracji dlatego, że stworzyły orie właściwą podstawę dla dalszych zmian w
zarządzaniu, mam tu szczególnie na uwadze nowy system eko n om iczno- fi n an s o wy, system analizy rynku 4
inne. Mogą one być właściwie wykorzystywane pod
warunkiem odpowiednich podstaw w strukturach organizacyjnych, takich jakie są częściowo zrealizowane
i będą realizowane do roku 1975 w ramach programu
rekonstrukcji. Nie wspominam tu o dużym fragmencie
tego programu dotyczącego rozwiązań technicznych
a
zwłaszcza rozwoju sieci handlowej hurtu i detalu'
Przyjęte koncepcje ośrodków handlowych, nawiązujące do wyeksperymentowanych w Europie rozwiązań
dających najwyższą efektywność usługową, są bezwzględnie słuszne. Problem leży w znanych barierach
inwestycyjnych stwarzających dla handlu szczególnie
złozoną sytuację.

—

PODSTAWY ZMIAN

Cechą charakterystyczną rynku polskiego jest niezwykle wysoka dynamika rozwoju w ostatnich dwóch
latach, a także pierwszych miesiącach roku 1973, stopniowe utrwalanie równowagi strukturalnej, pojawienie
się symptomów normalizacji stosunków z przemysłem,
a także ujawnianie się nowych postaw konsumenckich
w zakresie
poziomu usług i wymagań towarowych.
Praktycznie oznacza to, że handel wewnętrzny biorąc
za punkt wyjścia prawidłowości rozwojowe rynku musiał z pewnym wyprzedzeniem stworzyć sobie podstai
ekonomiczne dla dynamicznego
wy organizacyjne
działania, przełamać bariery dawnego
schematyzmu
będące skutkiem ograniczeń ilości towarów, rozwinąć
kierunki stymulacji nastawione ma wysoką efektywność gospodarczą i społeczną.

NOWY SYSTEM
EKONOMICZNO-FINANSOWY
'

masy towarowej
wypełniania ważnych społecznie i ekonomicznie
funkcji usługowych. W tym
miejscu nie od rzeczy będzie przypomnieć, że właśnie
w całym profunkcje usługowe handlu odzyskały
cesie przemian ekonomiczno-rynkowych ostatnich lat
swoją humanistyczną treść.
tur

oraz

—

—

Człowiek zaspokajający swoje potrzeby przestał być
traktowany jako niewygodny podmiot rynku, żądający
coraz to nowych towarów, oczekujący, ale i krytykujący zbyt jeszcze niski poziom kultury obsługi. Przypominam to dlatego, ponieważ w całym programie ekozawarta
nomiczno-organizacyjnym zmian w handlu
jest troska o nabywcę i jego interesy. Wyraża siię to
nie tylko w głównej linii doskonalenia zarządzania,
ale także w ogromnej ilości szczegółów związanych z
decyzjami na wysokim i niskim szczeblu zarządzania.
Właśnie społeczne spojrzenie na funkcje handlu wewnętrznego zmusza do umacniania zasady gospodarności, przesunięcia odpowiedzialności za całą mozaikęrynków branżowych, regionalnych, segmentów rynku,
rynków lokalnych na te podmioty, które powołane są
do wykazania się umiejętnościami
ekonomicznymi i
społecznymi w zakresie procesów nowocześnie rozumianej dystrybucji, a także produkcji na potrzeby
rynku. W praktyce musi to oznaczać, że cele ekonomiczne poszczególnych ogniw produkcji i dystrybucji
od
muszą podlegać reżimowi integracji:
inicjatywy
1
wytwarzania produktu do jego wyprzedaży na rynku.
Realność takiego podejścia do zmian w zarządzaniu
handlem i przetworzenie postanowień w tym zakresie
w konkretną rzeczywistość ekonomiczną posiada swoje uwarunkowania. Dotyczą one: zmian w sposobach
myślenia i postępowania kadry kierowniczej i wykonawczej; inwestycji w zakresie sieci detalicznej i
magazynowej, jako bariery, której ostrość występowania Silnie wzrosła; organizacji pracy jako kierunku maksymalnego wykorzystania istniejących rezerw
w jednostkach
handlowych; zmian w postawach szeroko rozumianych dostawców rynkowych
głównych
odpowiedzialnych za tempo wprowadzania nowości,
za jakość towarów, terminowość
dostaw, opakowania,
informacje o towarze i jego użytkowaniu itp. Są to
uwarunkowania, które w całym procesie doskonalenia
zarządzania w handlu wewnętrznym zostały przyjęte
jako przedmiot pozytywnych rozwiązań wszystkich
zainteresowanych
organizatorów rynku socjalisitycz.-

zalet systemu.

miczny w handlu powiązano go z programem edukacji kadry kierowniczej zapewniającej doprowadzenie
zasad systemu do wszystkich ogniw kierowniczych i
wykonawczych. Jest to słuszne i nowoczesne pociągnięcie zapewniające powiązanie nowej
polityki z
kształtowaniem postaw pracowników.

dotychczasowego

systemu analizy, przyjętego
przez
handel wewnętrzny w roku 1970 pozwoliła na wyraź-

przeformowanie ról poszczególnych ogniw handlu
pracach analitycznych. Nastąpiło wyraźne przesunięcie szczegółowych prac analitycznych na przedsiębiorstwa i tylko taka ich kumulacja na szczeblach
wyższych, jaka jest konieczna ze względów decyzyjnych.
Oznacza to wyklarowanie systemu analiz przez eliminację prac zbędnych dla danego ogniwa i bezpośredniego powiązania zakresu informacji z konkretnymi decyzjami. Dla przedsiębiorstw wyposażonych w
dużą samodzielność finansowo-ekonomiczną zmiany
w
systemie analizy rynku
stwarzają podstawę do

w

GUŁY W
ZJEDNOCZENIE

Elekstoi

U NITRA"
tronicznego
przed
koniecznością
zmiany
i to
swoich planów rozwojowych
zarówno z punktu widzenia rynku,
jak i elektroniki profesjonalnej. W
chwili obecnej ZPE produkuje około 100 tys. wyrobów. Składają się na
to różnego rodzaju radioodbiorniki,
telewizory,
magnetofony, elektroniczna aparatura, podzespoły, części
zamienne. Rynek żąda wyrobów wysokiej jakości, nowoczesnych i trwałych, a jednocześnie „UNITRA" musi zapewnić bazę zaopatrzeniową dla
całego przemysłu elektronicznego.
„

—

Kierownictwo
żało, że nie da

Zjednoczenia uwasię tych problemów
rozwiązać w oparciu o tradycyjny
mechanizm'^planowania i zarządzania. Po prostu dlatego, że rozwój
tej branży nie mieścił się w ramach
starych przepisów i struktur organizacyjnych. W „UNITRZE" od daw.
na już
mówiono o potrzebie zmian
w
starym systemie. Stąd też gdy

„UNITRZEU

idea

organizacji
inicjujących stała
się
rzeczywistością,
zjednoczenie
miało już opracowanych 7 wersji
nowego systemu ekonomicznego i fii organizacyjnego.
Na
nansowego,
spotkaniu z grupą ekspertów nastąpiła pewna modyfikacja ostatecznej wersji zasad oraz dopasowanie
ich do założeń ogólnych. Ostatecznie
wersję tę zaakceptowano w grudniu
1972

r.

Zatwierdzenie

zasad

ogólnych,
Zasady ogólne
trzeba
bowiem
skonkretyzować i
dopasować do charakteru i specyfiki
zjednoczenia i jednostek podległych.
Już teraz pojawiają się pewne trudności. Są one zresztą udziałem nie
tylko „UNITRY", ale i innych organizacji pilotujących.
dopiero

Przede

to

początek.

wszystkim chodzi o to, że
dotychczas ZPE nie ma zatwierdzonego statutu, tego podstawowego
dokumentu, na którym opierają się
rozwiązania konkretne .nowego sy-

planowania i zarządzania. Jak
twierdzą
jednak
przedstawiciele
zjednoczenia, już w najbliższym czasie zostanie on zatwierdzony
na
stemu

szczeblu

resortu.

Wstępny etap prac obejmował szkolenie
dyrektorów haczelnych, ich zastępców d/s
ekonomicznych,
głównych
księgowych
I sekretarzy
oraz
POP-ów.
Jednocześnie
szkoleniem objęto przewodniczących Bad
Robotniczych, Rad Zakładowych i ZMS.
W dniach
niu wzięli

12—13

marca

udział

w

szkole-

dyrektorzy: d/s technicznych,
inwestycyjnych jak również administracyjno-handlowych. Tak więc prace szkoleniowe do szczebla
przedsiębiorstw zostały właściwie zakończone. Należy obecnie rozpocząć zajęcia propagujące zasady
dla
nowego
systemu
pracowników poszczególnych zakładów. Ale w tym względzie pozostawiono wolną rękę kierownictwu przedsiębiorstw, c-o do ustalenia try1
bu
organizacji szkolenia.

Najbardziej dyskutowaną częścią
ogólnych
funkcjonowania
organizacji inicjujących są problemy związane z funduszem plac. Propozycje „UNITRY" na ten temat zostały przedstawione na łamach „Żyzasad

handlem

że
i

w

HANDLOWE

działalności

BIEDY
udział
Anglii
sprzedawców zatrudnionych
niepełnym wymiarze godzin w sklepach spo44 proc. ogółu
żywczych wynosił •w 1967 r.
w
1966 roku
68
zatrudnionych, w NRF
proć. pracowników sieci detalicznej, w Szwecji
W

w

—

cia

Gospodarczego" nr 48/1972 przez
Andrzeja Fedaka. Stary system za-kladał, że fundusz płac pozostający
w dyspozycji jednostki
gospodarczej
był ograniczony tzw. limitem kwotowym. Hamowało to m. in". rozwój
produkcji dodatkowej, oo w konsekwencji odbijało się ujemnie na zaopatrzeniu rynku. Obecnie rozwiązania przewidują nielimitowanie funduszu płac i na tym polega duża.
zasad.
Nie
atrakcyjność nowych
oznacza
to oczywiście, że fundusz
płac może wzrastać w sposób nieuzasadniony.
Jego wielkość jest
przecież uzależniona bezpośrednio od
efektów produkcyjnych i gospodarności przedsiębiorstwa.
W tym -samym kręgu zagadnień
obracają się sprawy związane z
Uchwalą Nr 222 dotyczącą nowych
zasad płac. Uchwała
ta
zmieniła
pewne warunki taryfikatorów. Było
to konieczne z punktu widzenia zasad organizacji inicjujących. W Zjednoczeniu Przemysłu Elektronicznego,
dwa przedsiębiorstwa
DIORA"'
i „OMIG" pracują w oparciu o tę
uchwałę. Okazało się, że zdała ona
w
praktyce egzamin, bowiem w
okresie jej działania w tych zakła—

„

okresie

w

w

1951—1965 roku
handlu
w
tej

24-krotnie.

liczba

formie

osób zawzrosła

,

Podobne

tendencje
występują w niektórych
w
socjalistycznych,
przede
wszystkim
NRD i Czechosłowacji, a ostatnio także na Węhandlowe
grzech.
Uspołecznione
organizacje
NRD zatrudniały w
1969 roku na część etatu
141 tys. osób, czyli 34,8 PTOC. ogółu pracoumików śieci detalicznej. W Polsce
według szacunków
udział osób pracujących
w
handlu
w
Niepełnym wymiarze czasu (włączając, w 'tó
zatrudnienie
dorytoczę i' sezonowe) wynosił w
krajach

—

—

'

1969 roku 3,1 proc.
Autorka

stwierdza,

opracowania, Zofia
Bogusławska
wyniki badań, obserwacji i opinii
działaczy handlu wskazują na ten stan,
główną
przeszkodę w
zapewnieniu
iż

sainych
jako na
właściwej obsługi kupujących
tężenia
sprzedaży.
1971

W
ną

nych

na-

osiągnięto w tej dziedzinie pewzatrudnioPrzyrost pracownikóio
niepełnym wymiarze czasu w przedsię-

w

biorstwach
tym, roku
grupy
w

okresach

w

roku

poprawę.

w

sklepach

handlu
wewnętrznego
wyniósł w
6 030 osób,
dzięki czemu udział tej
strukturze
zatrudnienia
bezpośrednio
wzrósł do 3,6 proc
.

Przyczynami słabego rozwoju zatrudnienia na
część etatu są obowiązujące w handlu
zasady
odpowiedzialności
majątkowej,
niedobory
fy/ndusZu
płac, niskie stawki
wynagrodzenia, a
także nie dość
starania
energiczne
większości
ludzi
organizacji handlowych o pozyskiwanie
do .pracy w tej formie. O tym, że usilne starania
dają tu jednak pewne rezultaty, świadczą
które
przykłady
przedsiębiorstw,
osiągnęły
znacznie
wyższe od średnich wskaźniki zatrudnienia
w
niepełnym
wymiarze czasu, np. w
PDT w Toruniu
16 proc., PDT w Bydgoszczy
—

—

11,4

proc.

Obowiązujący w handlu od 1J. br. nowy sysfinansowy przynosi organizacjom i przedsiębiorstwom potencjał nie lepsze warunki przyciągania do pracy na pół etatu, pozwala bowiem
Swobodniej dysponować funduszem płac,
a
zarazem
zwiększać go drogą maksymalizacji
tem

obrótów

obniżania

i

kosztów

działalności

han-

zmianę
struktury zatrudnienia
w
kierunku powiększenia w nim udziału
pracujących w niepełnym wymiarze czasu uznają one za instrument dobrze służący tym celom
ZD
czaś dopiero pokaże.

dlowej.

Czy

jednak

—

zarobków
Obecnie trwają

wzrostu

przygotowania do
wprowadzenia i w innych zakładach
zasad tej uchwały. Praca jaka jest
do wykonania w tym zakresie, obejmuje szereg etapów. Pierwszy zakład planuje przejście na nowy system płac w maju bieżącego toku,
a ostatni w październiku.
U NITRA"
jest w tym wypadku w sytuacji korzystnej, bowiem może opierać się
„

doświadczeniach
dwóch
zakładów, które pracują na zasadach
uchwały. Jednak jej działanie jest

na

rozciągnięte tylko na przedsiębiorbezpośrednio produkcyjne.
Powstaje więc pytanie, co robić
ze
zjednoczeniem? Wydaje się, że
słusznym krokiem byłoby objęcie
Uchwałą Nr 222 również i zjednoczenia. Tym bardziej jest to wskazane, że zgodnie z nowymi 'fasadami centrala zjednoczenia przestaje
być tylko i wyłącznie machiną administracyjną, a staje się mózgiem
i koordynatorem wszelkich poczynań
ekonomicznych.
Kolejną sprawą, która nie zOstnta Jeszcze
do końca załatwiona, jest nowy
•

od

trudnionych

dach wzrost wydajności prący jest
wyższy od zakładanego w piknie, co
bezpośrednio
przyczynia, się do

stwa

—

—

Wydaje się, że przy tak rozumianym, zintegrowanym
podejściu do celów produkcji i dystrybucji w pełnych
barwach ujawnią się zalety nowego systemu finansowo-ekonomicznego w handlu wewnętrznym, nowego
znaczenia nabierze analiza rynku, nowy system reklamy, analiza zapasów, a także inne ulepszenia w
zarządzaniu handlem. Podkreślam to dlatego, że idea
partnerstwa rynkowego musi oznaczać nie tylko zasadnicze zmiany w postawach dostawców towarów na
rynek i dotrzymywania wszystkich zagwarantowanych
musi
oznaczać
przez prawo zobowiązań, ale także
istotne przebudowanie systemów
stymulacyjnych w
produkcji, zgodnie z regułami normalnie rozumianej
weryfikacji produktu na rynku socjalistycznym.

ne

działania.

Przemysłu

DO ANALIZY RYNKU

Istotne miejsce w programie doskonalenia działalności handlu odgrywa analiza rynku, a także analiza
oddzielnych fragmentów obrotu o znaczeniu sygnalizacyjnym, jak np. analiza zapasów. Krytyczna ocena

Zintegrowane, wojewódzkie przedsiębiorstwa wykazały, że hurt pozbawiony wyodrębnionych celów i formy instytucjonalnej staje się użytecznym ogniwem detalu, jego specjalistyczno-usługowym zapleczem umiejącym pełnić rolę prawdziwego reprezentanta rynku.
W dużych
organizmach
zintegrowanych
przedsię-

dlatego,

—

nowym

PODEJŚCIE

proces

—

do

NOWE

ten

przemysłem są
ekonomicznie nierozdzielne i weryfikowane przez ten
sam
rynek socjalistyczny. Przemysł produkujący na
potrzeby rynku znajduje w handlu (po zmianach w
zarządzaniu) innego jakościowo partnera. Także i handel oczekuje w nowej sytuacji ekonomiczno-finansowej nowych postaw i inicjatyw partnerskich przemysłu. Należy to uznać za rzecz oczywistą. Tak zwane oddziaływanie
na przemysł jest
jak wykazała
wieloletnia praktyka
zajęciem mało skutecznym i
pochłaniającym energię handlowców, którzy powinni
koncentrować się na swoich podstawowych obowiązkach tzn. organizacji sprzedaży.
Sądzę, że trzeba jasno powiedzieć, iż handel w miarę regulowania stanu rynku i przechodzenia na nowe
warunki
finansowo-ekonomiczne
w
przedsiębiorstwach, kończy swoją misję namawiania do współpracy rynkowej swoich partnerów. Oczekuje on aktywnego partnerstwa rynkowego od swoich dostawców.
Powinno ono wyrażać się w realnym, niepozorowanym
programie wprowadzania nowych produktów na rynek, programie badań rynkowych w zakresie swoich
produktów,
programie
informacyjno-reklamowyrn,
gwarancjach wysokiej jakości towarów, bezwględnej
solidności wykonywania umów i innych elementów
współpracy.
Nie jest to nic nowego z punktu widzenia prawidłowej współpracy przemysłu z handlem. Tak to jest
ułożone w warunkach węgierskich, które mogą służyć za dobry przykład. Obecnie problem polega na
tym, że Wymienione skutki zmian w zarządzaniu handlem będą naprowadzały przedsiębiorstwa na zadania, które pozwolą im najbardziej ekonomicznie gospodarować, leży to w interesie konsumenta, rynku
socjalistycznego i każdego- pracownika handlu. Temu
celowi służyć będzie polityka zakupu, rola targów i
giełd towarowych, porozumień
przednrodukcyjnych,
rygory odbioru jakościowego, polityka reklamy, organizacji' badań rynkowych, a także innych działań, pozwalających na ekonomicznie prawidłowy podział ról
rynkowych między handel i przemysł.
Oczywiste jest, że do „nowego podziału ról" w realizacji procesów rynkowych nie skłoni ani świadomość takiej potrzeby u konkretnych podmiotów gospodarczych, ani polecenia. Rynek jest kategorią ekonomiczną, w której prawa ekonomiczne dają szczególnie wyraziście znać o sobie. Można je doceniać i tak
wykorzystywać, aby interes gospodarki i społeczeństwa socjalistycznego był maksymalnie zabezpieczony,
z
lub próbować je bagatelizować
najgorszym, jak
wiadomo, skutkiem. W całym problemie dystrybucji
do
dostosowanej
nowoczesnej produkcji i konsumpcji
istnieje potwierdzona przez doświadczenie zasadą integracji celów rynkowych poprzez jednolicie traktowane związki między celem produkcji,
celem dystrybucji i celem konsumpcji. Praktycznie oznacza to podejście marketingowe do owej idei partnerstwa rynkowego, przy którym określone reguły postępowania
obejmują producenta i handel a podporządkowane są
wymaganiom rynku nabywcy.

Pewnym złagodzeniem tego stanu są stosowane dodatki do marż artykułów żywnościowych, nie rozwiązuje to jednak generalnej potrzeby rewizji systemu
marż. Wprowadzając nowy system finansowo-ekono-

Obecnie nie ma żadnych wątpliwości, że program
konsekwenrekonstrukcji organizacyjno-technicznej
tnie realizowany w ostatnich latach, był postępowym
wyprzedzeniem i przygotowaniem handlu do podjęcia
zadań w wielkiej skali, przyjęcia, na siebie roli ogniwa
sprawnego zaspokojenia potrzeb konsumentów, a
także ogniwa dynamizującego i pobudzającego produkcję. Postępujące w wyniku rekonstrukcji procesy
integracji hurtu i detalu, stworzenie nowej, tzw. problemowej koncepcji asortymentowej, stworzenie podstaw specjalizacji funkcji jednorodnych, szerokiej bazy syntez i analiz rynkowych w skali segmentu rynku w regionie o zasięgu wojewódzkim, wszystko to

ruch w sklepach w różnych
Nierównomierny
dnia z jednej
zaś
porach
strony, z drugiej
względy
dyktowane przez rachunek ekonomicziż w wielu krajach problem rany, powodują,
w
handlu
cjonalnego zatrudnienia
rozwiązuje
się przez stosowanie niepelnowymiarowego czasu
temat przypracy. Interesujące dane na ten
nosi zeszyt I (65)
„ROCZNIKOW" wydawanych
Handlu
przez
Instytut
Wewnętrznego.

hanPogłębiony charakter zmian w zarządzaniu
dlem i związane z nim skutki w postaci wzrostu samodzielności przedsiębiorstw, wyzwolenia inicjatywy
ekonomicznej, utrwalenia gospodarności powodują, że
dla przemysłu
przedsiębiorstwa handlowe stają się
nowym partnerem. Jest to skutek długofalowy, kształtowany w oparciu o wymagania rynku, niecierpliwość
rynkową konsumentów i handlowców, wymagań w
zakresie wysokiej jakości towarów, solidnego wywiązywania się z umów, dobrej i aktualnej informacji
itp. W tych kierunkach przedsiębiorstwo handlowe
będzie coraz wyraźniej pobudzane i w tych kierunkach kształtować się będą jego wymagania wobec
Podkreślam

•

REKONSTRUKCJA
ORGANIZACYJNO- TECHNICZNA

—

Przyczyną
tej
sytuacji,
mającej
niewątpliwy
ujemny wpływ na kulturę obsługi klientów, jest
nienadążanie rozwoju sieci handlowej za' wzrostem
obrotów. W 1971 roku powierzchnia sklepów zwiększyła
się o 3,2 proc., obroty o 8,2.
W
1972 r. przyrost sieci
wyniósł 7,4 proc., a
obroty wzrosły o 22,1 proc. W 1973 roku powierzchnia ma wzrosnąć o 13,2 proc.,
obroty
o
33 proc.
(dynamika wzrostu traktowana jest
•wzrastająco). Średnia zatrudnienia na
jeden
sklep wynosi 2,4 pracowników, w tym w handlu miejskim 2,9, a wiejskim 1,2.

HANDLU I PRZEMYSŁU

rynkowej związki między

—

nie

—

dostawców.

—

nego.

warunki

w

m

•

systemie wysoką zdolność postwarza
on
dynamicznego działania,
równolegle zabezpieczenia dla interesów konsumenta.
Odrzucając zysk jako główny miernik efektywności
ekonomicznej działalności przedsiębiorstw i przyjmując kwotę zrealizowanego dochodu czystego (marżę
czystą) stworzono odpowiednie podstawy do wielostronnego kształtowania struktury obrotów, zabezpieczenia przed unikaniem obrotu towarami o wolniejszej rotacji, pracochłonnymi itp. Operowanie miernikiem marży czystej uznane zostało jako dogodne z
obniżapunktu widzenia przeciwdziałań zbędnym
jącym poziom usług
oszczędnościom na funduszu
płac, niektórych wydatkach rzeczowych, jak utrzymanie czystości, wydatkach na opakowaniach, bhp,
remontach i innych tego rodzaju nakładach niezbędnych dla sprawnej, kulturalnej obsługi nabywców.
Duża
samodzielność
finansowa
przedsiębiorstw
stwarza podstawy bardziej realistycznego oddziaływania na zabezpieczenie wykonania zaleceń czynnika
społecznego w zakresie poziomu i kultury świadczonych usług handlowych, a także przestrzegania przezałożepisów porządkowych i innych. Przy takich
niach trzeba odnotować, że obecny poziom marż w
handlu nie stanowi dobrych podstaw do pełnego wykorzystania możliwości, jakie nowy system ekonomiczno-finansowy handlu państwowego zawiera. Szczególnie dotyczy to artykułów żywnościowych, w których poziom marż nie pozwala na pełne wykorzystaZachowując

—

nowe

istnieje, jak sądzę, potrzeba wyjaśniania założeń
zostały one dostatecznie spopularyzowane.
Zwrócę więc uwagę na główne skutki jego
stosowania w skali przedsiębiorstw i handlu jako gałęzi gospodarki. Stwarza on przede wszystkim dobre
podstawy dla pogłębienia gospodarności przedsiębiorstw oraz szeroko rozumianego zabezpieczenia interesów nabywcy.
Przyjmując zasadę tworzenia funduszy bezpośredniego zainteresowania w zależności od dochodu czystego i od zysku bilansowego zyskuje się narzędzia
silnego pobudzania do działań utrwalających gospodarność, wyzwalających inicjatywę i aktywność zarówno wykonawców, jak i kierownictwa przedsiębiorstw. Dla handlu jako dziedziny, w którym schematyzm i sztywność ustaleń nadrzędnych uniemożliwia wykorzystanie szans normalnego zachowania na
rynku, wprowadzenie nowych zasad stymulacji pozwala na lepsze wykorzystanie istniejącej bazy materialnej, prowadzenie elastycznej polityki zatrudnienia,
podejmowania operatywnych decyzji co do zakupu,
zmian w formach sprzedaży, podniesienia kultury v obsługi itp. Wysiłki tego rodzaju w nowym systemie
ekonomiczno-finansowym będą się opłacać załodze
i kierownictwu przedsiębiorstw.
systemu,

budzania

—

stwarza

•

co-

kw powierzchni użytkowej
sklepów wyniosły v)
1971 r. 43,5 tys. zl, a w 1972 r. 46,7 tys. W 1973
r.
według planu
mają się kształtować na
póziowte 47,8 tys. zł, jednakże w dwóch pierw•
szych miesiącach plan został wysoko przekroczony. W grupie tzw. artykułów częstego zakupu
obroty na 1 m kw. powierzchni
wynoszą
85,5 tys. zł.

wienia.
PARTNERSTWO

tej skromnej powierzchni handluje się
Intensywniej. Obroty przypadające na 1

raz

-

Nie

tego

Inaczej mówiąc, doskonalenie organizacji i zarządzania procesami dystrybucji potraktowane zostały jako
z
konieczność ekonomiczna. Wynika ona
potrzeby
ciągłego dostosowywania się handlu wewnętrznego do
skutków tempa przyrostu ilościowego i rozwoju struk-

trafniejszych decyzji w zakresie zakupu, organizacji
podaży,' wyboru konkretnych technik intensyfikujących, sprzedaży i innych aktywnych działań na rynku.
Specyficznym rozwinięciem systemu analizy rynkii są
tocziące się prace nad syśtemem analizy zapasów. Jest
to problem, który przy odpowiedniej pomocy metodycznej dla przedsiębiorstw musi być traktowany jako ważne ogniwo sygnalizacji w ocenie działalności
przedsiębiorstw.
W nowym systemie ekonomiczno-finansowym wielkość zapasów, tempo ich wymiany, udział w sprzedaży -i-szereg innych szczegółowych kwestii, to podstawy odpowiedzi na pytanie co do prężności przedsiębiorstwa, trafności decyzji zakupu,
umiejętności
aktywizacyjnych itp. Świadomość tych związków wymagała bardziej szczegółowego przygotowania systemu analitycznego
tego ważnego ogniwa obrotu. Mówiąc o inicjatywach doskonalenia zarządzania w handlu wewnętrznym warto odnotować wysiłki związane
ze
sterowaniem konsumpcją, tworzeniem systemu
reklamy, które to sprawy wymagają oddzielnego omó-

regulamin

premiowania

dla

kierownic-

twa. W nowym systemie
eliminowania zbytniego

dąży się do wyrozproszenia nagród i premii z różnych tytułów i ŚrodZPE np. sprowadza się niejako
ków.
w
do
mianownika 20
wspólnego^
tytułów
wynagrodzeń płaconych z różnych; funduszów.
obecnie
one
wszystkie
zostaną
funduszu
włączone do dyspozycyjnego
płac
jego części ruchomej. Stąd do
najtrudniejszych zadań należy opracowanie podziału tej części fundt^zu.
—

W „UNITRZE" zrobiono już wiele
dla postępu i nowocześności. Wprowadzenie nowych reguł gry ekono-

micznej jest powiązane

z

przełama-

niem dużej ilości tradycyjnych barier hamujących przejście na nową
jakość działania. Wiele jest do zrobienia. Chodzi w tej chwili o to, aby
opracować takie
zasady działania
dla
organizacji
wchodzących w
skład „UNITRY", które odpowiada-

łyby specyfice różnych jednostek i
celom wyznaczonym
tym jednostkom.
ANDRZEJ

CHMIELEWSKI

3 ŻYCIE GOSPODARCZE
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(1122)

-

18.111.1973 r,

Zakopane,

początkach

oklaskami
zaZachęcony
wezwany
jął należne sobie miejsce.
Następnie poprosił o glos red. Erpada: cicho, puszy ście
w
i coraz więcej. Mówią, że sypie nest Skalski
(Nasza Ojczyzna
któremu
nie
reorganizacji),
już trzecią dobę i że potrwa to trakcie
źe
taksówkarze
w
Jeszcze trochę,
bo przyroda, jak gos- podobało
się,
podarka, dąży do nadrobienia zaleg- Zakopanem zabierają tylko klientów
łości.
Przepowjpdnia ta satysfakcjo- bez nart oraz, że przy drodze do
nuje.
Przyjemnie jest pomyśleć, że Kuźnic wystawiony został znak zaTo, że droga
gdzieś tam w górze zapanowała de- kazujący wjazdu.
i
mokracja
zwykłym podatnikom do Kuźnic została lege artis zamSkalski,
powiedział
kolega
zapewni się śnieg w Tatrach, żeby knięta,
nie jest pozbawione solidnych podnie musieli tłuc się po Alpach.
staw, ponieważ źle się jeździ samoNie
wszyscy
potrafią to docenić. chodem po torze bobslejowym, któRedaktor
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DOKOŃCŻENIE

ZE STR. 1

wiek trudno wymierne, opóźnienie techniczne.
się to do wszystkich działów produkcji.

wyeksploatowane (zmniejszy to globalną moc produkcyjną przemysłu o blisko 100 tys. ton mięsa do przerobu).
W Centrali Przemyślu Mięsnego wisi w jednym z gabinetów duża mapa, która obrazuje Strategię inwestowania. Założeniem operacyjnym na bieżącą pięciolatkę jest zaspokojenie potrzeb największych skupisk ludności
wielkich aglomeracji miejskich takich jak Warszawa, Trójmiasto, Śląsk,
Łódź...
—

Najnowsze powstające zakłady mają zróżnicowany
Kombinaty o pełnym profilu produkcyjnym
(produkcja mięsa, wędlin i konserw) są lokalizowane
w ośrodkach
dużej produkcji zwierzęcej, albo na zapleczu wielkich miast. Natomiast wędliniarnie
najNie wchodząc
bliżej ośrodków dużej konsumpcji.
w szczegóły tej polityki odnotujmy jednak, że problem
lokalizacji jest jednym z trudniejszych zagadnień rozwiązywanych w specjalnych opracowaniach, które jako kryterium przyjmują optymalizację nakładów na
transport surowca i przetworów przy założeniu konieczności
pokrycia
zapotrzebowania konsumentów.
Program lokalizacji jest częścią składową perspektywicznego programu rozwoju branży. Uwzględnia on
możliwości produkcyjne kluczowego przemysłu mięsnego i innych partnerów branży na tle planów zagospodarowania przestrzenhego kraju. A zatem w ujęciu przestrzennym i czasowym musi on wykraczać
poza próg obecnego planu gospodarczego. Dziś realizowane
inwestycje muszą być elementem całościowego projektu rozwoju tej dziedziny gospodarki żywnościowej.
charakter.

—

W

modelu

docelowym przewiduje się

w

związku

z

tym istnienie 78 rzeźni przemysłowych, tj. takich, w
których produkcja jest większa od skupu lub zapotrzebowania występującego w danym powiecie. Rzeźnie
lokalne zostały z tego rachunku wyłączone i działają
one
na
rzecz
zmniejszenia zadań rzeźni przemysłowych. Te ostatnie są (w modelu perspektywicznym).
zakładami dużymi:
9
o
potencjale produkcyjnym

Odnosi

produkcji
mięsa na przykład praktykowano
ubiegłych latach metody pracy dość prymitywne.
Regułą było dość długie (przez 2—3 doby) przetrzymywanie żywca w magazynach przedubojowych. Zabudowa zakładów odbiegała znacznie od dzisiejszych
wyobrażeń o nowoczesnej organizacji pracy rzeźni.
Ubojnie w zakładach mięsnych projektowano na
I piętrze, a zwierzęta dochodziły tam krytymi pochylniami. System ten zmieniono później, a przede wszystkim skrócono czas przetrzymywania zwierząt w rzeźni
(do 1 doby). To zresztą był wstępny etap procesu
technologicznego obróbki mięsa. W dalszych etapach
tego procesu także potrzebne były w miarę postępu
technicznego poważne zmiany. A zatem technologia
obróbki mięsa podlegała stopniowym przekształceniom.
Zaostrzono poważnie wymagania sanitarne dotyczące
obiektów produkcyjnych. Nie
sposób podać tu
wszystkich szczegółów procesu technologicznego, toteż
ograniczymy się do niektórych przykładów. Aby sprostać wymaganiom sanitarnym zaczęto stosować mycie
tusz przed i po skrwawieniu, doczyszczanie i mycie tusz
przed skórowaniem. Zastosowano oszałamianie zwierząt prądem o podwyższonej częstotliwości. Wychładzanie mięsa wieprzowego odbywa się w nowych zakładach w specjalnych tunelach systemem ciągłym
(przenośnikowym).
Wymienione przykłady są wstępem do obecnego
doskonalenia technologii produkcji, której zasadniczą
tendencją jest skracanie cyklu produkcyjnego, oraz
co
istotne dla konsumentów
przygotowanie mięsa
kulinarnego w formie przydatnej do obrotu handloto
wego. Dotyczy
całego cyklu operacji zakończonych
paczkowaniem mięsa w folie i opakowania kartoW

w

—

—
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Choynowsldęgo zaspokojona została
tylko połowicznie. Nie wiadomo
dokładnie, dlaczego ratraki po-

BUDOWY

.

Centrali Przemysłu Mięsnego twierdzą, że nai
robotnikom
nie
brakuje umiejętności,
chęci i zdolności. A rzecz cala decyduje się gdzie indziej
i
i
w
sferze
organizacji
zaopatrzenia placu budowy. Przytow

inżynierom

—

mi

przykłady natychmiastowego zaopatrywania budowy
w
Ełku
w
niezbędne tam dodatkowe urządzenia, których
nawet uprzednio nie planowano, a konieczność zastosowania
narzuciła bieżąca sytuacja.
O tempie tej budowy decyduje
także sprawne zaopatrzenie w materiały i jakość tych materiałów
produkowanych zresztą gdzie indziej i rytmicznie
dostarczanych.
—

postęp w organizacji budowania wygląda źle,
już fakt, że często drobną nieraz sprawę trze»
ba rozwiązywać w Warszawie, uzyskiwać decyzje wysokich władz, nie wróży tym inwestycjom spokojnego
przebiegu, jeśli nie nastąpią zmiany w organizacji proI tak budujemy nowy przemysł
cesu inwestycyjnego.
od podstaw metodą stałych interwencji. Ale chyba nie
ten czynnik decyduje o powodzeniu budowy.
Zdaniem kierownictwa Centrali Przemysłu Mięsnego, wszystkie realizowane teraz inwestycje mają zapewnioną terminową realizację. Odbywają się one
w
korzystnej atmosferze zrozumienia dla społecznej
ważkości budowanych zakładów. Taką postawę prezentują partnerzy współpracujący przy realizacji inwestycji, a przede wszystkim władze terenowe, od których także wiele zależy. Wiele zakładów buduje się
w regionach, gdzie nie ma rozwiniętej
infrastruktury.
Toteż oprócz zasadniczych obiektów produkcyjnych
trzeba
mieszkaniowe
tworzyć
zaplecze usługowe,
i obiekty komunalne. Na przykład w Łukowie program inwestycyjny objął budowę 400 mieszkań, oczyszczalni ścieków w szerszym zasięgu niż potrzeba
zakładom mięsnym, ujęcia wody, a ponadto wydatkowano sporą sumę na budowę żłobka, przedszkola
itp. W tej sytuacji, jak widać, budowa zakładu ma
szersze niż wyłącznie produkcyjne znaczenie.
Nasz

50—60 tys. ton, 12 o produkcji 75 tys. ton oraz 4, położone w sąsiedztwie największych aglomeracji, o poziomie produkcji 90—100 tys. ton. Osiągnięcie stanu

docelowego odbywać się będzie etapami, w których
przewidziano budowę nowych zakładów lub rozbudowę istniejących.

Inaczej określa się lokalizację i wielkość przetwórni wędlin.
Biorąc pod uwagę zarówno zdolności produkcyjne przetwórni, jak i zapotrzebowanie konsumentów, wyodrębniono w poszczególnych województwach 19 aglomeracji miejsko-przemyslowych, 18 ośrodków miejsko-przemyslowych i 48 powiatow,
w
których dominować ma działalność przemysłu kluczowego.
Tu będą lub są już budowane największe przetwórnie.
Pozostałe
regiony zaopatrywać będą zakłady innych partnerów w branży (CRS „Samopomoc Chłopska", „Społem"...).
Na tle tych założeń widat wyraźnie, że realizowane dziś
w pośpiechu
inwestycje muszą być nie tylko
instrumentem poprawy zaopatrzenia rynku w najbliżale także elementem planowej gosposzym czasie
darki mięsnej w przyszłości. Czy spełniają ten postulat?
Buduje się obecnie 13 nowych kombinatow i wędliniarni. Ich roczne zdolności produkcyjne będą mieściły się w granicach 40—60 tys. ton mięsa, 4—15 tys.
ton wędlin, 7—10 tys. ton konserw i szynek. Wielkości zakładów są różne w zależności od przeznaczenia
i lokalizacji. Można przyjąć że jeden kombinat wy—

na pokrycie potrzeb
dużej aglomeracji miejLokalizacja ich potwierdza przyjęte kierunki
inwestowania
część zakładów
będzie pracować
w
niedoinwestowanych dotychczas rejonach wysokiej
produkcji zwierzęcej, a pozostałe na zapleczu wielkich skupisk ludności.
Nowe zakłady
zdolności
wzbogacą
produkcyjne
przemysłu. Inaczej
mówiąc, za owe 21,5 miliarda
inwestycyjnych złotówek będzie można skierować corocznie na rynek 570 tys. ton mięsa, 189 tys. ton wędlin, 43 tys. ton konserw, 19 tys. ton szynek... W tym

starcza

skiej.

—

rachunku

wliczone

również przyrosty
zdolności
produkcyjnej pochodzące z dwóch pozostałych kierunków inwestowania
modernizacji zakładów i wysą

—

miany parku

maszynowego.

EFEKTYWNOŚĆ
Ocena

MODERNIZACJI

zakładów

tle

mięsnych
osiągnięć
przodujących krajów ujawniła ich znacznie, aczkolstanu

na

RĄBANKI•

zastosowaniu

komór

••

do

zespolonej obróbki wędzarnlczo-parzelnej, próbach automatycznej regulacji procesów cieplnych, intensyfikacji wychładzania. I wreszcie ostatnie nowości rełizowane
obecnie, to szybkie peklowanie, igłowe naszersze
stosowanie
strzykiwanie wędzonek,
kalibrowanych
osłonek,
jadalnych
konfekcjonowanie wędlin, mechanizacja
i automatyzacja wielu czynności. Rewelacją ostatniego okresu jest
również stosowanie preparatu dymu wędzarniczego.
Dla wszystkich tych nowości w procesach technologicznych konieczne jest odpowiednie wyposażenie w maszyny i urządzenia. Produkcja mięsa i przetworów na skalę przemysłową jest bardzo skomplikowana
dla poszczególnych czynności wymagane jest
posiadanie zróżnicowanych maszyn o bardzo precyzyjnym działaniu. Ich zadaniem jest eliminacja uciążliwych czynności ręcznych oraz przyspieszenie (w niektórych fazach automatyzacja) procesu produkcyjnego. O celowości tego kierunku działania nikt nie wątpi, jako że zapewnia on dodatnie skutki dla zaopatrzenia konsumentów.
Równocześnie trzeba zdawać
sobie sprawę ze wzrastającej w miarę postępu technologicznego kapitalochłonności i zwiększonego zu—

życia energii

w

procesie modernizacji przemysłu mię-

snego.

Tymczasem krajowy przemysł maszyn dla przemysłu
spożywczego nie zaspokaja aktualnych potrzeb. Ale
proces modernizacji jest z wielu powodów zjawiskiem
nieodwracalnym.
Zresztą- badania
przeprowadzone
przez aparat centrali mięsnej wykazały wysoką efektywność modernizacji. W obiektach, w których warto
dokonywać zmiany w technologii produkcji, obliczono
efektywność ekonomiczną tego typu inwestycji rozpatrując zagadnienie w porównaniu z alternatywnymi
budowami nowymi. Okazało się, że korzystniej .iest
rozbudowywać i modernizować zakłady (tam. gdzie
można), a wskaźniki ekonomicznej efektywności tych
inwestycji wykazały polepszenie od 4,1 proc. do 42
a
w
proc.,
przetwórniach wędlin od 4,3 proc. do
63,4 proc.
Praktyczny wyraz znajduje to w polityce zakupów
inwestycyjnych (z importu). Za około 200 min zl uzyskuje się np. dodatkowy efekt produkcyjny w istniejących zakładach wynoszący 34 tys. ton wędlin. A to
równa się produkcji trzech dużych wędliniarni, których zbudowanie musiałoby kosztować około 800 min
zł. I jeszcze jedna sprawa
modernizację przeprowadzić można szybko, bo w 3—6 miesięcy. A budowa?
—

Wiadomo.
Nowo wprowadzane do przetwórni urządzenia to są
linie technologiczne do produkcji mięsa kulinarnego,
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wędlin, wędzonek, szynek, konserw, parówek. Są już
lub będą one m. m w zakładach w Mławie, na Żeraniu, w Krakowier na Służewcu, w Katowicach. Ogółem w 11 zakładach do końca I półrocza br.
.

dzie-

—

a

C

jakie

poparte

—

Większość wymienionych poprzednio inwestycji bęw roku bieżącym i przyszłym. Zaledwie
trzy budowy przeciągną się po 1975 r. Nowe budowy
są już realizowane w skróconych cyklach inwestycyjnych. Ta oszczędność czasu waha się w granicach od
3 do 12 miesięcy. Każdy miesiąc „zysku" ma znaczenie
ściśle wymierne w złotówkach. Budowa dużego zakładu kosztuje około 2 mld zł. Natomiast wartość produkcji rocznej sięga sum 2,0—2,3 mld zł w cenach
zbytu. A więc komentarze są; zbyteczne.
Wobec /tego warto skracać cykle, inwestycyjne. Obecnie wędliniarnie buduje się w 18 'do 24 miesięcy, natomiast kombinaty w 30—26- miesięcy. Wyjątkiem są
jednak zakłady budowane u nas przez obce firmy.
Na przykład w Ełku lub Kole, gdzie buduje przedsiębiorstwo zachodnioniemieckie.
Byc może należałoby
podpatrzyć ich metody i zastanowić się, dlaczego oni
mogą postawić w 18 miesięcy kombinat mięsny, który
nasze przedsiębiorstwa wznoszą przez 3 lata
(nie będziemy teraz przypominać tych dawniejszych przykładów, gdy o mniejszej przecież skali zakłady budowane były latami)?
Inwestorzy

wiadomo

Czas
konprzejść do spraw
kretnych
powiedział red., Adam
Choynowski
(Przegląd
Sportowy).
Kto
personalnie
odpowiedzialny jest
za: wydawanie koców
na
wyciągach,
godziny pracy ratraków,
przygotowanie
Trasy Goryczkowej i nartostrady do Kuźnic, oraz godziny uruchamiania
i
kolejek
posypanie
ulic
piaskiem?

dzie kończona

szym

jeden
władze

uchwałami
sięcioma
państwowej
rangi, to i tak „Huta" okaże się silniejsza.

Wniosek stąd oczywisty, że modernizacja Jest przedsięwzięciem opłacalnym, skutecznym, i efektywnym
pod względem ekonomicznym. Ale nowe zakłady też
trzeba budować. Bo one właśnie spełnić mają doniosłą rolę w poprawie stanu gospodarki mięsnej. Z nich
bowiem uzyskać mamy podstawową część przyrostu
produkcji.

czono

Podobną drogę od rzemieślniczych do przemysłowych metod
produkcji można zaobserwować. w pozostałych działach produkcji. Na przykład w produkcji wędlin metody chałupnicze
dominowały jeszcze w latach 1961—1065. Postęp w późniejszym okresie polegał na mechanizacji przygotowania farszu.

Zakopanem

PolGrądkowski
(„Kurier
mruknął coś o kursowaniu koi wyciągów na Zachodzie,
ale
nie
pomny
napomnienia
dokończył
myśli.
Kol.
dowiedział
Choynowski
się jeszcze, że posypywać ulice piaskiem oczywiście można,
ale jest to
niewskazane
po
pierwsze
dlatego,
że
„Zakoupowszechnia się akcję
białe", a po drugie jak śnieg
pane
trzeba
ustopnieje piasek
będzie
a
to
przątnąć,
kosztuje. Białych
środków
nieszkodlichemicznych
a
otoczenia,
wych dla
sprawiających, że ulice
byłyby
przejezdna,
MPGK
nie
posiada w dostatecznej

ski")
lejek

ilości.
dobre
Zeby pozostawić po sobie
red.
Krystyna
Progulska
(„Światowid") zapytała, ile się planuje wybudować w Zakopanem wyciągów w najbliższym czasie, na co
że
otrzymała
odpowiedź,
dziesięć.
wrażenie

Na

zebranie

tym

zostało

zakończo-

maszyny
tym bardziej, że chodzi tu zarówno
rynek krajowy, jak i o eksport. W tej ostatniej dziedzinie kraj nasz ma szansę osiągnąć wysoki stopień
specjalizacji.
Przemysł dąży obecnie przede wszystkim do rozwiązania, w wyniku realizacji obecnych inwestycji, dwu
podstawowych problemów
zwiększenia mocy przerobowej i zbilansowania możliwości w tym zakresie
ze wzrastającą podażą żywca oraz do poprawy nadal
niedostatecznego pod względem ilościowym zaopatrze•nia rynku krajowego w mięso i przetwory mięsne.
Ale to ostatnie; zagadnienie wciąż jeszcze rozwiązywane jest metodami tradycyjnymi.
Rynek krajowy cierpi nadal na zbyt ubogi asortyment, albo inaczej mówiąc
wybór rodzajów produkowanych wędlin, różnorodnych przetworów i artykułów mięsnych, garmażeryjnych, dań gotowych itp.
Nie cieszy się bowiem u nas wielką sympatią teza
0 potrzebie szerokiego wprowadzania na rynek i równoczesnego propagowania wśród konsumentów artykułów nowych, zawierających oprócz mięsa wartościowe
pod względem dietetycznym dodatki innych produktów żywnościowych
a przy tym tanich.
Zresztą
na
razie nikt nie próbował propagować myśli o potrzebie większego spożycia tych artykułów, choć mogą
one być dobre i mogą mieć wielkie powodzenie.
czesne

—

o

—

—

—

Są nawet na to przykłady, wprawdzie z innej branży przemysłu spożywczego, ale godne wykorzystania. Zainteresowanym tym problemem polecam sklep z przetworami, rybnymi
w
Warszawie przy PI. Zbawiciela oraz podjęcie trudu zbadania, jaki procent wartości 1 masy różnych sprzedawanych
tam wyrobów zajmują ryby, a jaki procent dodatki smakowe
1 wzbogacające produkt.

Należy w celu dopełnienia obrazu sytuacji na rynku
spożywczym dodać, że względne zmniejszenie zapotrzebowania na mięso i wędliny uzależnione jest także
od rozwoju pozostałych branż przemysłu spożywczego
i dostarczenie na rynek większej ilości artykułów zalub
stępujących
uzupełniających produkty mięsne.
A w tej dziedzinie, mimo niewątpliwych oznak poprawy, jesteśmy dopiero na początku drogi.
Braki w zaopatrzeniu rynku w zróżnicowane produkty mleczarskie, różne wyroby garmażeryjne itp.
powodują niesłabnący popyt na wędliny. Toteż progzakłada

duży udział wędlin w strukturze spozasadniczych rozwiązań w tej dziedzinie oczekiwać trzeba dopiero w przyszłości. W znanych ml
prognozach spożycia wędlin oparto się na założeniu,
że ich udział w spożyciu mięsa będzie jeszcze wzrastał w bieżącej pięciolatce, a spadek tego wskaźnika
nastąpi dopiero w latach 1976—1980, a zwłaszcza w latach 1981—1990... )
Jest to więc z konieczności najdroższa droga do
zwiększenia spożycia. Nie chodzi zresztą o jakiekolwiek zastrzeżenia co do wzrostu spożycia wędlin. Natomiast podkreślić trzeba, że konieczne okazuje się
równolegle zwiększenie programu produkcji wyrobów
garmażeryjnych, smacznych i o wysokiej jakości. I to
zadanie ciąży na przemyśle mięsnym. Sprawa ma bowiem duży zasięg społeczny, zwłaszcza gdy będziemy
ją rozpatrywać nie tylko w kategorii gustów i upodobań. ale po prostu możliwości nabywczych. Wyłania się także dalszy problem
bardziej aktywnego
sterowania przez przemysł mięsny procesami na rynku
artykułów spożywczych, wpływania na popyt na określone artykuły.
Historia zna już liczne przykłady wylansowania nowych produktów żywnościowych. Tylko jeden warunek powinien być spełniony
to musi być produkt
naprawdę dobry, o dużych walorach odżywczych.
Na poparcie tej tezy przytoczę opinię' jednego ze
1
specjalistów w dziedzinie przemysłu spożywczego ),
stwierdza
który
między innymi:
noza

życia,

a

•

.

—

—

KŁOPOTY

Z

NOWOCZESNOŚCIĄ

Wróćmy do spraw związanych z produkcją mięsa.
zakłady projektowane w kraju są obiektami
nowoczesnymi pod względem funkcjonalnym. Są, zdaniem inwestorów, tak projektowane, że jeśli nawet
nie będą teraz wyposażone w najnowsze maszyny, to
ich układ funkcjonalny nie zamyka drogi do realizowania
programu
dalszego
postępu
technicznego
w przyszłości.
Dlaczego jednak teraz nie wprowadza się najnowszych rozwiązań technicznych, tak jak mają zamiar
zrobić to firmy zagraniczne budujące u nas? Usłyszałem na ten temat kilka opinii, nie zawsze zresztą
budowa
realizowana
zgodnych. Otóż niewątpliwie
przez firmę zagraniczną jest w pewnym sensie jej
wizytówką i sprawdzianem możliwości "technicznych,
a powodzenie w budowie
może zapewnić dalsze korzystne kontrakty. Natomiast zakłady oparte o technikę" krajową nie mogą liczyć na nowoczesne wyposażenie, bo go po prostu w kraju nie ma. I tak np. zakłady w Łukowie lub w Ostrołęce mają rozwiązania
w
zakresie chłodnictwa oraz układy funkcjonalne na
najwyższym poziomie i nadają się do przyjęcia nowej
techniki." Ale przemysł krajowy nie może dostarczyć
tych maszyn, które zapewniają wysoką wydajność pracy i możliwość wykonania produktu o wysokim stopNowe

niu uszlachetnienia. A zatem?

Wróćmy do przytoczonego uproszczonego rachunku
efektywności inwestycji w tej branży. Zakład przemysłu mięsnego może dać w ciągu roku taką produkcję, której wartość rynkowa odpowiada wielkości poniesionych nakładów inwestycyjnych. W tej sytuacji
opłaca się rozwiązać problem wyposażenia w nowo-

„...pogląd, że kierunki rozwoju zpotrzebowania na artykuły spożywcze kształtują konsumenci, jest problematyczny Na
ogól przeciętny konsument przyzwyczaja się do pewnego
asortymentu artykułów spożywczych i zadowala sie nimi,
nie zdradzając specjalnej potrzeby uzupełniania tego asortymentu
innymi artykułami. Poza tym na ogól ma za małe
rozpoznanie w zakresie nowych, bardziej atrakcyjnych dla
niego artykułów. ( .) W wyniku przemian, które w ciągu
na
sile
najbliższych 10 lat na pewno jeszcze
przybiorą
ukształtują się zupełnie inne przyzwyczajenia konsumentów!
Można powiedzieć, że konsument będzie podchodził do SDraw
odżywiania się bardziej krytycznie, tzn. będzie wolał jeść
potrawy lżej strawne i w mniejszej ilości, równocześnie Jjednak bardziej urozmaicone.
.

.

zd

"*yn> prawdopodobieństwem, że
artykułów
żywnościowych bedzi«
obejmował
artykułów. Olsenie mamy około
nieliczne ar^kuly będą
3 00019 8 0do 4
artykułów.
Tylko
w
?• oferowane w postaci znanej obecnie. Wprawdzte
ich skład me zmieni się całkowicie, inna będzie jednak forma
podania i wykorzystania produktów spożywczych"
I dalej autor ten, tak jak wielu innvch specjalistów
w te]
dziedzinie, pisze o aktywnym kształtowaniu pow

1980

roku

asortyment

7 000
000

,

do

8 000

,

pytu przez
czego.
Nie są to
również dla

potężne

organizacje przemysłu

spożyw*

opinie odosobnione. A zatem są istotne
przemysłu mięsnego, który dzięk? nowym
inwestycjom uzyskuje obecnie większe niż kiedykolwiek możliwości oddziaływania na kierunki popytu
drogą wprowadzania na rynek nowych dobrvch wyrobów. Pozostaje jednak pytanie, w jaki sposób możliwości te będą wykorzystane.
MARCIN
łI

l

styczeń

MAKOWIECKI

JJeyer-Mettegang w czasopiśmie „Milchwissensehaft".
1972 r. cyt. za „Mleczarstwo w świecie-' nr OTO, wn r!

którego myśl swą Jasnością
nie tylko tnechanizmy
systemu słonecznego, ale również mroki
niektórych zagadnień jpołeczno-gospodarcżych
urodził się przed 500 laty, 19 lutego 1473 w
Toruniu. Kopernik urodził się więc w Polsce
Jagiellonów, w czasach, gdy całą Europę poczynają przenikać nowe prądy umysłowe.

i

zdolność
Jakkolwiek

całościowego ujmowania problemów..
Kopernik nie napisał jakiegoś traktatu o metodzie, możną zaryzykować twierdzenie, że to właśnie antyscholastyczny, oparły na
doświadczeniu i logice dociekań kopernikowski
sposób myślenia zapewniał mu sukcesy we wszystkich dziedzinach, które w swych badaniach
poddawał analizie.' Uńiiejętność rozpatrywania
zjawisk w ich całokształcie i wzajemnym powiązaniu stanowiła może najbardziej znamienzarówno gdy
ną cechę rozważań Kopernika
szukał związków-w strukturze systemu słonecznego i ruchu planet, jak i gdy szukał związków
w
procesach społeczno-gospodarczych.

—

CZŁOWIEK
umiała

rozświetlić

—

N

Jak wskazywał Engels w swej
„Dialektyce
przyrody" była to epoka, która potrzebowała i
zrodziła
tytanów myśli ludzkiej. Nurt
ten
zwany Odrodzeniem rozkwita
szczególnie
bujnie we Włoszech, toteż nie jest przypaakiem,
że ludzie zlaknieni wiedzy ciągną ze wszystkich
krajów Europy na uniwersytety Bolonii, Padwy
czy Ferrary, gdzie scholastyka ustępuje miejsca
myśleniu opartemu na doświadczeniu.
W Polsce już w XIV wieku daje się zauważyć
wzmożone natężenie rozwoju sił wytwórczych,
zwłaszcza w rolnictwie. W hutnictwie żelaznym
pojawia się wzrost użycia siły wodnej, wzrasta
liczba kuźnic produkujących żelazne narzędzia,

<C
Z

rośnie liczba

rozwija

kowali

i

miastach

po

sukiennictwo,

się polskie

na

zapotrzebowania

wzrost

a

na

się
ta-

—

renty odróbkowej i

coraz
silniejszego wykorzystywania poddaństwa chłopów. Przy wszystkich
które w zalążkowej
zahamowaniach,
postaci
tkwiły w samolubnej polityce szlachty w XV
Wieku rynek wewnętrzny, zwłaszcza w Wielkopolsce i na Pomorzu, poczyna odgrywać sporą
rolę, a stosunki towarowo-pieniężne nabierają
coraz
większego znaczenia. W tych warunkach
problematyka pieniężna przyciąga uwagę wielu, m. in. i Mikołaja Kopernika.

MANIPULOWANIE

CL

Kopernik nie twierdzi, jak Arystoteles, że mojest rezultatem jakiejś „umowy społecznej",
czy jak Oresmius, że pieniądz jest przypadkowym pomysłem ludzi. Kopernik w toku swych
krótkich, lecz treściwych wypowiedzi zawartych
w memoriałach i listach dotyczących problematyki monetarnej sugeruje pośrednio, że pojawiei przyjede kruszców szlanie się pieniądza
chetnych za jego cielesne podłoże
była rezultatem długich historycznych procesów. Kopernik z nieookoiem obserwuje zifrwisl"
chaosu
monetarnego panującego za czasów Zygmunta
Starego. W obiegu znajdują się nie tylko monety o tej samej nazwie, lecz bite z różnego
stopu i posiadające różną wagę w zależności od
t°go, która z m°nnic emitowała danv pien'adz.
Kopernik jest świadom celowego „psucia" monety przez różnych mincerzy. Świadom jest
t°kże zalewania polskiego rynku przez rzucanie
w
obieg monet „podszacowanych", wypuszczanych przez mennice krzyżackie dla poderwania
zaufania do polskiego pieniadza. Kopernik chce
zaradzić złu, redukując ilość mennic, mających
z upoważnienia
króla prawo bicia monety. Domaga się też gwarancji, aby wypuszczane przez
te mennice
monety były właściwej
wagi i
i
próby.
—

darcze.

Kopernik wywodzący się ze środowiska postęmieszczaństwa był uczniem rozwijającej się Akademii Krakowskiej (założonej jeszcze
w
1364 roku, ale gruntownie zreformowanej w
1400 roku). Tacy
humaniści
jak Grzegorz z.
Sanoka, Jan z Ludziska czy Andrzej Gałka nie
tylko promieniowali swą ogromną wiedzą o Polsce, ale utrzymywali żywe związki intelektualz
ne
uniwersytetami na Zachodzie, zwłaszcza
włoskimi. Niemały wpływ wywierał też w życiu
intelektualnym Polski XV wieku przybyły do
Polski w roku 1470 Filip Kallimach. Ten Włoch
z pochodzenia stał się
w
swej nowej ojczyźnie
magnesem przyciągającym wszystko co postępowe, z jego inicjatywy powstało Nadwiślańskie Towarzystwo
Literacko-Naukowe.
Liczni
członkowie tego Towarzystwa byli później bliskimi przyjaciółmi Mikołaja Kopernika.
powego
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kioskach

pokazał

się
już
miesięcznika
„Aura". Równie jak pierwszy estetycznie wydany i równie jak
numer
inaugurujący
ukazywanie
się nowego pisma poświęnumer

conego

ochronie

trzymany

tonie.
spokojnym
zespołu „Aury" jest zrewięcej niż tylko wystę-

Ambicją
sztą

coś

środowiska,

u-

w

w
obronie
środowiska.
powanie
Zwracając się do Czytelników z
mieokazji
rozpoczęcia
edycji
sięcznika
redakcja pisze:
„Przyszłość jawi się przed na-

„Aura"
dać

cie

tych

nie

kapitalnych

sności

kwestii.

na

dla
Chce

jako problem, otwarty. Jak
przyszłość zdołamy
urządzić,
Ziemia
nadal
zorganizować,
by
W jaki
pozostała planetą ludzi?
sposób
wykorzystać zdobycze cywilizacji
ludzkiej,
by
rozwój
człowieka
przebiegał
harmonijnie?
Jak
tworzyć formy współżycia nie tylko z naturą, lecz i
z
Jak
wreszcie
technologią?
stworzyć takie środowisko społeilość
czne,
by jak największa
mieszkańców
naszej
planety
czuła się zdrowo i bezpiecznie?"
mi

=

owe czasy zyskiem
ogromnym. Te, jak i iijne
okoliczności, spowodowały, żj Kopernik w latach
1517—1526 bierze niestrudzenie udział w posie-

dzeniach

sejmu pruskiego debatującego nad pieże pisze rozliczne memoriały; w tym i
do króla, i że w swoich listach daje również
dowód swoim zainteresowaniom pieniężną problematyką. Reforma Zygmunta Starego z lat
1526—1528 zawdzięcza też sporo sugestiom Mikołaja Kopernika.

niądzem,

.

—

cen.

Trudno

byłoby żądać nawet -od tak genialneumysłu, jak umysł Mikołaja Kopernika, by
dogłębnie przemyślał wszystkie funkcje pieniądza. I to w dobie, gdy gospodarka towarowopieniężna, chociaż rozszerzająca się coraz bardziej, .była jednakże jeszcze ciągle tylko marginesem życia gospodarczego. Niepotrzebnie też
niektórzy nasi ekonomiści skłonni są „modernizować" poglądy Kopernika. Kopernik nie wnika,
jak w trzy i pół wieku później Marks, w istotę
pieniądza. Kopernik nie stawia sobie takiego
zadania. I nie umniejsza to w niczym jego wielkości jako myśliciela swych czasów. Przecież
jeszcze Smith i Ricardo szukają miernika, a
nie istoty wartości.
Pieniądz jest dla Kopernika sposobem „szacunku" wymienianych towarów, narzędziem wyrażania wartości wymiennej, proporcji wymiennej towarów w sposób możliwie bezbłędny. Akcentuje on więc przede wszystkim rolę pieniądza jako skali cen. Kopernik zdaje sobie sprago

PROBLEMATYKĄ
monetarną
Kopernik
spotykał się przede wszystkim jako administrator kapituły warmińskiej.
Ale jeszcze
wcześniej w Bolonii, przyjaźniąc się z mincerzem
bolońskim Francesco Raibolini,
miał możność
już w latach 1497—1500, z bliska przyjrzeć się
praktykom menniczym. Kopernika znamy w
charakterze
polityka
gospodarczego
przede
wszystkim z jego prac „Mediata considerationes"
cudendi
monetam"
tudzież
(1517), „Modus
(1519)
listów do Decjusza, doradcy królewskiego.
Poważny snop światła na Kopernika, jako
działacza społeczno-gospodarczego, rzucają również wypowiedzi różnych współczesnych o Koperniku i o jego praktycznej działalności; Kopernik pracując w okresie rozwijającej się gospodarki towarowo-pieniężńej, nie żywi juz
uprzedzeń Arystotelesa do tzw. fchrematystyki,
czyli „nauki" jak robić pieniądze. Zarzuca mdralistyczne traktowanie zagadnień gospodarczych
znamienne dla scholastyki Tomasza z Akwinu.
Apeluje, by w sprawach gospodarczych postępowano zgodnie z rozumem, mając na uwadze
ogólne dobro całego kraju. Kopernik rozumie,
że „spodlona" moneta wywołuje drożyznę, na
której mogą zyskać tylko ci, którzy płacą stałe
czynsze. Nie tracą oczywista kupcy, rzemieślnicy, a zwłaszcza złotnicy (ci ostatni bowiem ciągną wtedy największe zyski z przetapiania monet!). Na dłuższą metę rosnąca drożyzna zuba-

zakresie wszelakich miar i wag.
Jeśli oceniamy. jednak dzisiaj
my.śl Kopernika na niwie soołeczno-ekońomicznej, to nie
do
sposób ograniczyć się tylko
tej spuścizny
piśmienniczej, która w zakresie dociekań' ekonomicznych po nim pozostała. Kopernik był
przecież nie tyle pisarzem, ile działaczem ekonomicznym. Mówiąc więc i pisząc dziś o Koperniku, mamy prawo brać pod uwagę cały jego dorobek i pisarza, i działacza. Myśl ekonomiczna Kopernika wybiegała daleko poza sto"
sunkowo skromną spuściznę ekonomicznych publikacji. Fetyszyzm druku nie może nam przesłaniać wielkości myśli. Tej bowiem nie mierzy się ilością zapisanych stronic, lecz głębią zawartych w nich refleksji, a tu myśl Kopernika
święci swój triumf nie tylko na tle swojej epoki.
w

Z

LOT

PRZEZ

pieniężna i dziś jeszcze
spędza sen z oczu różnych polityków gospodarczych. Kopernik żył w czasach, w któ'rych<! "anarchia monetarna stała się widomym
symptomem różnych manipulacyjnych zśibiegów.
Doba, w której my żyjemy', pokazuje, że w warunkach gospodarki pieniężnej, chociaż unowocześnionej, „pełzająca" i „niepełzająca" inflać'ja,
świadoma i wymuszona „dewaluacja" i „rewaluacja" waluty, sztuczne „zawyżanie" czy „zaniżanie" kursów walutowych
nie przestają
stanowić instrumentarium walutowych manipulacji. Stare sztuki tylko w nowej reżyserii, w
nowych kostiumach aktorskich, odżywają ,we
współczesnym kapitalizmie swój renesans, Czy
w
tej właśnie dobie, miast szukania „obcych
nowinek", nie wartaloby się rozejrzeć za nowym, rodzimym Kopernikiem doby współczesnej?

PROBLEMATYKA
'

•

—

ATLANTYK

wrażliwość
wszystkim
pobudzać
na
te problemy
środowiska i jeelementów, które
go
sprzyjają
lub
rozszkodzą
harmonijnemu
wojowi człowieka po to, by cywilizacyjny awans naszego kraju był
nie
tylko szybki, ale i rozumny.
cel.
Piękny
Życzymy konsekZe
wencji w realizacji.
swej
strony
będziemy się starali po„Aurze"
magać
publikacjami,

które

«^Mysś

tylko dlanależy chronić
ale
środowisko,
byłyby poszukiwaniem
na
odpowiedzi
pytanie,
jak praktycznie może się do tego
włączyć
gospodarka.
2
W
numerze
„Aury" polecamy
Czytelnikom
artykuł Bohdana
o
Rudnickiego
Bałtyku, z
soliktórego wynika, że jeżeli
darnie
wszyscy
sąsiedzi Bałtyku
nie
pośpieszą na jego ratunek,
będzie to niezadługo martwy akwen.
(jd)
czego

mówiłyby

i

po

nie

co

fam
4

Samoioi

SPOTKANIA W OŚRODKU KONSULTACJI
EKONOMICZNYCH PTE W KWIETNIU 1973 R.
6IV 1973 r
konsultant:

—

—

Konsultant: dr W. ŁAWRYNOWICZ
19 IV 1973 r godz. 13
„Przygotowanie
—

KonsTMltant: mgr Z. RAKOWICZ
20IV 1973 r. godz 10
„Kredytowanie

—

^Konsultant:

mgr H.

„Zmiany

w

Kopernik"

na

lotnisku

n

I h

wy

—

„TADEUSZ KOŚCIUnej wersji
SZKO",
„MIKOŁAJ KOPERNIK"
i

„FRYDERYK

pierwsze
działalności

gospodarczej
jednostek i organizacji gospodarczych wprowadzających kompleksowe
zasady nowego systemu ekonomicznego"
Konsultant:
Z. WIT
27IV.1973 r. mgr
godz. 10

..Mikołaj

—

pracownika umożliwiające
akwizycję, handlowanie, negocjowanie transakcji w handlu zagra-

—

IL-62

KWIETNIA br. na mocy umomiędzy USA a Polską,
zainaugurowana zostanie regularna komunikacja lotnicza Warszawa
Nowy Jork. Trasę tę obsługiwać będą samoloty odrzutowe
dalekiego zasięgu 11-62 w ulepszo-

Ą

godz. 10.
„System cen transakcyjnych w imporcie".
mgr'T. SOBCZUK
13IV 1973 r. godz. 10
„Metody analizy majątkochlonnosci produkcji dla celów planowania w zjednoczeniach przedsiębiorstw prze-

ni

przyświecała myśl przeciwstawienia się monopolowym machinacjom cechów piekarskich godzących w interesy najszerszych rzesz konsumenckich. Kopernik opowiadał się też za nadvelpniem chłopów ziemia i sam w tym względzie świecił przykładem, będąc niejako prekursorem
Stanisława Staszica. W dominium kapituły warmińskiej było zresztą w ogóle sporo
posiadłości pozostających na prawie chełmińskim, co zapewniało przewagę gospodarki czynszowej i dostęp chłopów do gospodarki towarowej. miejskiej. Bliskość portów rzecznych i
morskich stwarzała tu również wiele sprzyjających okoliczności dla rozwoju rynku wewnętrznego. WSZyStKO tO oczywista uie ui"«i..> «J^
uwadze tak bystrego obserwatora i głębokiego
myśliciela, jakim był Mikołaj Kopernik.
Jeśli cała ludzkość chlubi
się Kopernikiem,
jako tym człowiekiem, który „poruszył zierńię",
to jednocześnie i historia
myśli ekonomicznej
ma pełne podstawy, by chlubić się Kopernikiem
jako ekonomistą. Zwłaszcza polska myśl ekonomiczna w Koperniku
odnaiduit
myśliciela
przerastającego swoją epokę. Kopernik posunął
naprzód przede wszystkim rozumienie roli pieniądza, jako skali cen i domagał się w interesie całokształtu życia gospodarczego zapewnienia stałości pieniądza, tak jak to ma miejsce

99A U RA99

tę

m

opartym na rencie w naturze, a nawet
rencie odróbkowej.
Dla społeczno-gospodarczych koncepcji Kopernika ma znaczenie opracowana przez niego w
1531 roku tzw. taksa chlebowa dla miast Warmii.
W opracowaniu tej
taksy Kopernikowi
mom

były coraz większe. Z grzywny srebra bito
sztuk głównej monety (tzw. złoty, polski).
Regale mennicze na każdej takiej „złotówce"
docnodziło do 1 grosza (1 złotv
30 groszom).
A więc na każdej grzywnie srebra fiscus i mincerze
zarabiali około 1/3 złotego, co było na

—

współczeprzede

.

30

—

rozwiązanie

—

—

cze

—

oczywiś-

zamierza

recepty

każ-

trinsocus, ten ostatni da bowiem o sobie znać
1 to w sposób dla całej gospodarki dotkliwy.
W okresie między 1450 a 1530 produkcja srebra wzrosła niemal pięciokrotnie. Zyski menni-

—

—

Olsztyna.
Uniwersalny umysł Mikołaja Kopernika przyciągały różne zjawiska. Zajął się astronomią,
albowiem odkrycie Ameryki przez Kolumba wysunęło astronomię na czoło ówczesnych nauk.
Ale w swych memoriałach o pieniądzu z 1519 i
1526 roku Mikołaj
Kopernik ujawnił równie
zadziwiającą przenikliwość, samodzielność myśli

oc

W drugi

Kopernik, uznając fakt istnienia bimetalizmu,
jest świadom, że relacje między srebrem i złotem jako kruszcami, a więc i kruszcami monetarnymi
ulegają fluktuacjom. Toteż sugeruje,
nie znosząc formalnie bimetalizmu
by
poddawać co pewien czas rewizji ustalone relacje i zawsze oceniać srebro w złocie. Rozumiejąc że ceną kruszców, jako towarów, rządzą
takie same prawa jak wszystkimi innymi towarami
szuka możliwie jednorodnego miernika.
Sprowadza
jeśli nie w praktyce, to w teorii
bimetalizm srebra i złota do złotego monetalizmu.
Kopernika pieniądz interesuje przede
wszystkim jako możliwie inertna miara, skala

Rodzina Kopernika wywodziła się ze wsi Koperniki koło Nysy, ale już ojciec Mikołaja jest
krakowskim kupcem utrzymującym rozlegle stosunki z Toruniem i Gdańskiem.
Po
śmierci
ojca Mikołaj Kopernik znalazł opiekuna w osobie swego wuja, biskupa warmińskiego Łukasza
Watzenrode, który umożliwił mu studia w Krakowie, Bolonii, Rzymie i Padwie. W Ferrarze w
1503 roku Kopernik, będący umysłem niemniej
uniwersalnym od Leonarda da Vinci, uzyskuje
stopień doktora prawa kanonicznego i wraca do
kraju, by w kilkanaście lat później wziąć udział
w
wojnie z Krzyżakami i pokierować obroną

oe

53⁄4%

'

w

-

neta

.

a

—

kruszcu.

•

by koszty

historycy myśli ekonomicznej
usiłują Kopernika stroić w bardziej nowoczesne
szaty i przypisują mu koncepcje,
których ani bezpośrednio, ani pośrednio nigdy
nie wypowiadał. Tak np. niektórzy chętnie widzieliby w Koperniku prekursora ilościowej teorii pieniądza.
Prawdą jest, że Kopernik w odniesieniu do
„podszaconego" pieniądza zajmował stanowisko
podobne do tego, jakie dziś musimy zajmować
w odniesieniu
do papierowego czy bilonowego
substytutu pieniądza. Prawdą też jest, że Kopernik rozumiał doskonale rolę wzrostu szybkości obiegu pieniądza. Ale wszystko to jest
jeszcze bardzo dalekie od ilościowych teorii piebo przecież ilościowa
niądza. I na szczęście
teoria pieniądza, nawet w postaci ricardowskiej,
jest błędna.
Jeśli już koniecznie chcielibyśmy podkreślić
wyższość myśli Kopernika w sferze problemanad
wieloma
tyki pienieżnej
późnie'szvmi
ekonomistami, to można by wskazać, że Kopernik nie traktuje (jak np. Ricardo) kruszców sziakruszce
monetarne,
chetnvp',1 wyłącznie żako
a widzi również w nich narzędzie tezauryzacji.
W czasie, gdy Kopernik pisał swe memoriały w
sorawie pieniądza, ..metalistvczne" koivieici" głoszone
m.
in. przez Oresmiusa zostały ,wyparte
przez „nominalistycznych" zwolenników manipulowania monetą.
ani
w
Kopernik ni» popada ani w jedną,
drugą skrajność, lecz wskazuje, że moneta ma
zarówno valor impositus nadany jej
w
postaci nominału przez regale królewskie tudzież
valor intrinsocus, a więc walor wewnętrzny wypływający z zawartości w monecie
szlachetnego kruszcu. I żaden król nie będzie w
stanie na dłuższą metę utrzymać rozbieżności
między valor impositus (Extrinsecus) i valor in-

—

pieniądzem nie jest wynalazkiem
nowym,
polityce tej służyła
„dominialno-nominalna"
koncepcja
opowiadająca się przeciwko „biernemu" traktowaniu monety, a za
traktowaniem
elastycznym
siły nabywczej pieniądza. Koncepcja ta przeciwstawna „metalistycznej" wiodła w praktycznym swym zastosowaniu do „psucia" monety
i do dezorganizacji stosunków towarowych. Nic
dziwnego, że i myśliciele tej miary co Mikołaj
Kopernik (zwłaszcza że ten ostatni był administratorem kapituły warmińskiej i na co dzień
musiał się zajmować sprawami gospodarczymi)
nie mogli przejść obojętnie wobec zjawisk, które
oddziaływały na całe życie społeczno-gospo-

rad'

minimum,

cały kraj, a wtedy okazuje się, że tracą naci, co początkowo na niej zyskiwali.
Toteż Kopernik „podlenie" monety stawia na.
równi z takimi apokaliptycznymi klęskami społecznymi jak śmiertelność wywołaną klęskami
elementarnymi, nieurodzaj ziemi i pomuębydla
czy społeczną niezgodę. Wcześniej od kanclerza
angielskiej królowej Elżbiety, Greshama,
stwierdza, że moneta gorsza wypiera z obiegu
monetę lepszą, że upadek gospodarczy pociąga
za sobą upadek kulturalny, że tylko dobry pieniądz daje bezpieczeństwo zarobkowania i oszczędzania, a jego stabilizacja ułatwia wszelaką
wymianę. Przy złej monecie upada i handel
zdaniem Kopernizagraniczny, nikt bowiem
ka
nie zechce sprzedawać towaru za złą
4
monetę, nie sposób też będzie za złą monetę na
bywać zagraniczne ..towary.
Był to argument ważki, bo dla takich miast
jak Gdańsk, Elbląg czy Toruń handel zagraniczny stanowił niebagatelną pozycję. Przestrzega też przed traktowaniem regale menniczego
wyłącznie jako źródła dochodów, bo i tu począ- 1
tkowo fiskalne korzyści muszą przekształcić się
prędzej czy później w swoje przeciwieństwo.
Kopernik widzi też, że postępowa forma gospodarki czynszowej wskutek "„podlenia" monety
poczyna ustępować miejsca wcześniejszym for-

wet

NIEKTÓRZY

KOPERNIK,

nie polskie zboże za granicą pod koniec tego stulecia wiedzie do prób uspławnienia rzek. Jednocześnie zarysowują się w produkcji rolnej dwie
przeciwstawne tendencje
rozwija się folwark
sołtysi, oparty na rencie pieniężnej i folwark
szlachecki skłaniający się raczei do stosowania

o

menn'cze zredukować do
dym razie je ujednolicić.

jako jeden z pierwszych, i to
wyprzedzając zawodowych ekonomistów o
dobre parę wieków, zrozumiał, że pieniądz
nie jest ani narzędziem samoistnym ani zjawiskiem przypadkowym. Nie formułujący tych myśli w swych wywodach ekonomicznych w sposób bezpośredni, całym tokiem swego rozumowania implikuje wniosek, że pieniądz pojawił
się Jako konieczność w wyniku powstających
trudności bezpośredniej wymiany, że moneta
powstała dlatego, bo życie zmusiło do szukania rozwiązań, gdy wraz'z nasilaniem się częstotliwości wymiany coraż trudniej było mieć
w każdej chwili pod ręką wagę i narzędzia probiercze pnzwalaiace za każdym razem na ustalanie wagi i jakości złotego czy srebrnego kruszcu płaconego w zamian za dostarczane towary.
Mennicza pieeżeć królewska była więc. a przynajmniej powinna była być, rękojmią prawdziwej wagi i jakości zawartego w monecie

po miastach rzemiosło. W wieku XV procesy te

trwają nadal,

jednakże jednocześnie Kopernik

—

wsiach,

rozwija

ża

wę. że pieniężna miara nie jest idealna, bo przecież moneta jako miernik obarczona jest kosztami mennicznymi. A więc postulaty krańcowych „metalistów", by pieniądz szacować tylko
według zawartości w nim kruszcu, są nierealne,

systemie inwestycyjnym

w

SWIDZlNSKI

Konsultacje odbywają się w Domu Ekonomistow Polskich
wa, ul. Nowy Świat 49, I. piętro.

Warsza-

samoloty

CHOPIN".

Dwa

latają już w
barwach LOTu. trzeoi
przybędzie
do kraju w najbliższych dniach.
Wstępem do regularnej eksploatacji była przeprowadzona w lecie
roku
ubiegłego
akcja
przelotów
czarterowych do USA i Kanady.
Ił-62
lądował w Nowym Jorku,
Chicago, Bostonie, a także w Montrealu i Toronto. Ogółem wvkonano
18lotów,wtym10doUSA.W

w

roku
obok
regularnych
(dwa razy w tygodniu)
PLL
LOT
przewidują wykonanie
38 lotów czarterowych na kontynent amerykański.

bieżącym
połączeń

LOT wchodzi na szlak atlantycki w niezwykle trudnym okresie.
Dość powiedzieć, że PLL LOT będzie 22
towarzystwem
lotniczym

eksploatującym swoje samo^ty na
trasie Europa
Ameryka Północ—

wielkie linie lotnicze
oferują na tej trasie kilka połączeń dziennie. Szlak atlantycki obna.

Niektóre

sługiwany jest przez samoloty o
wielkiej pojemności, stąd oferowanie miejsc znacznie przekracza potrzeby rynku przewozowego.
W

Foto: Janusz Czerniak

Warszawie

tej sytuacji wyrażane były obawy, czy w konkurencyjnej woj-

nie towarzystw lotniczych o każdego niemal pasażera, LOT ma szanse egzystencji
na
tej trasie. Obecnie nie można jeszcze z całą stanowczością stwierdzić, że obawy te
były nieuzasadnione. Wprawdzie w
wyniku intensywnej akcji reklamowo-akwizycyjnej w Stanach Zjednoczonych liczba zgłoszonych rezerwacji na sezon letni 1973 r. wynosi już ok. 7 tys., wszakże nie wszystkie rezerwacje mogą zostać potwierdzone. Z drugiej strony akcja
trwa
w
reklamowo-akwizycyjna
dalszym ciągu i PLL zakładają
przewiezienie do końca sezonu turystycznego przez Atlantyk ok. 12
tys. pasażerów.
Warto dodać, że samoloty LOTu
lądować będą (w obie strony) -w

Amsterdamie.

Władze

holenderskie

udzieliły LOTowi, pełnych praw
handilowych, tj. możliwości przewozu
pasażerów, towaru i poczty
na odcinku Nowy Jork
Amster—

dam.
LOT stosować będzie na linii atlantyckiej oficjalne taryfy międzynarodowe, obowiązujące wszystkich;
przewoźników zrzeszonych w IATA.
Obywatele polscy będą mogli nabywać bilety do Nowego
Jorku
za
złotówki
według dotychczas obowiązujących zasad, (zw)

ŻYCIE GOSPODARCZE 5
Nr 11

(1122)

-

18.111.1973 c,

DALEKOPISEM

Z

TARGÓW „WIOSNA

73"

ży dziecięcej, stosowania do gładkich strojów efektownych przybrań, nie nadają się natomiast do szycia sukien i garsonek, co niektórzy producenci robią.
Jeśli zaś chodzi

niepowodzenie grozi wyrobom z bistoru. Handlowcy nie kwapią się do ich
kontraktowania, twierdząc, że mają te same towary
w
Stanowczo za drogie są też nowe
magazynach.
wzory ubiorów dziecięcych.
o

cenę

—

Inne kryterium oceny
zgodność wyrobu z wyteż nie może być stosowane bez
maganiami mody
zastrzeżeń. Najbardziej
odnosi się to do wyrobów
przemysłu skórzanego, który proponuje na II półrocze
bardzo wiele wzorów obuwia na tzw. wysokich
platformach. Gdyby nawet moda na nie utrzymała się
dłużej (a w wielu krajach przeżywa ona już zmierzch),
to czy jest
to naprawdę obuwie do powszechnego,
co.
dziennego noszenia? Wielkim ryzykiem jest też produkowanie wymyślnych wzorów odzieży, np. sukien z
modnymi obecnie bufkami u ramion. Takie modele
szyje się u' krawcowej, możną się założyć, że wykonane
standardowo
w przemyśle, na
żadną kobietę
nie będą pasowały.
—

—

Wreszcie

kryterium najbardziej zawodne
gustów.
Wystarczy posłuchać uwag osób zwiedzających ekspozycję, żeby dojść do przekonania, iż nawet w ośrodkach wielkomiejskich upodobania są bardzo różA jest przecież jeszcze Polska powiatowa, są
ne.
młodzi i zdecydowanie starsi ze swoimi wymaganiami i gustami. (Nawiasem mówiąc, potrzeb ludzi starszych przemysł nie dostrzega wcale).
Jeśli

—

—

nin

dekoracyjnych po obrusy, serwety
może być ozdobą każdego domu.
również

i

ściereczki

—

wzornictwie

Duży postęp widoczny jest
bawełnianych. W pawilonie tym nie ma jednali tłoku, beznamiętnie przyjmowane są również nowe
ładne i modine wzory bielizny bawełnianej. Niejednokrotnie natomiast zachwyty zwiedzających, a
także kupujących handlowców budzą wzory i kolory
jaskrawe, tandetne, w zdecydowanie złym guście.
we

tkanin

—

Jaki

—

niepowodzenie grozi wyrobom
rot.

z

bistoru.

Jankowsifl

Z.

konstruktywny wniosek można by wysnuć z
tych pierwszych, z konieczności pobieżnych, targowych obserwacji? Czy należy dążyć do tego, aby przemysły, które nas ubierają i obuwają zapewniały wszy-

RYNEK PEŁEN

ZOFJA DŁUGOSZ

WEDŁUG

—

3,8

wyboru stosownie do gustów i nawyków?
wydaje się to ani możliwe, ani słuszne.
Sądzę natomiast, że przemysłom tym potrzebna
jest jasna koncepcja ich roli w spełnianiu społecznych
potrzeb. Podstawą tej koncepcji mogłoby być wyobrażenie, w czym ludzie powinni chodzić w domu,
do pracy, na wycieczce i na zabawie
żeby było
zdrowo, wygodnie, ładnie, elegancko i stosownie do
stkim

możliwość
Nie

—

okoliczności.

proc.

artykule

J.

szuka

Wytłumaczenia
podobnych zjawisk
się
jednak na razie ex post: mówi się o łagodniejszej
zimie, skróconym zimowym sezonie sprzedaży itp.
Przewidywanie tendencji rynkowych nie jest wciąż
mocną stroną handlu, przemysłu, ani ośrodków piani,
stycznych.
Przykład ten wydaje sdę charakterystyczny dla stosunków panujących na linii producent
konsument.
Ocena produkcji nie z punktu
widzenia
osiąganej
—

przez przemysł dynamiki wzrostu, czy wykonania zadań planowych, lecz przez konfrontację ze spolecz: nymi
potrzebami, pozostaje nadal pobożnym życzeniem. Nie wiadomo bliżej kiedy, gdzie i jakie potrze-

by wystąpią oraz z jaką silą. Wszystko to sprawia,
że i nad ofertą zaproponowaną na Targach „Wiosna
73" jawi się wiele znaków zapytania.
jest skromniejsza niż jesienią. Wiosną ani
przemysł elektromaszynowy, ani meblarski nie prezentują w Poznaniu swoich wyrobów, na które jest
obecnie szczególny popyt. Dominującą pozycję w ofer.
cie, reprezentującej wartość 47 mld złotych (w poprzednim roku wartość zawartych kontraktów wyniosła 30,2 mld złotych) są tkaniny, odzież, wyroby
dziewiarskie i obuwie z przemysłu kluczowego, terenowego oraz spółdzielczości pracy.
Łącznie wartość
proponowanych przez nie wyrobów, które handel konzależnie od asortymentu
na III lub IV
traktuje
kwartał, czy też jak obuwie, na całe II półrocze
wynosi 16 mld złotych. Czy handlowcy je zaaprobuco wybiorą zyska uznanie kliją? Czy z kolei to
entów?
Trudno byłoby znaleźć prorokaŁ który odważyłby się cokolwiek na ten temat wyrokować.
Oferta ta

—

—

—

—

Grupa wyrobów, o której mowa, budzi bowiem na
rynku tyleż zainteresowania, có kontrowersji. Wiadomo, że w tej branży gromadzą się spore zapasy
artykułów nie znajdujących zbytu i które niekiedy
trudno sprzedać nawet po znacznie obniżanych cenach. Co w nich głównie nie odpowiada konsumentom: rodzaje surowców, z których
wykonane są te
wyroby, wzornictwo, rozmiary, ceny? Mimo prowadzenia przez organizacje handlowe różnych ankiet
i badań na ten temat, odpowiedzi na te pytania są
często sprzeczne, a'propozycje poprawy
jeszcze
bardziej.
—

tych też powodów jednoznaczna ocena przedstawionych na targach wyrobów przemysłów odzieżowego, dziewiarskiego i skórzanego jest nader trudna. Jakie kryterium tu zastosować? Czy ilość nowych
rodzajów tkanin i dzianin, na co zwraca szczególną uwagę handel? Postęp w tej dziedzinie, będący
efektem wyposażenia przemysłu w nowoczesne mai
szyny
technologie oraz importu gotowych materiałów jest
widoczny. W grę jednak wchodzi
jeszcze, co się z tych materiałów zrobi i po
jakiej 'cenie. W jednej i drugiej kwestii zdarzają się
wyraźne pomyłki,
np. w wykorzystaniu
sztucznych
futer, bistoru, dzianin żakardowych we wzory itp.
Te ostatnie np. stwarzają szansę urozmaicenia odzieZ
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Przekonanie

wszystkich nabywców do oferty opartej na takiej koncepcji wymagałoby bardziej energiczkształtowania
nego i pomysłowego
gustów, przede
wszystkim jednak
nasycenia rynku w proponowane wyroby.
—

Jakie

myśl tej koncepcji
propozycje powinien
przedstawić przemysł na sezon jesienno-zimowy? Powinno w ndch być np. wiele rodzajów spodni i spódnic z dobrych, grubych tkanin, o spokojnych kolorach
(nie ma), wielki wybór bluzek i swetrów w barwach pastelowych i czystych ciemnych (obecnie kolory są albo bardzo jaskrawe, albo szarobure), suknie
0

w

—

—

charakterze

całodziennym, proste w kroju, z niegniotących się ""materiałów, umiejętnie przystosowane
do wymagań mody i takież okrycia. Jeśli chodzi o bieliznę nocną wytwórcy powinni pamiętać, że ta do codziennego użytku musi być nie tyle ozdobna, co higieniczna, że w gorseciarstwie również mniej ważne są ozdóbki, a bardziej
konstrukcja wyrobu (w tej
dziedzinie obserwuje s^ę zresztą znaczną poprawę).

rynku obuwniczym, poza modnymi „przebojami"
powinien być stale duży wybór butów o spokojnym
wzornictwie i prostej konstrukcji, wygodnych, m. in.
na płaskich obcasach. Takie buty w wielu okolicznościach są niezastąpione.
Na

Wymienione tu elementy garderoby składają się na
podstawowy strój kobiety, a zarazem nadają się do
masowej produkcji w wielkim przemyśle, który coraz
bardziej dominuje w tych gałęziach
wytwórczości.
Jeśli ktoś chce mieć strój ekstrawagancki, bardzo indywidualny, to nie szuka go w sklepie, lecz zamawia u krawca lub krawcowej. Bardziej fantazyjna
i wzornictwie może być odzież gotowa na
w kroju
sportowo-wycieczkowe okazje, jako że tutaj ścisłe
dopasowanie do sylwetki nie odgrywa tak wielkiej
roli. Toteż te właśnie stroje zaproponowane na Targach mogą być, wydaje się, najpowszechniej zaaprobowane.

Pomysł uproszczenia wzornictwa i kroju odzieży nie
jest nowy. Wysuwano go już nieraz, opierając się na
przykładach tych krajów, gdzie elegancja kojarzy się
przede wszystkim z prostotą. Wtedy przemysł odpowiadał

—

nie bez słuszności

materiałów

że

proste wzornictwo

o
interesujących sploczystej barwie. Dobrych tkanin
1 dzianin mamy nieco więcej, pora więc zacząć robić
z
nich właściwy użytek. Obecnie bowiem w wielu
sklepach odzieżowych smętnie wiszą rzędy sukien, kostiumów i płaszczy, które nie znajdują nabywców, natomiast w sklepach włókienniczych panuje niebywały tłok. Wybór materiałów jest w nich jednak niebogaty, bo najlepsze zostały przeznaczone do konfekcjonowania w przemyśle. I tak koło się zamyka.

wymaga

tach i

pięknych

—

fale turze

oraz

JAKO

.

jak owe bariery i ograniczenia ominąć, jak uniknąć zagrożeń i błędów, które w swym
rozwoju popełnili inni? Czy mamy własnq „strategię pogoni"?
CZY chodzi nam o osiągnięcie
wszystkich celów tam osiągniętych, czy może tylko niektórych?
Czy mamy własne alternatywne

już

POLEMIKI

•

Surdykowskiego pł.
—

dziś

STRAT

cele?".

zadane przez autora są

Pytania

nienowe, a jednak wydaje się,
ie zbyt często niedoceniane w
teorii i praktyce społeczno-gospodarczej.

WIEMY?
Pytanie to,
zwłaszcza odpowiedź na
nie nabiera odmiennej treści, gdy skierowane jest do
ZY

C

a

aparatu władzy politycznogospodarczej, kierującej całokształtem życia naszego kraju, i
gdy skierowane jest do społeczeństwa. Świadomość
wybranej drogi
rozwoju lub świadomość realizowanych celów musi być z natury rzeczy bardziej złożona i wszechstronna
w przypadku aparatu władzy niż w
przypadku społeczeństwa. Nie oznacza to jednak, że świadomość społeczeństwa co do wytyczonej
drogi
rozwoju może być traktowana marginesowo. Po pierwsze dlatego, że
to właśnie społeczeństwo jest podmiotem i zarazem przedmiotem takiego a nie innego rozwoju. Po druże stworzenie Wizji
gie dlatego,
przyszłości bliższej i dalszej zaakceptowanej przez społeczeństwo jest warunkiem sine qua non
aktywnego włączenia się społeczeństwa do
świadomej realizac j i
programu przyszłości.

wanie sobie
sprawy z tego faktu
lub lekceważenie go, oznacza popełnienie podobnych błędów, jakie popełnili inni. Nie chodzi tutaj zresztą
o istnienie idealnego modelu rozwo-

ju. Jest rzeczą zrozumiałą, że w
przypadku prognoz i budowy przyszłościowych modeli pewne błędy
są nieuniknione.
Niemniej jednak
chodzi o to, aby kompleksowa wizja
isthiała
Innymi słowy idzie o to,
aby rozwój naszego społeczeństwa
nie dokonywał się „siłą rzeczy".
Problemowi istnienia takiej kompleksowej koncepcji rozwoju społeczeństwa poświęcano
jak się wyza
mało uwagi. Wynika to
daje
oczywiście z trudności zbudowania
takiej generalnej koncepcji rozwoju,
niedostatecznego jeszcze zainteresowania nauki tymi problemami, kontrowersyjnymi często poglądami na
tenże rozwój.
—

dla

DYSKUSJE

•

„Jakość życia
jaka" (2.G nr 45
z ub.
roku) czytamy: „Czy wiemy

Czy społeczeństwo nasze posiada
taką świadomość? Czy zna cele bliżi dalsze, czy cele te są przełosze
żone ria praktyczny, zrozumiały dla
wszystkich język?
Wydaje się, że jak do tej pory
problemy te nie były należycie popularyzowane.
Pomijamy tutaj sprawę samej budowy wizji społeczeństwa przyszłości, ze względu na jej złożoność i
Istotna
ogromny zakres problemu.
dla nas jest bezwzględna konieczność istnienia takiej wizji. Niezda-

NIESPODZIANEK
informacji z MHWiU wielkość spfzedaży detalicznej w I kwartale br. przekroczy
przewidywane w Narodowym Planie Gospodarczym tempo wzrostu.
Dynamikę tę charakteryzują
jednakże spore wahania: w styczniu br. obroty wzrosły o 14,5 proc. w stosunku do analogicznego okresu
•ub. roku, w lutym natomiast tylko o 6,9 proc. Szcze•gólnie wyraźnie różnica ta wystąpiła na wsi
podczas gdy w styczniu obroty handlu wiejskiego zwiększyły się prawie o 15 proc., to w lutym zaledwie o

W

by mierzyć ofertę targową kanonami klasy-

cznego smaku,
pierwsze miejsce należy się" przemysłowi lniarskiemu. Wszystko, co prezentuje
od tka-

S powodu ceny

POLEMIKI

—

Nie chodzi

tutaj o fragmentaryczpodejście do zagadnienia. Nie
trzeba chyba tłumaczyć, że tylko
istnienie kompleksowej prognozy i
kompleksowego programu realizacji
celów materialnych i pozamaterialnych pozwala wzajemnie skoordynować poszczególne odcinki działalności społeczno-gospodarczej, sterować
nimi tak, aby każdy z osobna ti łącznie razem realizowały cel podstane

Nie trzeba również udowadże brak kompleksowego programu musi prowadzić do dyspro-

wowy.

niać,

porcji rozwojowych
czek", nieracjonalnego
Z

„

POWYŻSZEGO

ślepych

uli-

działania.

WYNIKA,

ŻE

ELEPODSTAWOWYM
MENTEM STRATEGII NASZEGO ROZWOJU MUSI BYC

ZBUDOWANA
W
KONSEI
KWENCJI
RZETELNYCH
BAWSZECHSTRONNYCH
DAN NAUKOWYCH WIZJA I

SPOŁECZEŃSTWA NA
ETAPOSZCZEGÓLNYCH

MODEL

STANISŁAW OWSBAK

rarchię

pozamaterialnych

społeczeństwa socjalistycznego.

Dla społeczeństwa socjalistycznego
nie jest też obojętne, za jaką cenę

będzie się rozwijać. Społeczeństwo
powinno wiedzieć, na czym polega
jego
autonomiczny
socjalistyczny
rozwój, jak będzie mogło przystosować się do ominięcia, lub niwelowania ujemnych skutków procesów cywilizacyjnych.
WYDAJE SIĘ WIĘC, ŻE TYLKO ISTNIENIE KOMPLEKSOWEGO PROGRAMU (MODELU) ROZWOJU PRZEŁOŻONEGO NA KONKRETNY JĘ-

ZYK, PRZYJĘTEGO ŚWIADOMIE

PRZEZ

SPOŁECZEŃ-

STWO, WARUNKUJE PRAWIDŁOWE

STEROWANIE ROZ-

WOJEM
SPOŁECZEŃSTWA
SOCJALISTYCZNEGO.

Jednym z podstawowych celów
„wydłużania kroku" jest chęć dogonienia i prześcignięcia przodujących
krajów kapitalistycznych. Pomijamy
tutaj problem,
czy społeczeństwo
zdaje sobie sprawę co. czy kogo „gonimy", co chcemy osiągnąć, a z czego rezygnujemy świadomie, w czym
prześcigniemy i na czym polegać
będzie wyższość naszej drogi rozwoju. Do problemów tych należałoby
przywiązywać większą wagę. Podstawowym i interesującym całe społeczeństwo jest tu pytanie:
CZY

NASZA

„STRATEGIA

ŚCIGANIA" JEST SKUTECZNA, TO ZNACZY, CZY NOŻYCE ZWIERAJĄ SIĘ CZY ROZWIERAJĄ?
nie

Odpowiedź
jest prosta.
Co do przyjętej przez nas „stratenasuwa
gii ścigania"
się kilka uwag.
Punktem wyjścia do naszych rozważań
będzie tzw. „luka technologiczn a", która jest, jak się
wydaje,
podstawową
barierą w
szybkim
wyrównywaniu
różnych
poziomów rozwoju gospodarczego.
W dotychczasowej
strategii pogoni
staraliśmy
się
osiągnąć
poziom
techniki,
technologii i organizacji,
dzięki którym społeczeństwa kapitalistyczne lepiej wykorzystują czynniki wytwórcze (pomijamy tu problem ceny, jaką społeczeństwa kapitalistyczne płaciły i płacą za ten
wysoki
poziom), między innymi
przez rozwój własnych badań naukowych, wymianę doświadczeń z
krajami wyżej od nas rozwiniętymi,
zakup licencji.
właPierwszy czynnik: rozwój
snych badań naukowych o charakterze utylitarnym
okazuje się, po,mimo niezaprzeczalnych
osiągnięć,
niewystarczający.
Wydaje się, że
podstawowymi przyczynami takiego
stanu są: zbyt mały jeszcze krajowy
potencjał
naukowo-badawczy,
nienajlepszy system organizacji badań, a zwłaszcza procesu wdrażania
najbardziej opłacalnych technik i
technologii wytwarzania. Nie docenia
się chyba zbyt często czasu jako
czynnika decydującego. Ponadto polityka badań nie jest najwłaściwsza.
Rozwój naszych badań naukowych
znajduje się pod przemożnym wpływem
badań,
poziomu techniki i
technologii wytwarzania krajów kaW
pitalistycznych.
konsekwencji
nasze
na
wysiłki skierowane
są
osiągnięcie tego, co kraje te już
dawno posiadają, gdy tymczasem te,
mając znacznie
lepszą /podstawę
wyjściową, odskakują dalej. Przypomina to
mówiąc obrazowo
„mechanicznego
zająca",
którego
ścigają psy, mając iluzje, że go doz
Niezdawanie
sobie
gonią.
powyż—

—

PACH WYZNACZONEJ DROGI ROZWOJU.

Niemniej ważkim elementem strategii działania jest świadomość
społeczeństwa
dotycząca
obranej
drogi rozwoju. Nie chodzi tutaj o
uświadomienie społeczeństwu zamierzonych celów w sposób ogólnikowy. Nie wystarczy więc formułować
ich jako „maksymalne zaspokojenie
potrzeb społecznych", „maksymalizacja dochodu narodowego", „maksymalizacja spożycia" itp. Chodzi
0 przełożenie na język praktyczny,
w
miarę możliwości jak najdalej
sprecyzowany, kompleksowego programu rozwoju
społeczeństwa, ze
szczególnym zaakcentowaniem domodelu
celowego
socjalistycznej
konsumpcji, jej wielkości, jakości
1 struktury. I dalej: modelu czasu
pracy, długości okresu aktywności
modełu
zawodowej,
wypoczynku,
modelu komunikacji, rozwoju usług
itp., a więc tego wszystkiego co możemy nazwać praktycznym korzystaniem ze zdobyczy rewolucji naukowo-technicznej. Program ten powinien określać także rozwój i hie-

potrzeb

szego

faktu

—

sprawy

może

budzić

poważne wątpliwości co do skuteczności przyjętej strategii pogoni. Nie
wymaga chyba wyjaśnień, że:

JEDYNĄ DROGĄ „PRZESKOCZENIA" BARIERY JEST PROWADZENIE BADAŃ NIE TYLKO RÓWNORZĘDNYCH, ALE

BADAŃ 'POSUNIĘTYCH DALEJ NIŻ W PRZODUJĄCYCH
KRAJACH.
Aczkolwiek zdajemy sobie sprawę
z
istnienia
szeregu
obiektywnych
trudności warunkujących praktyczną realizację takiej polityki, to trzeba sobie zdawać również sprawę,
że innej drogi nie ma.
W naszych przedsięwzięciach ba-

dawczych daje się odczuć swego
rodzaju kompleks wobec osiągnięć
przodujących krajów. Niezbyt chętnie podejmujemy
śmiałe
badania,
których szanse powodzenia są nikle.
Raczej staramy się osiągnąć to, co

sprawdzone, zaakDoceniając taką politykę jako rozsądną, nie należy jednak
rezygnować z badań i przedsięwzięć
trudnych, połączonych z ryzykiem.
Powodzenie
takich
pionierskich
przedsięwzięć może dać nam wiodącą rolę w określonych dziedzinach.
Dla przykładu: może zamiast, podejmowanych wysiłków nad komputerami drugiej i trzeciej generacji
badania nad komputerami czwartej
generacji. Zamiast samochodu trasamochód przyszłości.
dycyjnego
Zamiast uciążliwej tradycyjnej koruchome
munikacji miejskiej
już

tam

zostało

ceptowane.

—

—

—

chodniki. Zamiast stali
badania
nad jej substytutami. Nie chodzi tutaj zresztą o same przykłady, które
mogą być lepiej lub gorzej dobrane,
chodzi o zasadę.
—

Wymiana doświadczeń
pomiędzy
krajami rywalizującymi jest problemem
złożonym.
Jej intensywność
jest uzależniona między innymi od
międzynarodowej sytuacji politycznej, od charakteru dziedzin, których
wymiana dotyczy, od partnerów itp.
Nie umniejszając roli wymiany doświadczeń z krajami przodującymi,
nie należy jej również przeceniać.
Rywalizacja istnieje i istnieć będzie,
niezależnie od tego, jakie przybierze
formy; a to w konsekwencji ogranicza jej efektywność. Z drugiej
strony nie należy też zaniedbywać pożytecznej wymiany doświadczeń. W
szczególności nie możemy skierowywać naszych wysiłków na „wyważanie otwartych drzwi". Wydaje się
więc, że trzeba pójść jeszcze dalej
jeśli chodzi o rozwijanie kontaktów
naszych specjalistów z odpowiednimi fachowcami wyżej rozwiniętych
od nas krajów Podobnie rzecz się
ma z kadrami zdobywającymi kwalifikacje.
_

Zakup licencji. Wydaje się, że ten
sposób korzystania z najnowszych
osiągnięć myśli naukowo-technicznej i praktycznych jej zastosowań
powinien być czynnikiem zbliżającym kraje o różnym poziomie technik i technologii wytwarzania. Czy
jednak rzeczywiście tak jest, albo
w
czy działanie tego czynnika
rozpatrywanym przez nas aspekcie
jest zadowalające. Na wstępie
wypada zauważyć, że podobnie jak
przy wymianie doświadczeń, efektywność tej drogi wyrównywania
różnic jest ograniczona. Wydaje się
wątpliwe, aby kraje wysoko uprzemysłowione ujawniały nam najnowsze techniki
wytwarzania chociażby ze względów politycznych czy
Jeśli
strategicznych.
dodalibyśmy,
że przedmiotem naszych zabiegów
licencyjnych są najnowsze osiągnięcia z dziedzin, które decydują o nowoczesności całego układu gospodarczego, np. elektroniki, informatyki itp., to nasze obawy okażą się
bardziej zrozumiałe.
—

—

Nie
ście z

możemy rezygnować oczywizakupu opłacalnych licencji,
„windujących" naszą gospodarkę na
wyższy poziom rozwoju. Jednakże
chodzi również o to, aby nie kupować licencji na urządzenia i wyroi
technicznie
ekonomicznie
by
przestarzałe, które wycofuje się w
krajach sprzedających. Wydaje się,

sytuacja taka może wynikać z
małego rozeznania na rynku zakupów licencyjnych, że nazbyt często
stajemy się przedmiotem spekulacji krajów sprzedających nam licencje. Równie ważna jest organizacja zakupu licencyjnego i praktycznego jego wykorzystania. W naszej praktyce gospodarczej dają się
tu zauważyć niedociągnięcia natury
organizacyjnej np.: brak fachowej
kadry kierującej procesem wdrażania i eksploatacją zakupionej licencji, niezabezpieczenie odpowiedniej
jakości surowców
technologicznie
niezbędnych albo zakup licencji na
technikę wytwarzania przy
rezygnacji z zakupu licencji technologii
wyrobu, nierozwijanie
wyrobu licencyjnego lub zaniedbanie jego doskonalenia itp.
Z poruszanych przez J.' Surdykowskiego całej gamy zagadnień poistotne dla
ruszyliśmy wybrane
nas
problemy związane z konieistnienia
cznością
kompleksowej
wizji rozwoju społeczeństwa socjalistycznego. A nade wszystko konieczność świadomości społeczeństwa z obranej
drogi rozwoju wyrażonej w zrozumiałym dla wszystkich języku oraz poruszyliśmy niektóre elementy związane ze „strategią pogoni". Wydaje się, że omówione przez nas zagadnienia
powinny być przedmiotem dalszej dyskusji. Traktując je jako konieczne
elementy strategii działania, zastanowienie się nad nimi może okazać
się pożyteczne dla racjonalnego rozwoju społeczeństwa socjalistyczneże

—

—

go.

dami

pracy na podstawie rocznych
porozumień, umożliwiających planowe
zaspokaja nie potrzeb przedsię-

biorstw.

praca
NR 3

OBYWATEL,
pracy
może

lub

ki.

Stąd konieczność współdziałania
służby zatrudnienia w planowaniu
tego kształcenia w przekroju branżowym i regionalnym, a także rozwijania przez nią orientacji i poradnictwa zawodowego.
Z opracowań Ministerstwa Pracy,
Płac i Spraw Socjalnych oraz badań Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych wynika, że całość bezpośrednich usług terenowej
służby zatrudnienia wobec ludzi poszukujących pracy powinna obejmować:
O
pogłębioną informację o możliwościach i warunkach pracy;
0
orientację i poradnictwo zawodowe
dla młodzieży i osób dojrzałych;
O
kierowanie
do
osób
pracy
zgłasza-

POSZUKUJĄCY

nauki

zawodu

ją otrzyma* tylko za
pośrednictwem
wydziału
1
1
zatrudnienia ),
któremu
musi z kolei zgłosić swoje zapotrzebowanie na pracowników
każdy w zasadzie zakład
pracy go2
spodarki uspołecznionej ).
W 361 wydziałach działających na
szczeblu
województwa, powiatu i
miasta skupia się więc
mówiąc
całość pojęzykiem rynkowym
daży i popytu na pracę.
—

jących się w tym celu;
0
prowadzenie lub inicjowanie szkolenia
zawodowego,
przekwalifikowania
lub
readaptacji zawodowej osób poszukujących pracy, powracających do pracy
lub
zmuszonych do zmiany zatrudnieułatwienie

integracji zawodowej osozmniejszonej zdolności do pracy;
A zapewnianie
możliwości zatrudnienia
określonym
kategoriom
pracowników
mających trudności w uzyskaniu pracy
z
racji wieku lub sytuacji rodzinnej oraz
pomocy
społecznej w okresie oczekiwabom

o

nia

zatrudnienie.

na

ankiecie

w

—wi

pracownik

IDZIE

mi, wynikającymi z potrzeb ogólnej
polityki zatrudnienia.

powiatowe-

wydziału zatrudnienia.
Zapewnienie w tych warunkach
odpowiedniego poziomu kultury obsługi interesantów jest oczywiście
zadaniem niezmiernie trudnym.
POMÓC

rezer-

absolwentów
nimi
umów

swoboda zakładu w dziedzinie zatrudnienia i rekrutacji nowych pra.
ćowników jest ograniczona względa-

go

JAK

sposób

ten

w

przedwstępnych, przysposabianie za_
wodowe kandydatów do pracy, organizowanie werbunków, łub dojazdów do pracy pracowników zamiejscowych, zatrudnianie kobiet, zastanowisk dla kierowastrzeganie
hych przez wydział zatrudnienia jedynych żywicieli rodzin, etc. Przy
tym rozdziale praw i obowiązków
między urzędem i zakładem pracy

MARZEC 1973 R.

iwibi—niwy^BM—aa
Dziś jeszcze nie mogq odczuwać zadowolenia z usfug wydziałów zatrudnienia api ludzie
poszukujący pracy, ani zakłady
pracy. Najbardziej zaś niezadowoleni sq sami pracownicy tych
wydziałów, którzy mimo swej ofiarności i społecznej postawy
nie majq warunków do wykonywania stale wzrastających zadań.

Reguluje się

wowanie miejsc
dla
szkół i zawieranie z

POSZUKIWANIA

MODELOWE

świetle

scharakteryzowanych
pokrótce tendencji i doświadczeń terenowej służby zatrudnienia jest oczywiste, że jej działalność w coraz
większej mierze splata się z d ł ugofalowym
planowym rozwiązywaniem problemów zatrudnieW

ZAKŁADOM PRACY

wydziału zatrudnienia
zakład pracy.
Jak w świetle nowych uprawnień
przedsiębiorstw w zakresie gospodarki czynnikiem ludzkim (zniesienie limitów zatrudnienia) powinny
kształtować się stosunki między orPartnerem

jest

III

nia. Świadczy o tym zarówno stopniowe
obejmowanie nowych dziedzin działania (opiniowanie lokali.

zacji

inwestycji, planów

•

rozwoju

kształcenia, rozwoju drobnej
wytwórczości, chałupnictwa, ete.), przechodzenie do aktywnej, polityki
zatrudnienia (organizowanie szkole,
nia zawodowego, finansowanie tworzenia nowych miejsc pracy), jak i

ganizacjami gospodarczymi a aparatem
terenowej władzy państwowej do spraw zatrudnienia?
Sprawa nie jest łatwa. Badania
ankietowe Instytutu Pracy i Spraw
Socjalnych w 700 zakładach pracy
wykazały, że w znacznej liczbie tych

stosowanie nowych form pracy (zawieranie „porozumień" z zakładami

inspirowanie „umów przedwstępnych" zakładów pracy z uczniami szkół zawodowych, itp.).

pracy,

zakładów służba osobowo-zatrudnie.
niowa skarży się na formalistyczny,
i
przewlekły
pracochłonny
tryb
zgłaszania do wydziałów zatrudnienia zapotrzebowań na pracowników
wobec deprzy niedostatecznej

Dalszy, zdecydowany krok naprzód, związany z przejściem do intensywnych metod gospodarki czyn-

—

—

BARBARY PODURGIEL, zaprezenartykule: „Jak żyć, kiedy przyjdzie starość?" (Życie i Praca nr 1 z 1973 r.)
zawierają
wiele interesujących uwag i wniosków, skłaniają do
zabrania głosu! Nie zamierzam dyskutować, na ile
słuszne, na ile zaś nie.
przedstawione wnioski są
•Chciałbym natomiast zwrócić uWagę na inną nieco
kwestię, mianowicie zastanowić się nad tym, jak zapewnić dach nad głową przyszłym emerytom, dziś

ROZWAŻANIA
towane

w

—

zajmującym mieszkania służbowe w agronomówkach,
osadach leśnych, wodomistrzówkach, przy lecznicach
zwierząt.
Coraz

więcej osób wchodzi tam w wiek emerytalnie tylko stanowiska pracy, ale
miejsca
i mieszkania służbowe
będą musieli zająć, następcy. Dokąd mają się przenieść emerytowani leśnicy,
agronomowie, zootechnicy, pracownicy weterynarii?
Część ż nich wybudowała sobie własne domy i już
je zajmuje, bądź też przeniesie
się tam z chwilą
uzyskania emerytury. Jest jednak niemało takich ludzii, którzy na własny domek zdobyć się nie mogli.
Gdzież oni mają się podziać? Sprawa nie jest prosta,
a
zważywszy, że na wsi, w małych miasteczkach
tam właśnie ulokowane są przede Wszystkim agronołriówki, siedziby leśnictw i nadleśnictw, większość
nie ma zwykle
lecznic, dla zwierząt
spółdzielni
do
mieszkaniowych,
których można by się zaoiśać
l zapewnić sobie jakieś skromne mieszkanko. Takie
spółdzielnie zaczynają dopiero powstawać w niektórych siedzibach nowych gmin.
Ich

ny.

—

—

ZADOWOLONY

WYDZIAŁÓW

Z

•—

•

—

ZATRUDNIENIA?

Należałoby więc pomyśleć, aby w osiedlach, które
powstają, bądź powstaną, budowane były
obok mieszkań dla ludzi pełnosprawnych
mieszka-

tam

—

—

nia dla. rencistów. Wkład

MARIA JAKUBOWICZ
tym pięcioleciu około 3/4 przyrostu zasobów siły roboczej stanowią absolwenci szkól.

W

Ponadto w miarę
i
nia zatrudnienia

kraju miejskie i powiatowydziały zatrudnienia kierują
rocznie do pracy około 2 min osób,
a bliżej
nie sprecyzowana liczba-petentów zasięga tam informacji, pro.
si o poradę i szuka pomocy w wyW skali

konsekwencji
pracowników, zakłady pracy coraz
częściej będą liczyły na odciążenie
fch w pewnej mierze przez organy
władzy terenowej od troski o osoby
mniej sprawne bądź niedostatecznie przygotowane do pracy. Zwięto
kszy
potrzebę
dysponowania
przez
służbę zatrudnienia różnego

borze zawodu i pracy.

wię'c
aparat obsługujący
największą liczbę interesantów spośród wszystkich komórek organizacyjnych prezydiów rad narodowych.
Funkcje wydziałów zatrudnienia
wzrastają oczywiście w miarę rozwoju gospodarki i zwiększających
się wymagań polityki zatrudnienia.
Przekształca się również samo poJest

to

Jak przygotowana
trudnienia do takiej

jest służba zakompleksowej,
zarazem
specjali-

wszechstronnej,
stycznej obsługi ludzi pracy, stanowiącej jeden z koniecznych warunków racjonalnej realizacji polityki pełnego zatrudnienia?
a

przede wszystkim podyprzemianami społecznozawodowymi zasobów ludzkich.
są

DECYZJA

ŻYCIOWA

W TRZY

MINUTY

ZAKRES USŁUG
W ciągu
wej służby

inter-

wencyjnymi.

te

ktowane

instrumentami

typu

średnictwo pracy, które dawno przestało być mechanicznym kontaktoz
waniem ludzi
zakładami
pracy.

Zmiany

racjonalizowa-

zaostrzenia
w
doboru
kryteriów

we

Cała terenowa
nia liczy dziś ok)

27 lat działania terenozatrudnienia liczba pra-

służba zatrudnie1.400 osób, z cze-

go bezpośrednio pośrednictwem pracy zajmuje się niewiele ponad 50
proc. Na 272 powiatowe wydziały
zatrudnienia jest aż 170 wydziałów
o
obsadzie dwuosobowej, a 41

cowników

gospodarki uspołecznionej
potroiła się i odpowiednio zwiększył się napływ kandydatów do pracy.
Wzrost

—

poziomu wykształcenia i
przygotowania zawodowego ludności (w tym pięcioleciu około 3/4 przyrostu zasobów siły 'roboczej
stanowią absolwenci szkół) stawia przed
wydziałami nowe, trudne zadania.
Zmusza je do planowego rozmieszczania kadr wykwalifikowanych, co
wymaga
lepszej znajomości obecnych i przyszłych potrzeb kadrowych gospodarki, głębszej penetracji rynku pracy, rozwoju prac analitycznych.
Nie wyczerpując całości zagadnie,
nia wspomnijmy jeszcze, że w miarę
nasycania, gospodarki kadrami
kwalifikowanymi (w 1975 roku na
100 zatrudnionych w gospodarce u-,
spolecznionej bodzie 56 pracowników z wykształceniem stopnia ponadpodstawowego) wzrasta z kolei
ranga
synchronizacji kierunków i
zasięgu kształcenia zawodowego z
rozwojowymi potrzebami gospodar-

obsługiwanych

jednego pracownika. Obliczono kiedyś, że na
załatwienie sprawy jednego interesanta
pracownik wydziału zatrudnienia

ma

przez

średnio około

Polsce

3

minut.

jednego pracownika
służby pośrednictwa pracy przypada przeciętnie ok. 11,4 tys. zatrudnionych, podczas gdy analogiczne
W

dane

na

wynoszą:

w

NRF

—

0,7 tys.

Francji —'1,5 tys., w Bel1,7 tys. pracowników.
gii
Często nieodpowiedni, a niekiedy
wręcz rozpaczliwy jest stan pomieszczeń powiatowych wydziałów zaosób,

we

—

—

wymaga

„Jedynym naszym wyposażeniem
technicznym jest długopis"
pisze
—

programowania polityki
w
skali
regionu czy
województwa. Zapewniając w skali
kraju pełne i racjonalne zatrudnienie
założenia planów gospodarczych nie są jedinak w stanie rozwiązać wszystkich trudności, wynikających z dysproporcji odcinkowych w zatrudnieniu w ujęciu brao_
żowo-kwalifikacyjno-terytorialnym.
Instytucją powołaną do zaradzenia
tym dysproporcjom jest terenowa
władza państwowa i jej organ
wydział zatrudnienia.
zatrudnienia

—•

—

poszukiwań nowych rozwiązań w relacjach między wydziałem

zatrudnienia a zakładem pracy zarysowują się dwie koncepcje,
które można umownie określić jai
ko „autorytatywną"
„służebną".

Coraz

bardziej ewidentna staje się
konieczność
koordynowania
polityki kształcenia- i zatrudnienia
z polityką inwestycyjną, mieszkaniozatem

Zwolennicy
pierwszej
propagują
nadzór wydziału zatrudnienia nad
gospodarką kadrową zakładu pracy
aż do problemów awansowania pra.
cowników włącznie. Widzą oni potrzebę
faktycznego
regulowania
przez
wydział zatrudnienia tempa
wzrostu

zatrudnienia

w

z

wą,

rozwojem

szeroko

pojętych

usług, warunków komunikacji, wreszcie z polityką społeczną. Taka koordynacja poczynań przerastŁ siły
jednego wydziału prezydium rady
może być ona natonarodowej
miast urzeczywistniana przez programowanie polityki zatrudnienia w ramach planów gospodarczospołecznych województw. W pracach nad obecńym planem 5-letnim
1
podjęto po raz pierwszy w szerszej
skali próby opracowywania takich
programów przy wiodącej roli wy—

zakładach

których relacje ekonomiczne
kształtują się niekorzystnie.
pracy,

Zwolennicy koncepcji „służebnej",
proklamując zasadę nieskrępowanej
i
samodzielności
odpowiedzialności
zakładów pracy za ich politykę kadrową
jako niezbędnego warunku racjonalnej i oszczędnej. gospodarki czynnikiem ludzkim w skali
zakładu domagają się tylko zwiększenia zasięgu pomocy w rekrutacji,
zawodoselekcji i przygotowaniu
wym
pracowników dla przedsię-

działu zatrudnienia.

—

Mamy więc już wszystkie elemendo budowy modelu nowoczesnej terenowej służby zatrudnienia.
Powinien to być urząd, na którym
spoczywają zadania głównego wyi
konawcy polityki zatrudnienia
współuczestniczenia w programowa•

ty

biorstw.

pracom

proc.

Stankiewicz

—

Wśród

po pracę.

30

.

go

etc.

pilnej wymiany. W wielu brak poczekalni, a cały wydział składa się
z
jednego pokoju i korytarza, w
którym często na stojąco oczekują
swoiej kolejki ludzie zgłaszajacy się

Około

M

nikiem ludzkim i systemowym rozwiązywaniem problemów zatrudnienia
to próby kompleksowe-

ficytu męskiej siły roboczej
pomocy w kompletowaniu załóg.
Nie wnikając, siłą rzeczy, w trudności (zwłaszcza kadrowe), z którymi borykają się wydziały zatrudnienia,
zakłady postulują także
prowadzenie przez wydziały działalności doradczej, która by objęła
dla
szereg ważnych
przedsiębiorstwa
problemów polityki kadrowo
zatrudnieniowej, jak np. zapobieganie
nadmiernej
fluktuacji załóg,
przyspieszenie adaptacji zawodowospołecznej
młodych pracowników,

Rozwiązanie praktyczne o charakompromisowym zainicjowały przodujące wydziały zatrudnienia. Wysuwają one konstruktywne
projekty nowych rozwiązań, wychodzące
naprzeciw
kompleksowym,
Ministerstwo
prowadzonym
przez
i
Płac
Pracy,
Spraw Socjalnych

trudnienia.

Fot.

niu

tej polityki

w

skali

te-

swego

renu.

kterze

*) Nie objęte pośrednictwem pracy są
tylko niektóre zawody i stanowiska pracy, w tym pracownicy merytoryczni administracji centralnej, dziennikarze, fachowy personel służby zdrowia, marynai
rze,
muzycy
artyści oraz pracownicy
kwalifikujący się na stanowiska kierow-

nad nowym modelem służb
zatrudnienia. Wydziały te układają
swoje stosunki z większymi zakła.

nicze.
O Wyłączono w 1971 z pośrednictwa
kolo
160
wielkich
zakładów pracy.

o-

na

takie mieszkanie wniósł-

by sam zainteresowany. Może wszak się zdarzyć, że
kogoś nie stać byłoby n.a taki wkład. Co wówczas?
Wkład wmieść chyba powinna instytucja, w której
emeryt: pracował, z tym jednak, że zainteresowany
-obowiązany byłby zwrócić całość lub część tego wkładu. A gdyby nawet pełny zwrot wkładu nie nastąpił,
to i tak gospodarce
narodowej to by się opłaciło.
Zwolniłoby się przecież pełnowartościowy mieszkanie
służbowe.
Resort' leśnictwa, który ma z
emerytami
sporo
przeróżnych kłopotów (blokują ponad 3 tys. mieszkań
budować
służbowych), uważa, że opłaci się nawet
domki dla emerytów. I takie domki-bliźniaki widać
juz m. iń w województwie katowickim. Okazuje się
bowiem, że nowa osada leśna kosztuje co najmniej
800 tys.. żł, gdy tymczasem domek o dwu niewielkich
mieszkahiach postawić można sposobem gospodarczym
już za 400 tys. zł.
.

rozwiązanie dla tych, którzy nie zamierzają się
riiszyć, chcą tam pozostać. I takich emerytów
wśród agronomów, zootechników, leśników, pracowników weterynarii będzie chyba więcej. Będą jednak
i są. już
tacy, którzy zechcą przenieść się do
miast. Być może, iż część tych emerytów zechce zaTo

ze

wsi

—

—

mieszkać

lansowanych obecnie przez Ministerstwo
i Spraw
Socjalnych domach-pensjonatach. Należałoby więc zapewnić im te same warunki,
z których korzystać będą i inni mieszkańcy owych do-

Pracy,

w

Płac

mów.
Ta forina zamieszkiwania nie każdemu jednak odpowiada. Czy nie ma wobec tego alternatywy?
Wydaje się, że należałoby zmodyfikować odpowiednie przepisy o członkostwie w spółdzielni, żeby ktoś,
kto aktualnie mieszka i pracuje, dajmy na to w Piekutkowie, a za 10 lat chciałby mieszkać, powiedzmy,
w Elblągu, mógł już dziś należeć do spółdzielni, działającej w tym mieście.

Wyłania się zatem sporo przeróżnych spraw. Przy
tym wcale niełatwych. Warto by nad nimi podyskutować. Może ktoś przedstawiłby inne sugestie? Może
istnieją rozwiązania lepsze niż te, które zasygnalizowałem. W każdym
razie, o obecnych i przyszłych
emerytach, o ludziach, którzy mieszkają w agronomówkiach, osadach leśnych, przy lecznicach dla zwierząt, trzeba mówić już dziś, a nie wtedy dopiero, gdy
duża część służbowych mieszkań zostanie przez nich
„zablokowana".
ANDRZEJ

WIELOPOLSKI

Ba

ny
nia

Z PBAC

nia

nad problemami zwiększaracjonalnego wykorzystywaczasu wolnego przez rodzinę.

oraz

i

ZAKRES
DZIN

RESORTU

I

ŚWIADCZEŃ

KOBIET

NA

RZECZ

rozpatrywany

jest

ROna

tle

społeczno-ekonomicznych uwarunkowań.
Podejmując prace o tak dużym
znaczeniu
społecznym Ministerstwo PraPlac i
cy,
Spraw Socjalnych uznało, że
pożądane jest przekonsultowanie i zaśrodosięgnięcie
opinii przedstawicieli
wisk
naukowych 1
specjalistów-prakty'

PROBLEMY OCHRONY

MACIERZYŃSTWA

I

RODZINY

ków.
W

Ministerstwie

W

Plac

Pracy,

Spraw Socjalnych prowadzi się
tensywne prace
sie

programu

systemu
rzecz

badawcze

w

i

in-

zakre-

zatrudnienia

świadczeń

kobiet,
socjalnych na

zatrudnionych kobiet

i

rodzi-

związku z tym organizowane Jest
sympozjum poświęcone socjalnym 1 praśrodkom
wnym
ochrony macierzyństwa
i
rodziny. Zakres tematyczny
sympozjum jest szeroki. Obejmuje problemy
a
kształtowademograficzne,
szczególnie
nie się współczesnych tendencji w dziedzinie
ludności.
procesów reprodukcji

Rozważane

zawosą związki aktywności
dowej kobiet zamężnych i' matek z podstawowymi funkcjami rodziny. Z zagadnieniami tymi
łączy się potrzeba określenia
kierunków i
możliwości
wpływania
środkami
na
polityki
społecznej
kształtowanie
się poziomu
aktywności
małe
zawodowej kobiet posiadających
dzieci
lub
szczególnie zaabsorbowanych
obowiązkami rodzinnymi z powodu wle-

lodzietności.

Problematyka świadczeń
społecznych,
jakimi można działać na kształtowanie
oraz
się procesów aktywizacji kobiet
na
rodzin
wpływać
poziom dochodów
jest rozpatrywana w powiązaniu z potrzebami
materialnymi rodzin, koniecznością ułatwienia spełniania przez rodzinę
jej
funkcji
opiekuńczo-wychowaworaz
czych nad młodym
pokoleniem
współczesnymi procesami
demograficznymi.

W programie sympozjum Uwzględniono
problemy
dosyć dużych liczebnie grup
rodzin o potrzebach szczególnych,
np.
kiedy' w rodzinie jest dziecko kalekie,
wymagające szczególnych starań 1 opieki,
problemy rodzin niepełnych biolooraz
gicznie, zdezorganizowanych
potrzeb

dzieci

z

rodzin

alkoholików.

opracowanie poświęcone Jest
również
rentom
które
zarodzinnym,
bezpieczają egzystencję materialną dzieci i bierne] zawodowo lnatki w sytuacji
utraty żywiplela.
•

Odrębne

rodzinie,
Program pomocy
który w
szeroki
przyszłości powstanie, obejmie
zakres
przedsięwzięć
organizacyjnych,
wychowawczych, ekonomicznych i socjalnych. Dążenie do prawidłowego kształtowania się
warunków
życia rodziny 1
wzrostu
stopy życiowej, m. in. w drodze
nasilenia
zna
:enla
świadczeń
spo-'
lecziiych w kształtowaniu się dochodów

rodziny, pociągać za sobą musi również
nakłady finansowe. Niezbędne jest więc
rozpatrzenie zagadnienia hierarchii potrzeb i określenia etapów Ich zaspokojenia.
W realizacji polityki socjalnej państwa
dużą rolę odgrywają 'przedsiębiorstwa
państwowe. Dlatego też kierunki rozwoju socjalnych funkcji przedsiębiorstw 1
takie ukierunkowanie
planów socjalnych przedsiębiorstw, aby zabezpieczały
potrzeby rodzin pracowniczych, rodzin
wielodzietnych 1 Jedynych żywicielek są
włączone do zakresu
rozpatrywanych
środków socjalnego zabezpieczenia rodziny.

nalne

wykorzystanie czasu wolnego
rodziny.
Organizujący sympozjum Instytut Pracy I Spraw Socjalnych otrzymał dużą
ilość zgłoszeń do dyskusji. Pozwala to
oczekiwać, że rezultaty obrad stanowić
będą dla Ministerstwa Pracy, Plac I
Spraw Socjalnych cenną pomoc przy' opracowywaniu długofalowego programu
pomocy na rzecz zatrudnionych kobiet
1 rodziny.
przez

D.

G.

Poza środkami socjalnymi przedmiotem dyskusji będą także środki ekono-

miczne

warunkujące prawidłowe funkcjonowanie
gospodarstwa
domowego.
Chodzi o szeroko rozumiane usługi, w
tym również usługi, umożliwiające racjo-
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t.

•

pro/, dr hab. Dyzma Gał aj

DYZMA

GAŁAJ:

Problem

przed nami skomplikowany,
złożony, natury ekonomicznej
politycznej i społeczno-kulturalnej. Sądzę, że nasza
wymiana zdań, a wiem, że poglądy mamy rozbieżne
1 różnorodne, spełnić powinna przede wszystkim dwa
wszechstronnie

cele:
#

spróbować uzasadnić, dlaczego dwuzawodowość
ludności rolniczej i występujące tendencje zmian ilościowych tej kategorii są niepokojące i wymagają aktywnego programu, aktywnej polityki państwa w celu zahamowania i łagodzenia skutków tego zjawiska

dr

Duży przyrost liczby ludności „dwuzawodowej" z
gospodarstw o obszarze 2 i więcej ha wynika przede
wszystkim z wejścia w wiek produkcyjny tzw. wyżu
demograficznego. Młodzieży tej trzeba przede wszystkim umożliwić zdobycie wykształcenia i przygotowania zawodowego, mieszkania, warunków usamodzielnienia się i założenia rodziny.
Tak

około 43 proc. tzw. ludności
więc łącznie
dwuzawodowej są to ludzie, mający mniej niż 25 latlub 60 i więcej lat, faktycznie wcale nie wykonujący
dwu

—

zawodów.

Trudno też mówić ó dwu zawodach posiadaczy działek o obszarze do 0,5 ha, a nawet do 2 ha.

oraz

Q przedyskutować propozycje zmierzające do tego
celu. Trudno bowiem rozwiązać problem ludności dwuzawodowej przy pomocy jednego manewru gospodarczego. Można natomiast i trzeba łagodzić jego ostrość,
dostosowywać skalę zjawiska do struktury społecznozawodowej i klasowej naszego społeczeństwa. Stymulować pewne jego cechy w interesie ogólnospołecznym. Zastanówmy się więc w jakim kierunku należałoby je stymulować?
Nie

chciałbym, żeby takie

CECHY,

jak

sprawy

STAN I PRZYCZYNY

powstania warstwy chłoporobotników dominowały
naszej dyskusji, należy* je jednak bodaj krótko
scharakteryzować.

w

Wśród wielu czynników kształtujących w Polsce dynamikę wzrostu ludności dwuzawodowej
czynników ogólnych niejako strukturalnych i szczególnych,
wywołanych określoną polityką państwa
wymieniłbym pięć, moim zdaniem, najważniejszych:
—

—

szybka

kraju, w wyniku której zapotrzebowanie na ręce do pracy było i jest dużo
wyższe niż
naturalny przyrost ludności miejskiej;
•

industrializacja

dla- przemysłu
przeludnienie agrarne Wsi stwarzające
możliwości przyciągnięcia siły roboczej
do miasta;
•

dysparytet dochodów ludności rolniczej i pracującej
rolnictwem, który przez wiele lat nie zmniejszał się,
i
wzrastał
dziś
występuje nadal;
9

0

fakt,

że

stać-

było

nas

na

budowanie

ale
nie
pracy,
wystarczało środków
kań
dla
ludności
zatrudnionej przez

nieodzownych
nie

pracy

dla

urządzeń socjalnych
współmałżonków;

i

0

i

nowych miejsc
zapewnienie mieszprzemysł, na budowę
mieście, na zapewnie-

na

w

jeszcze jedna, nie mniej ważna,
życia ludności pozarolniczej są
tądanypii, zwłaszcza dla młodzieży.

cy

poza
lecz

przyczyna: wzory prawzorami społecznie po-

ludności
we
Kategoria
dwuzawodowej
istnieje
wszystkich' krajach przemysłowych i ma charakter
trwały, jednakże w Polsce przybrała fenomenalne roz.
miary i wzrost jej jest nadial bardzo burzliwy.

Mamy obecnie prawie 3 miliony ludności wiejskiej, która utrzymuje się z pracy poza rolnictwem,
w tym ponad jeden milion stanowią głowy rodzin rolniczych
gospodarze pracujący stale poza rolnic—

twem.

Między narodowymi spisami powszechnymi,

tzn.

w

okresie lat 1960—1970 liczba chłoporobotników wzrosła o 420 tys. To jest chyba niepokojące. Nie warto
dziś zastanawiać się nad tym, czy i jak w przeszłości
należało przeciwdziałać żywiołowemu narastaniu tej
grupy ludności. Probierń tkwi bowiem w tym, żeby
dziś i jutro tzn. w przededniu ogromnych zmian strukturalnych i demograficznych
wkraczamy przecież w okres gwałtownego zmniejszania się nowych
zasobów pr&cy. W latach 1986—1990 nastąpi spadek
liczebności roczników wchodzących w wiek produkcyjny, a dochód narodowy, jaki wtedy osiągniemy będzie przecież czterokrotnie wyższy niż dzisiaj
żeby
dziś zastanowić się nad sposobami racjonalnego z
punktu widzenia przemysłu i rolnictwa zatrudnienia
tej tak licznej kategorii, która dotąd traktowana była
iw sposób pasywny i wykorzystywana ekstensywnie.
—

—

MARIA DZIEWICKA: Podana tu liczba 3 milionów
ludności dwuzawodowej jest myląca. Obejmuje ona
ludzi, znajdujących się w sytuacjach bardzo różnych,
wymagających różnych środków oddziaływania.

Według danych NSP 1970 r. co dziesiąta, osoba ż
tych 3 milionów ma niezarobkowe źródło utrzymania, a uzupełnia swój dochód pracą w niewielkim
gospodarstwie rolnym. Są to głównie
MŁODZIEŻ

I

LUDNOŚĆ

STARSZA

emeryci, renciści, ludzie na dożywociu. Co szósta
ma 60 i więcej
lat. Problemy tych ludzi
to
głównie zabezpieczenie spokojnej starości. Co czwarta osoba ma mniej niż 25 lat. Są to synowie i córki
gospodarzy, posiadających liczne rodziny. Młodzież ta
w większości wypadków w ogóle
nie pracuje w gospodarstwie, a praca zarobkowa jest dla niej etapem
migracji z rolnictwa.
osoba

—

D. GAŁAJ: A czy wobec tych ludzi, prowadzących
gospodarstwo do 2 ha nie trzeba prowadzić jakiejś
określonej polityki, czy ich warunki pracy i życia nie
są wielkim problemem społecznym?

Oczywiście, że tak. Ale są to
przede wszystkim problemy społeczne. Przy licznej
rodzinie małe gospodarstwo może być dobrym uzupełnieniem dochodu, miejscem pracy kobiet, nie posiadających innego zawodu, ludzi starszych, zdolnych
jeszcze do pracy. Wątpliwe, czy ludność ta mogłaby
znaleźć zatrudnianie gdzie indziej. Zresztą, wiele tego
typu gospodarstw skupionych jest we wsiach robotniczych w pobliżu miast i ośrodków przemysłowych.
Wsie te mają własną, specyficzną problematykę.
Ze zjawiskiem dwuzawodowość! w ścisłym tego słowa znaczeniu mamy do czynienia
nie
wtedy, gdy zarobkuje poza
młodzież.
To
chyba normalne, że synowie

gospodarstwem
córki

zwłaszcza

rolników,

wybierają inny
zawód,
mieszkają
pewnego
rodziną. Dwuzawodowość
występuje, wtedy, gdy kierownik gospodarstwa
(głowa rodziny), i to gospodarstwa większego niż 2 ba dzieli
swój czas między gospodarstwo i pracę zarobkową.
choć

wielodzietnych,

do

czasu

z

Niestety, spis powszechny nie rozróżnia zarobkowagłów rodzin i członków rodzin. Jest jednak ankieta Instytutu Ekonomiki Rolnej z 1972 r., która wykazuje prawie ten sam odsetek rodzin z zarobkującymi
(spis 53 proc., ankieta 54 proc.). Na podstawie danych
spisu i ankiety możemy liczbę kierowników gospodarstw o obszarze 2 i więcej ha (głów rodzin) dwuzawodowych wyszacować na 510 tysięcy. Jest to duża
liczba i duży problem, ale dotyczy nie trzech, a pół
nia

miliona

osób.

FRANCISZEK

KOLBUSZ:

W niektórych punktach
mógłbym się tu zgodzić z kierunkami rozumowania
dr Dziewickiej. Według Spisu Powszechnego chodzi o

blisko

6 milionów ludzi,- mieszkających w indywidualnych gospodarstwach rolnych i posiadających główne źródło dochodu z pracy pozarolniczej. Można jednak przystać na to, że prawdziwym problemem jest
1.300 tys. właścicieli gospodarstw rolnych.
M. DZIEWICKA: Ale jest w tej liczbie duża grupa
właścicieli gospodarstw do 2 ha. Cóż to za gospodarstwa, przecież to właściwie działki, czy można z nich

wyżyć

z

rodziną?

się jednak kurczowo
ziemi, bo taki
trzymać
typ gospodarstwa powinien zanikać, a przecież uzasadniona jest obawa, że dzieci tych ludzi wybiorą tę
samą drogę, pozostaną przy diwóch zawodach...
F.

KOLBUSZ:

Ci ludzie nie mogą
tego małego kawałka

W zeszłym roku około 45 tysięcy
nie ukończyło szkoły podstawowej.
D. GAŁAJ: Dodajmy od razu:
młodzież rekrutująca się właśnie

dzieci

jest
z

to

chłopskich

przeważnie

tym małych

go-

spodarstw...
F. KOLBUSZ: Rzeczywiście. Jeśli to kandydaci na
rolników
to prawdziwe nieszczęście dla rolnictwa,
jeśli na robotników
jeszcze gorzej. Rzecz ma przecież także konsekwencje społeczne; brak wykształcenia i kwalifikacji kształtuje określony typ osobowości, określone potrzeby konsumpcyjne
raczej niższego rzędu. Dlatego zgadzam się z dr Dziewicką, że
w stosunku do młodzieży należałoby zastosować szczególną politykę, inną niż do całej grupy chłoporobotników.
—

—

—

JADWIGA

Chciałabym poprzeć dr Dzienią rachunku. Z
materiałów GUS wynika, że liczba osób czynnych
zawodowo poza gospodarstwem wiejskim wynosi około 2.922 tys. osób, z czego dodatkowe zajęcia dotyczą
1 .525 tys. Gdyby jednak
około 1.397 tys., a główne
odrzucić działkowiczów i małe gospodarstwa (np. do
2 ha), a wziąć pod uwagę jeszcze fakt czy osoba zatrudniona poza gospodarstwem jest głową rodziny
czy członkiem rodziny, to rachunek byłby mniej więniecej taki, jak to zaprezentowała dr Dziewicka
wiele ponad pół miliona.
wicką

i

w

MAREK:

zaprezentowanym przez

—

Zakład Polityki Rolnej WSNS przeprowadził badania ludności dwuzawodowej w 35 zakładach pracy
na terenie całego kraju i w około 80 wsiach. Na podstawie wyników pochodzących z tych- badań chciałam
zwrócić uwagę na niejednolitość grupy, jaką tworzy
ludność dwuzawodowa, patrząc już tylko przez pryzmat posiadania określonej wielkości gospodarstwa i
stosunek do głowy rodzihy. Z analizy tej wynika, że
występują wyraźnie trzy grupy ludności dwuzawo-

dowej.
Pierwsza z nich to pracownicy zakładów mieszkający na wsi, bezrolni d właściciele działek,do 0,5 ha.
to pracowStanowią oni 45 proc. badanych. Druga
nicy zakładów, głowy rodziny zamieszkałe na wsi i
30 proc. Remające gospodarstwa ponad 0,5 ha
szta
25 proc., to pracownicy zakładów, członkowie
rodzin gospodarzy
dysponujących gruntami ponad
0,5 ha. A więc przeszło połowa ludności czynnej zawodowo poza rolnictwem i mieszkającej na wsi
to
—

—

nr3str.8

—

nie ludność
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dwuzawodowa,
posiadacze małych działek
r.

—

się

zawodu

Większość głów rodziny nie dysponuje wysokimi
kwalifikacjami, 73 proc. to robotnicy niewykwalifikowani. Natomiast ponad połowa bezrolnych i działkowiczów, to pracownicy umysłowi (14,5 p-oc .) i robotnicy z kwalifikacjami (35,8 proc.) Wśród członków
rodzin robotnicy z kwalifikacjami stanowią 51,6 proc.,
a 6,1
to pracownicy umysłowi.
.

—

Udział pracowników zakładów,
którzy codziennie
wykonują pracę w gospodarstwie rolnym wynosi: dla
54 proc., dla członków
17 proc.
głów rodzin
Reszta wykonuje prace dorywczo, w sezonie i w okresie urlopów.
—

JAK

lecz
oraz

ludność bezrolna lub
członkowie rodzin.

RED.:

dlaczego

hab.

Franciszek Kolbusz

Czytelnikom
zastępujemy

na

nasunie «!ę pytanie,
chłoporobotnicy, okre-

pewno

nazwę

śleniem

LUDNOŚĆ

DWUZAWODOWA?

nierolniczego.

—

PATRZĄ

NA

SWĄ PRZYSZŁOŚĆ?

Wśród głów rodzin około 53 proc. chce porzucić
gospodarstwo i mieszkać w mieście (15 proc.) lub na
wsi (38 proc.), dysponując działką. Utrzymać pracę
w dwóch zawodach pragnie 42,5
proc. Porzucić pracę
poza gospodarstwem
jedynie 2,5 proc. Reszta nie
wyraziła swojej opinii na ten temat.
—

Wśród członków rodzin pragnie porzucić gospodarstwo 67 proc., z tym, że połowa chciałaby zamieszkać
w mieście,
a
połowa na wsi. Utrzymać dwuzawodowość
26 proc., a zrezygnować z pracy poza gospodarstwem tylko jeden procent.
-

—

pytanie, czy pracowałbyś w zakładzie, gdybyś
mógł uzyskać wyższe dochody z gospodarstwa, odpowiedziało twierdząco 56,5 proc. badanych.

Jest ono chyba mylące. Zjawisko dwuzawodowość!
występuje również w mieście; pojęcie to można odmesc
np. do inżynierów, którzy nieraz dzielą swój czas na
pracę wykonywaną w zakładzie i poza nim, a w jeszcze
do kobiet, jeśli zajęcia
większym stopniu
wykonywane przez nie w gospodarstwie domowym
potraktujemy jako zawód...
—

F. KOLBUSZ: Z pewnością bardziej precyzyjne jest
określenie
ludność mieszkająca na wsi i mająca
—

dwa źródła

dochodów.

MAREK MUSZYŃSKI: Wydaje mi się, że chłoporobotnikiem jest ten, który dzieli swoje zainteresowania zawodowe między rolnictwo
a
pozarolniczą
sferę gospodarki. Natomiast zakres pojęcia wiejskiej
ludności dwuzawodowej możemy określić jako iloraz
logiczny pojęcia: ludność dojeżdżająca i chłoporobotnicy. Tak więc ^do wiejskiej ludności dwuzawodowej
zaliczyłbym tych chłoporobotników, którzy nie mogą
podjąć pracy poza rolnictwem w swoim miejscu zamieszkania.
Proces industrializacji w powojennej Polsce był na
tyle szybki, że jak to podkreślił tow. Guzowski, uciekł
procesowi urbanizacji. Chłop szedł więc do miasta po
postęp, a żyć musiał z rolnictwa i na wsi. Szedł do
miasta po swój udział w dochodzie narodowym. Wy
równywał w ten sposób dysparytet dochodów w mie-

ście i

wsi.

na

Na

KOLBUSZ: A jednak, jeśli zmieni się sytuacja
wsi, będzie tam można zarobić, lżej i wygodniej
ludzie będą się decydowali zostać na roli.
żyć
F.

na

—

RED.: Potwierdza to dobitnie prrykład budownicZawsze były trudności z naborem uczniów do

twa.

szkół
darki

budowlanych odkąd zaś w tym dziale gospomożna zarobić, napływ kandydatów do szkół
przekroczył o tysiąc osób możliwości naboru.

RED.: Trudno

zgodzić się z tym, że dysparytet dobył główną przyczyną powstania zjawiska
chłoporobotników? Na wsi istniała biedota i dla niej
to jedynym wyjściem,
był
ogromnym
dobrodziejstwem, że przemysł potrzebował i wessał, te.„zbędne"
ręce z przeludnionej, biednej wsi.
chodów

WOŚ:

A jednak tendencja do liczebrolniczej ludności dwuzawodowej
nasilała się zawsze wtedy, kiedy pogarszała się sytuacja dochodowa wsi, niezależnie od siły ssącej przemysłu.

AUGUSTYN

nego wzrostu grupy

ANDRZEJ GUZOWSKI: Nie mogę się autorytatywnie wypowiadać w sprawie liczby chłoporobotników.
Jednakże przez przykłady; z którymi mam do czynienia na codzień, uważam, że to problem ogromny, jeśli nie liczbowo, to przynajmniej od strony nierozwiązanych spraw, które wokół niego narosły.

Jeśli mówić o dwóch siłach: wypychającej ludność
rolniczą ze wsi i ssącej (przyciągającej ludzi dc przemys" ) oraz innych gałęzi nierolniczych, to ta pierwsza
działała dotychczas silniej i wywoływała wiele
zjawisk żywiołowych w przemianach strukturalnych

Popatrzmy, jak ta sprawa wygląda w Płocku. W
podjęcia decyzji o budowie „Petrochemii"
stwierdzono, że nadwyżka siły roboczej w mieście i
okolicach wynosi około 5 tys. osób.

Jeśli samo zjawisko jest zrozumiałe i pożądane (stanowi logiczny rezultat procesów wzrostowych w gospodarce), to jego skala okazała się ogromna i przerosła możliwości „adaptacyjne" całej gospodarki narodowej. Chcę przez to powiedzieć, że skala i dynamika tej grupy wywarła na wielu odcinkach

momencie

W

tej chwili w mieście jest zatrudnionych około 43 tys.
Inwestycja nie pociągnęła za sobą odciągnięcia siły roboczej czynnej w rolnictwie. Skąd się więc wzięli ci ludzie?
Część z nich skorzystała z budownictwa mieszkaniowego, osiedliła się w Płocku, a część
około 7,5 tys.
dojeżdża. Dojeżdżają często ponad 40 km, codziennie tam i z powrotem,
czas dojazdu trwa prawie
dwie godziny.

wsi.

•

osób.

—

Ludzie chcieliby się przenieść do miasta. Kiedy w
1960 r. prowadziliśmy badania wśród dojeżdżających
chłoporobotników na 2 tys. ankietowanych 30 proc.
chciało przenieść się do Płocka. W 8 lat później podobne badania wykazały, że na 6 tys. dojeżdżających
chciałoby się przenieść 60 proc.
Wiele problemów praktycznych przemawia jednak
przeciw przyciągnięciu ich do Płocka. Przede wszystkim przeszkadza w tym niski stan urbanizacji miasta, brak mieszkań, a warto dodać, że koszt wybudowania 1 mieszkania w Płocku kształtuje się w granicach 150 tys. zł. Trzeba pamiętać, że liczba ludzi
przemieszczających się rośnie. Przenoszą się całe rodziny. Trzeba więc dać zatrudnienie kobietom, które
dotąd zajmowały się pracą w polu. Budujemy właśnie
z myślą o
tych kobietach zakład przemysłu lekkiego
„Cotex" o docelowym zatrudnieniu 3,5 tys. osób. Dziś

Płock

ma

około

dojeżdżających,
trzecią.

78
to

mieszkańców. Przeniesienie
zwiększenie ludności blisko o jedną

tys.

D. GAŁAJ: To jeszcze nic, a co by się stało w Tarnowie, który liczy 70 tys. mieszkańców, a dojeżdża
tam do pracy

prawie

50

tysięcy.

A. GUZOWSKI: Tam, gdzie industrializacja była
ekspensywna, a w ślad za nią nie poszła urbanizacja,
tam jest już za późno, aby tymi procesami pokierować. Mamy dużo takich faktów dokonanych, swoboda manewru jest tu niewielka.
Jeśli spojrzeć na chłoporobotników przez pryzmat
Płocka, to większość z nich stanowią pracownicy nie-,
wykwalifikowani, zatrudnieni w przeważającej części
w budownictwie (2,5
do 3 tys. osób). Wielu ż nich,
zwłaszcza młodzież, chce się dokształcać. Przedsiębiorstwa organizują szkoły przyzakładowe, ale to sprawy nie załatwia. Autobus fabryczny przywozi i odwozi ludzi o jednej porze. I Stasiek. który ma ochotę
się uczyć, musi wracać razem z innymi do domu, bo
potem nie ma „darmowej" komunikacji, albo w ogóle
'

nie zdoła dotrzeć do
I

swojej

wsi.

powstają sytuacje trudne, można to nawet okreChłoporobotnik wziął pensję, ma pieniądze,
spieszy mu się ze sprzętem zbóż, da więc łapówkę kombajniście, żeby najpierw z jego 20 arów sprzątnął zboże, a potem zdarzy się jakaś komplikacja, zepsuje kombajn, czy spadną deszcze i u rolnika, który łapówki nie dał, zmarnuje
się zboże na 15 ha.
ślić

na

RÓWNOWAGI CZYNNIKÓW
WYTWÓRCZYCH

ZACHWIANIE

—

—

—

i praca

to
nie Jest
gospodarstwa i sytuacja rodzinna
kryterium, które powinno określić nam rozmiar zjawiska. Nie można bowiem pominąć analizy kształtowania się
dochodu rodziny. Znaczenie kryterium źródeł dochodu szeroko podnosi
w
literaturze prof.
Czerniewski, Gałęski, Gorzelak, Grochowski i inni. Nie można też pominąć sprawy kształ-

Wielkość

Jedyne

towania

dr

prof.

Dziewicka

DZIEWICKA:

M.

1

Maria

wsi

niemoralne:

Objawów choroby nie można leczyć inaczej, jak
tylko usuwając jej przyczyny, w tym wypadku realizując program zrównywania poziomu dochodów ludności rolniczej i nierolniczej. I nie jest prawdą stwierdzenie, że większość tych ludzi chce koniecznie przenieść się (w sensie fizycznym) do miast. Dostatecznie
dobrze znają oni uciążliwość'warunków życia i mieszkania w miastach, żeby właśnie całkowity exodus
ze wsi był przedmiotem ich dążeń życiowych.
oni

Pragną

swoją sytuację materialną
zupełnie
oczywiste.
Czy
istnieje szansa rozwiązania problemu dochodowego rolnictwa
przy
obecnej strukturze agrarnej? Jest to problem bardzo
złożony, ale raczej należy odpowiedzieć negatywnie. Możliwość taka pojawić się może dopiero w związku z przebudowzrost
wą rolnictwa, która zapewnić musi
wydajności pracy i dochodów jednostkowych w rolnictwie.
przez

wzrost

mi

poprawić

dochodów.

Jest

to

że w nadchodzącym 20-leciu, a zwładziewięćdziesiątych, pojawią się warunki ogromnie sprzyjające rozwiązywaniu problemu
ludności dwuzawodowej. Myślę tu zwłaszcza o nowej
sytuacji demograficznej, o której mówił już prof. Gałaj. Przy założeniu, że w latach 1971—1990 pozarolnicze
gałęzie gospodarka narodowej przyciągną ze wsi
około 2 min osób zawodowo czynnych, powstanie sytuacja, że liczba ludności czynnej w rolnictwie gwałtownie spadnie. Jest oczywiste, że tym przemianom
strukturalnym towarzyszyć muszą ekonomiczne mechanizmy wyrównujące poziom dochodów w mieście
i na wsi. co ułatwi wielu chłopom-robotnikom jednoznaczną orientację zawodową.

Wydaje

szcza

w

się,

latach

Dochodzenie do tego stanu rzeczy nie będzie oczywiście jednorazowym aktem, lecz procesem
dlatego
potrzebna jest aktywna polityka zmian. Musi ona
w moim przeświadczeniu
kreować mechanizmy gospodarcze, które nia będą petryfikować istniejącej
struktury agrarnej, a zmieniać ją. Elementy takiej polityki zostały juz stworzone po roku 1970 i są konsekwentnie umacniane. Jest to polityka „zorientowana"
—

—

produkcyjnie, a więc preferująca te gospodarstwa
chłopskie, które osiągają dobre wyniki produkcyjne
i wysoką towarowość. Jest to kierunek słuszny Polity-a ta daje ewidentne wyniki, odczuwalne zwłaszcza
na
rynku żywnościowym. Chłoporobotnicy mają coraz
iakie
mniej .szans na zdyskontowanie korzyści
7
niesie ze sobą ta polityka i będą tę szansę systematycznie tracic. Wielu z nich będzie musiało podjąć
decyzję o ograniczeniu obszaru swojego gospodarstwa
do rozmiarów działki pracowniczej, c0 jak łatwo prze!
widzieć
pozwoli poprawić strukturę agrarna Tendencje takie już obecnie są dość silne w rejonach intensywnie uprzemysławianych, zwłaszcza wśród rolników starszych. Główny problem polega jednak na
—

Wszystko to wskazuje na pilną potrzebę zajęcia się
problemem, jak tu określono, ludności dwuzawodowej.

jednak

4r

Marek

Jadwiga

lym, że państwo nie

Eiemię

i

Andrzej

mgr

zawsze jest*w stanie przejąć
należycie ją zagospodarować.

ich

JOZEF ZIELIŃSKI: Z ogromnym zainteresowaniem
•łucham tej żywej wymiany poglądów i podkreślam to
nie przez kurtuazję. Mimo, że od 25 lat stykam się
co dziień na kolejnych budowach ze zjawiskiem chłoporobotników, o wielu rzeczach, o których dziś usłyszałem, nigdy bym się nie dowiedział. Nazwano tu
chłoporobotników ludnością dwuzawodową. Jako technik oceniam to zupełnie inaczej. Przecież oni właściwie nie mają żadnego zawodu. Nie mają czasu,
żeby zdobyć kwalifikacje w fabryce i nie mają na ogół
żadnej wiedzy rolniczej. Wydaje mi się, że sam, słuchając co rano w radiu audycji dla wsi, wiem na
ten temat więcej niż oni, ale ja wstaję o 5-tej rano,
e
oni...
F. KOLBUSZ:
Wstają o 3-ej, np. chłopi z pow.
jędrzejowskiego, którzy dojeżdżają do kopalni na
Śląsk. A wracają na wieś o 9 wieczór. I są jeszcze
takie sposoby rekrutacji ludzi ze wsi, jak w Kozienicach. po prostu jedzie się autokarem na wieś i zabiera każdego kto chce, a wszystko dzieje się w gospodarce planowej...
...

Guzowski

F. KOLBUSZ: Poruszył Pan ogromnie doniosły problem. Sposób rekrutacji siły roboczej wiąże się ściśle
z charakterem
rozwoju przemysłu. Rozwój intensywny, to odchodzenie ze wsi przez nabywanie kwalifikacji, zaś rozwój, który symbolizuje kilof i łopata,
to dalsza możliwość wchłaniania przez przemysł siły

zakresie.

—

—

EUGENIUSZ DOBOSZ: Nic

więc dziwnego, że u nas
podobnie zresztą jak i w irinycfi krajach przemysłowych
pracownik niewykwalifikowany staje się
najbardziej deficytowy i poszukiwany. Łatwo się o
tym przekonać wertując w prasie oferty zatrudnienia
i porównując warunki oferowane robotnikom niewykwalifikowanym i inżynierom.
'—

—

J. ZIELIŃSKI:' Tak, robotnicy niewykwalifikowani
isą potrzebni, tych, którzy nie zdołają zarobić więcej
niż 1.500 zł na miesiąc po prostu zwalniamy. Nie opłaca się ich wozić. Ale innych wozimy i płacimy im. Ci
chłoporobotnicy nie chcą już pchać japonki, żadają
i słusznie. To ciężka
większych stawek, ryczałtu
praca, a bez niej na razie ani rusz. Wozimy ich i 60
km. Proszę się zastanowić, jak długo jednak tak można żyć.
—

Ulżyliśmy im nieco organizując wolne soboty. Mają
teraz przynajmniej dwa dni
na regenerację. Pracują wprawdzie dłużej, ale w budownictwie maszyna
człowieka nie goni. Kiedy jest zmęczony, może ją
unieruchomić. W Koninie postępowaliśmy podobnie.

20

doskonałych spawaczy ciśnieniowych pracujących na dużych wysokościach. To chłopcy ze wsi.
Są ambitni i uparci. Z trudem uczyli się czytania rysunku technicznego. Jeden drugiemu pomagał
zamiast chodzić na kawę i wódkę zbierali się na naukę.
Ale kiedy przeszli ten próg, nikt im teraz nie dorówna. Zarabiają po 7 tys. złotych.
—

I
jeszcze jedno: tym zbrojarzom, spawaczom nie trzeba
pogadanek o szkodliwości alkoholu. Oni i tak nie piją. Wiedzą doskonale, że kilka kieliszków kosztować ich może
jeśli rentgen wykaże 10 proc. złych spawów
przejście ze
spawania ciśnieniowego na konstrukcyjne. A wtedy zarobek
spada o połowę. Ci wiejscy chłopcy nie zrezygnują z zarobku. Okupili tę wiedzę dużym kosztem i umieją ją spożytko-

wać.

ludzi trzeba
im warunki

traktowanie go

można

ludzi

Jest

zamęczać.

to

—

moim

zda-

—

WARSTWA

UPOŚLEDZONA

Inna przesłanka
sposób lokalizacji inwestycji.
Nie powinno się ich lokować tam, gdzie jest to ekonomicznie nieuzasadnione, najważniejsza bowiem sprawa
—

nich krzywo, zazdroszczą im zamiasta. W mieście mówią o nich, że pracują na motocykl, bo chleb i boczek mają za darmo.
Kosztów pracy na roli, ich nieludzkiego codziennego
zmęczenia nikt nie bierze w rachubę.
Na wsi
robków z

patrzą

na

Tych ludzi trzeba wyprowadzić z rolnictwa,
czyć zawodu, pozwolić im żyć i kształcić się.

wyu-

Na razie,
dopóki nie przyspieszymy budownictwa
mieszkaniowego, należałoby zezwolić na kwaterowanie rodzin w hotelach robotniczych przy dużych placach budowy. Ludzie garną się, błagają o tego typu
pomieszczenia. Pochodzą na ogół z biedoty wiejskiej.
Żyją w bardzo prymitywnych warunkach. Dla nich
hotel robotniczy, czysta pościel, telewizor, lodówka
to ogromny skok w warunkach życia. A zresztą dziś
hotele to nie drewniane baraki, to właściwie domy
mieszkalne. Kiedy wyda się takie zezwolenie, Stasiek, o którym mówił kolega z Płocka nie będzie 10
lat jeździł tam i z powrotem, zarabiając zaledwie
1.800 złotych. Zamieszka z żoną w hotelu, pójdzie do
szkoły, zdobędzie zawód, zarobi i wybuduje sobie jeszcze' mieszkanie. I w ciągu 10 lat nie ma problemu
chłoporobotników.
—

F. KOLBUSZ: Wszystko, o czym Pan mówi, Dyrektorze. jest słuszne. Tylko trzeba pamiętać, że okolice
Kozienic
to typowy region biedny, niedoinwestowany. Ludzie żyją tam jako tako, gdy są w lesie
—

Inaczej jest już jednak w tarnobrzeskiem,
w górach.
Góral-cieśla jedzie na Śląsk, żeby
tam zarobić, ale wydawać pieniądze, zaprezentować
chce we własnym, roswoją pozycję, słowem żyć
dzinnym środowisku. Inaczej też oceniają postronni
chłoporobotników w nowoczesnych, dobrze zorganizowanych zakładach, w których prowadziła badania
dr Marek, a inaczej
w
spółdzielni w Pcimiu. W
tych pierwszych chłop jest pod wpływem wielkoprzemysłowej klasy robotniczej.
grzyby.
inaczej

—

—

J.

ZIELIŃSKI:

I

ja ich bardzo,różnie oceniam

w

sa-

mych Kozienicach, czy przedtem w Koninie. Zatrudniam np. większość chłoporobotników, niewykwalifikowanych starszych ludzi w straży przemysłowej. Zastanawiam się, po co ich wozimy, po co robimy niepotrzebny szum wokół pilnowania wszystkiego. Lep:ej
byłoby tym chłopom stworzyć warunki egzystencji na
wsi, a nie zatrudniać ich w straży. Oni i tak niczego
nie upilnują.
A.

GUZOWSKI:

to przeważnie głowy
Strażacy
rodzin gospodarstw wiejskich.
J. ZIELIŃSKI: Właśnie, narobią się w polu, przyjadą na budowę, czy do zakładu i
śpią.
—

...

F. KOLBUSZ: Proszę pamiętać, że
zgodnie
rzekadłem ludowym
egzaminem do pracy w
ży jest przeleżenie 24 godziny na jednym boku...
—

—

z

postra-

ZIELIŃSKI: Należałoby w ogóle ograniczyć straż,
jest niepotrzebna i dążyć do maksymalnej mechanieacji ciężkich prac...
J

wykorzystanie istniejącego już potencjału produkcyjnego." Wymaga to, jak wiemy, przemieszczania ludzi z regionów, gdzie są rezerwy siły roboczej, do ośrodków, gdzie jej brakuje. Są środki przewidziane w
;
plan e na rozwój budownictwa dla tych zakładów praco
stwarza możliwość trwałego przemieszczenia lucy,
dzi. Ale
za jednym mężjak dowodzi statystyka
czyzną przenoszą się średnio dwie kobiety.
to

—

F. KOLBUSZ: O
wić, ale ewolucja

—

gospodarstwa -chłoporobotników zaczynają jedodstawać od tego ogólnego tła: wykazują one

wzrostu. Istnienie
grupy ludności może odegrać

wej
mrażając
RED.:

za

niektórym

to

i

cztery...

E. DOBOSZ:
Trzeba więc dokonywać przemieszczeń do tych ośrodków, gdzie' znajdą one pracę. Dopiero takie rozwiązania dają szansę trwałego wiązania się rodzin napływowych z daną miejscowością i
stabilizacji kadr-w zakładach pracy.
...

Ten kierunek postępowania trzeba przyjmować w
stosunku do ludności jeszcze nie w pełni zaktywizowanej i nie mającej dobrego dojazdu do pracy, dojazd bowiem z odległości 20—30 km nie jest gorszy
niż np. w Warszawie z Grochowa III na Służewiec
i ludzie dojeżdżający z bliska nie będą się przenosić
na
stałe.

Problem

moim zdaniem
chłoporobotników jest
przejściowy i w miarę upływu czasu i powstawania odpowiednich warunków, następować będzie wśród
nich naturalna selekcja na rzecz zasilania szeregów
klasy robotniczej.
—

—

Stwai^zanie tych warunków jest jednak problemem
wielkim i coraz bardziej palącym. W naszym resorcie zajmuje się nim specjalna komisja pod kierownictwem jednego z wiceministrów. Zajmuje się ona
badaniem
zmian zachodzących w tej
grupie lud-

ności,

występujących w niej tendencji, przygotowydotyczących jej projektów rozwiązań cząstkowych.

waniem

Np. musimy szybko uregulować sprawę zwalniania
chłoporobotników do prac sezonowych na roli. Z merytorycznego punktu widzenia nie jest to może wielka
rzecz.

J.

istniejącą, niewłaściwą
Ukształtowanie

na

to

od lat!

E. DOBOSZ: W ten sposób zalegalizuje się po prostu sian juz istniejący, ale usunięcie pewnej
fikcji
i związanych z nią dwuznacznych sytuacji, mieć będzie istotne znaczenie moralne. Podobnie hędzie się

wiele

Potrzebne

na

wsi

dwuzawodo-

rolę negatywną, zastrukturę agrarną.

innych, pomniejszych

jest jednak

DZIAŁANIE

w

tej

kwestii.

dziedzinie

WYBIEGAJĄCE

W

PRZYSZŁOŚĆ

Problem jest tak ważny, że wymaga chyba opracowania dokumentu na miarę raportu o stanie oświaty,
określającego kierunki poczynań oraz obowiązki i od-

zdrowej

ekonomicznie

struk-

to problem, który musiało rozwiąkrajów. W Danii np. odbywało się to w

wiele

—

sposób bardzo drastyczny, po prostu wieś wyrzuciła
słabą ekonomicznie warstwę chłopów na emigrację.
Dlatego Duńczyków spotyka się w różnych krajach,
choć to naród nieliczny. Podobne rozwiązanie jest
dla nas oczywiście nie do przyjęcia. A więc
jaka
alternatywa?
—

KOLBUSZ: Żle się wyraziłem, twierdząc, iż to
dwuzawodowa
zamroziła
strukturę
agrarną.
Właściwie należało pówiedzieć, iż jest to skutek określonej polityki rolnej. Nawet jednak w warunkach
innej polityki, ruchliwość tej grupy będzie najsłabsza. Zatem jakie rozwiązanie?
F.

grupa

Na

wsi:

intensyfikacja produkcji, mechanizacja,
koncentracja ziemi, dochody jak w mieście i podobne do miejskich warunki życia. W miastach
stworzenie ludności napływowej możliwości urządzenia się. obejmujące pracę dla mężczyzny i jego żony,
mieszkanie, miejsce w sklepie i w szkole dla dzieci...

—

wydaje

mi

się,

że taki

PROGRAM

.

sam

DOCELOWY

powiniśmy stworzyć w dziedzinie problemów związanych z migracją wahadłową i potem liczyć wstecz,
kiedy, ile i gdzie musimy wybudować mieszkań, jak
szkolić ludzi, w jakim stopniu i kiedy zacząć hamoWać odpływ ludności zwłaszcza młodszej ze wsi. uwzględniając skutki tych zjawisk dla produkcji rolnej
netto liczonej
do roku 1990.
powiedzmy
—

—

wrażenie, że nie mamy
zu docelowego i nie wiemy, jak
lory. Oczywiście, trudno patrzeć

jeszcze takiego obrar
ułożą się na nim kona gospodarkę kraju
ale
trzeba
przez pryzmat chłoporobotnika,
niewątpliwie kształtować pozycję tej warstwy z perspektywy całej gospodarki, uwzględniając wszystkie założenia jej rozwoju.
j
Mam

Potrzebna więc jest tu polityka jasno sprecyzowaktóra nie byłaby podyktowana tylko warunkami
dnia dzisiejszego, nakazem chwili, żebyśmy później
nie stwierdzili, że wyrósł nam nowy, inny garb.
na.

Mówiono tu o przemieszczeniu tej warstwy ludnośdo. miast. Nie wyobrażam sobie życia tych ludzi
na
kamiennym Placu Konstytucji. Ludzi nie można
zamknąć na małej zabudowanej przestrzeni. To jest
przeciw naturze, to dało żałosne skutki w krajach
wysoko rozwiniętych. My możemy jeszcze tego unikci

nąć.
Praktyka podsuwa inne drogi wyjścia. Powstają npi1
naturalne osiedla
wokół
miast
przemysłowych
—

takie

.

WSIE

—

MUSZYŃSKI: Może jednak warto, kreśląc te
które wymagają przecież sporych nakładów
zastanowić się nad wysokością kosztów społecznych
istnienia warstwy chłopów-robotników obecnie. Chcąc
uchwycić wszystkie koszty należałoby porównać dochodowość gospodarstw rolnych prowadzonych przez
ludność jedno i dwuzawodową oraz porównać wydajność chłopów-robotników z wydajnością robotników miejskich w przemyśle.
M.

plany,

badań
wynika, że
Z

niekiedy
przyczynia

na

ZIELIŃSKI: Ogromna. Czekamy

załatwiać

zać

Otóż

czystych

tempo

—

—

—

nak
niższe

to

także

Stworzyliśmy program motoryzacji do 1990 r. i tekonsebadamy
licząc wstecz rok po roku
kwencje tego programu: kiedy powinniśmy rozszerzyć
sieć dróg, jak rozwinąć sieć usługową transportu, aby
nie wystąpiły hamulce, które przyniosłyby ogromne
straty
„zjadły" wszystkie korzyści, związane z motoryzacją.

•

strukturach trudno tu mów
kierunku jednego z zawodów
jest rzeczywiście niezbędna, m.in. z punktu widzenia
zdrowego rozwoju rolnictwa. Nowa polityka zastosowana
wobec tego działu gospodarki
jak stwierdził
prof. Woś
podniosła tempo wzrostu produkcji rol-

nej,

A

raz

—

ZIELIŃSKI: Ba,

wszystko uwzględnić w naszym rachunwłączyć rozumowanie, które na razie
wydaje się utopią. Zastanowić się, jaki wpływ wywrze
na
ludność dwuzawodową planowany przecież
masowy rozwój motoryzacji w Polsce.
Musimy

ku.

A. GUZOWSKI: Jako praktyk opowiadam się za
czystymi strukturami. Wydaje mi się, że wielkie inwestycje nie mogłyby powstać bez chłoporobotników, ale utrwalanie dwuzawodowości jest szkodliwe
i dla przemysłu, a zwłaszcza dla produkcji rolnej, dlasocjalizacji wsi.

tury agrarnej
J.

Trzeba pomyśleć o tym, że rozwój życia społecznego
spowoduje również znaczne zmiany w samej strukturze
zawodowej tej warstwy ludności. Wielu chłoporobotników stanie się chłopo-usługowcami,
chłopo'nteligentami na wsi. Zmieni się też piramida wieku.

STOSUNKU

jako pierwszoplanowy.

zł

Wydaje mi się jednak, że byłaby to decyzja pochouwzględniająca jedynie koszty i straty dnia
dzisiejszego.
Trzeba spojrzeć na problem perspektywicznie. Zastanowić się z kolei, jakie koszty i straty może wywołać ten proces w przyszłości. Jak będą wtedy wyglądać nasze miasta? Co będzie z socjalizacją wsi?

DO JEDNEGO Z ZAWODOW

Jest wiele

we

miliardów

pna,

łu pracy

SIĘ

tego tytułu

Analiza tych kosztów wskazywałaby na celowość
szybkiego, jak to sugerował dyr. Zieliński, i znacznemiast.
go przemieszczenia chłoporobotników do

—

KRYSTALIZOWANIE

2

Oczywiście trudno tu ująć koszty „obniżenia świadomości" wynikające z różnicy poziomu wykształcenia ludności dojeżdżającej do pracy z tymi, którzy
nie dojeżdżają, a także straty zdrowia.

Mówiąc więc o pogłębieniu się społecznego podziaw tej
dziedzinie, mam na myśli wyraźne

F. KOLBUSZ: Trudno liczyć, że od 1975 roku wszyscy rolnicy będą mieć przygotowanie do prowadzenia
gospodarstw. Wymagania wobec nich można by zwiększać, gdyby w Polsce ludzie stali w kolejce po ziemię, ale jest odwrotnie. Dawna polityka rolna kształtowała rolników, którzy bali się ziemi.

z

rocznie.

natomiast powinno decydować? Moim zdaniem
przekonan'e o konieczności i nieuchronności pogłębiania się społecznego podziału pracy. Oczywiście, nie
musi ono prowadzić do tego, że wszyscy mieszkający
na wsi będą pracowali w rolnictwie, czy też będą wy.
łącznie z nim związani. Dojazdy ze wsi do pracy w
mieście mogą mięć nawet tendencję rosnącą. Nawiasem
mówiąc dane o zjawisku tym w krajach wysokorozwiniętych-potwierdzają tę tezę. W wielu krajach
nie są to rolnicy, są to ludzie mieszkający na wsi.

stałe związać z przemysłem,
egzystencji, na jakie zasługują.

innego rodzaju przesłanek,
które muszą politykę wobec
tej grupy społecznej
kształtować zupełnie inaczej. Są one brane pod uwagę
w resorcie pracy, płac i
spraw socjalnych. Np. sytuacja demograficzna. Obecnie w szczytowym okresie
przyrostu rąk (i głów) do pracy gospodarce już braku,
je ludzi. Za kilka lat, jak wiemy, nastąpi silny spadek
przyrostu zasobów pracy i dziś trzeba się do tej sytuacji przygotować.

na sobie jako społeczeństwo. Straty
wszystkich województwach sięgają

Co

•

DOBOSZ:

GARB, KTÓRY NOSIMY

—

na

•

Okazało się, że odległość dojazdu do pracy (przy
porównaniu strumienia kosztów dojazdu z zasobem
wydatkowanym na budownictwo), która kompensuje
koszty budownictwa sięga 20 km. Taki sam wynik
przyniosły badania prowadzone w różnych regionach
kraju. Dojazdy przekraczające odległość 20 km to

botników.

A,. GUZOWSKI: Ale ci młodzi, wykształceni muszą
być również i na wsi, w rolnictwie. Po 1975 r. nie
powinno przecież być gospodarzy, którzy nie mieliby
przygotowania fdchowego. Tacy nie będą mieli praw
do dziedziczenia gospodarki...

E.

od długości trasy dojazdu
ew.
kosztem budownle^
mieszkaniowego w mieście. Nie będę tu podawał szczegółowych zasad tego- rachunku opartego na kosztach ciągnionych (w dojazdach uwzględniliśmy pełne koszty transportu
1 budownictwa nawet ew. rozbudowę linii PKP i PKS, a w
budownictwie niezbędne ujęcia wody itp. szczegóły). Wliczyliśmy także wartość pozostawionego na wsi majątku^
twa

.

—

To właśnie dzięki takiej kadrze udało się podjąć w
Kozienicach zobowiązanie oddania 4 bloków energetycznych jeszcze w tym roku. To w porozumieniu
z tymi ludźmi można podjąć decyzję uruchomienia do
końca 1973 roku tysiąca megawatów.

Józef Zieliński

lełnoficl

tym

Sądzę, że podstawą polityki nie mogą być oceny
skrajne. Mamy zaś do nich wyraźne skłonności: w la_
tach 50-ych traktowaliśmy tę grupę społeczną jako
„rewolucyjne ramię klasy robotniczej na wsi", dziś
coraz częściej
słyszy się głosy, iż jest ona hamulcem
rozwoju, źródłem różnego rodzaju negatywnych zjawisk
społecznych, niemalże podłożem powstawania
tzw. marginesu społecznego. Żadna z tych ocen nie
nie może decydojest prawdziwa i
powtarzam
wać o kierunkach rozwiązywania problemu chłoporo-

—

I tych
stworzyć

w

Rozwiązania muszą być jednak tak elastyczne, jak zróżnii złożony jest sam problem.
Np
sprawa ludzi starych wymaga uregulowania zagadnień socjalnych na wsi.
Jest to nie tylko kwestia ogromnych środków, ale też i teza
te
go, co
pieniądze stworzyć, co będzie tu korzystniejsze? Z drugiej zaś strony trzeba zastanowić
się, co zrobić
z
ziemią opuszczoną przez ludzi, którzy przekroczyli wiek
produkcyjny, a stanowią prawie 30 procent właścicieli gospodarstw.

—

Nie
niem

organów rządowych

.

cowany

—

ZIELIŃSKI: Tak, wiąże się to z opóźnionymi procesami mechanizacji prac ciężkich. Elektrownię np.
przed oddaniem trzeba sprzątnąć. Wszystko
cały
gruz z wysokości nieraz 60 metrów trzeba znieść ręcznie. I do tego właśnie wykorzystywani są chłoporobotnicy. Bez nich, wobec braku mechanizacji, nie
dalibyśmy sobie rady!
J.

inz.

Moim zdaniem, nie można przedstaktóry zawierałby szczegółowe recepty
na rozwiązywanie tego problemu,
choćby nawet stopniowe, rozłożone w czasie. Wychodzić trzeba z rozeznania warunków, które pewne zjawiska kształtują,
bo inaczej nie usunie się ich przyczyn. Te przyczyny
już obecnie w dużym stopniu znamy, usuwać je zaś
możemy nie tylko dlatego, że jesteśmy dziś mądrzejsi
niż w okresie planu 6-letniego, ale też dlatego, że
jesteśmy zasobniejsi, na więcej nas stać.

ZŁOTA ŻYŁA DLA GOSPODARKI
Mam

Woś

Augustyn

F. KOLBUSZ:
wić dokumentu,

ZIELIŃSKI: Chodzi mi właśnie o stworzenie waintensywnego gospodarowania
czynnikiem
A wtedy młodzież wiejska
to prawdziwa

runków
ludzkim.

hab.

powiedzialność różnych

niewykwalifikowanej.
J.

dr

pro].

rolnictwie.

przeorowadzonych przez Karola Michnę
zarobkowanie p.oza rolnictwem wpływa
obniżenie produkcji rolnej na 1 ha, ale
się także do zmniejszenia nakładów w

Wyraźne straty występują raczej
spodarstwach większych.

w

go-

ROBOTNICZE.

Można-je tworzyć, rozwijać i
między miastem i wsią.

zacierać

w

ten

sposób

różnice

F. KOLBUSZ: Np. Dębica otoczona jest wieńcem
osiedli, powstałych żywiołowo, z których około 32 tys.
ludzi dojeżdża codziennie do pracy w stolicy powiatu, liczącej półtora raza mniej mieszkańców aniżeli liczba dojeżdżających do pracy. Ludzie bardzo
to sobie chwalą, nawet- inżynierowie za nic n:e chcą
mieszkać w samym mieście. Kto wie
może to jest
właśnie przyszłościowe, idealne rozwiązanie proble—

mu?
D. GAŁAJ: Dyskutowaliśmy tu długo i burzliwie
temat skali, cech, przyczyn i skutków istnienia w
Polsce ludności
dwunazwijmy ją precyzyjniej
środowiskowej. I choć refleksje nasze były rozstrzelone i często sprzeczne, przecież nakreśliły
może
ale już wyraźnie
jeszcze niepełny
zarysowany
na

—

—

—

—

Natomiast

przeprowadzone przez IRWiR
Dębicy i Olkuszu przez dr. Wielgosza
i dr. Dzienia dowiodły, że chłoporobotnicy nie są pracownikami lepszymi od robotników miejskich. Z opinii średniego personelu technicznego wynika, że conajmniej 3/4 dozoru nie chciałoby mieć w swoich
zespołach chłoporobotników z powodu gorszych wyników pracy, większych strat czasu pracy, niższych
kwalifikacji oraz mniejszych możliwości ich podwyższania..
w

•

Płocku,

Instytut

nanie

a

badania

w

Rozwoju

kosztów

Wsi

dowożenia

i

Rolnictwa przeprowadził porówchłoporobotników do pracy w za.
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Na
udziału
ludzwiększenie
ności
wiejskiej utrzymującej się
ze
źródeł nierolniczych
w
ogólnej liczbie ludności wiejskiej o
1
w
latach
1950-1960
proc.
trzeba było ok.
14,5 miesięcy, o.
w
latach 1960-1970 już tylko 10
rozwimiesięcy.
Gdyby
proces
w
jał się nadal
tym
samym

bieżącym
dziesięciowskaźleciu,
zwiększenie
tego
nika o 1 proc. trwałoby już tylko 6 miesięcy, a w latach 19801990
zaledwie 3 miesiące.
tempie

w

—

*

Potrącenie nadpłaconej kwoty
zasiłku chorobowego
Wypłacono zasiłek chorobowy pomyłkowo zamiast za 5 dni za 6 dni
choroby; czy można potrącić nadz
płaconą
kwotę
wynagrodzenia
pracownika, czy teź zakład może
potrącić kwotę nadpłaconą dopiero
z
następnych zasiłków?
ART.

ziemi
Produkcyjność
darstw
chłoporobotników:

0

zasadzie

w

drob2 ha, poha jest w
dwuzawodo-

gospodarstw

grupie

w

nych,

do

produkcji na 1
gospodarstwach
wych,
przeciętnie
biorąc,
niż
w
szy
gospodarstwach
sto
rolniczych;
ziom

im"

—

^

Dobosz

Eugeniusz

mgr

óbraz

sytuacji.

Każdy

dr

z

inas

ukazywał inne

jego

barwy.
A wszyscy zgadzamy się, że sprawa jest ogromnej
wagi, «skomplikowana i wymaga adekwatnego do jej

złożoności programu działania.
W zasadzie odrzuciliśmy skrajne

tych gospodarstw do najbardziej opłacalnych granic),
jak i poza rolnictwem (wzrost kwalifikacji zawodowych, odpowiednie warunki adaptacji, pracy i wypoczynku).
Potrzebne
tu
są
więc
POLITYKI

czy-

w

® w grupie gospodarstw więk5
szych (powyżej
ha) produkcyjność ziemi w gospodarstwach
niższa
niż
dwuzawodowych jest
w
rolnigospodarstwach
czysto
czych.

SPOŁECZNEJ

bowiem

Wszyscy jesteśmy zgodni, że nie należy pozostawiać
tych spraw ich żywiołowemu biegowi, postępować jak
struś na pustyni. Czas bowiem najwyższy spojrzeć złożonej prawdzie w oczy i sformułować program docelowy, który stopniowo wprowadzany złagodzi występujące tu zjawiska konfliktowe, zahamuje daleki
od optymalnych granic rozwój ilościowy tej kategorii
społecznej, przyspieszy wskazany ze wszech miar pro.
ces przechodzenia ludności dwuzawodowej do jednego
zajęcia.
Oczywiście, nie chodzi tu o polaryzację tej grupy
społecznej, o to np., żeby połowa jej przeszła do miasta, a polowa została na wsi. Zgodziliśmy się chyba,
że jest to kategoria trwała, że dążenie do czystych
struktur byłoby utopijne i sprzeczne z praktyką rozwoju przemysłowego.
Jeśli jednak szukamy dziś możliwości podniesienia
społecznej wydajności pracy w całej gospodarce
a jest to przecież warunek utrzymania szybkiego temto mńsimy zastanowić się nad
pa naszego rozwoju
sytuacją tej tak licznej w mieście i na wsi kategorii
zatrudnionych i stworzyć możliwości zintensyfikowania jej pracy zarówno w rolnictwie (mechanizacja
prac polowych, dostosowanie rozmiaru i charakteru
—

—

które
ności i

umożliwiłyby racjonalne wykorzystanie zdolaspiracji życiowych tej ludności, uwzględniając
oczywiście jej naturalne tendencje.

Sporą część swoich dochodów
na
chłoporobotnicy
przeznaczają
dom
inwestycje
nieprodukcyjne:
i
jego
urządzenie,
edukacja
dzieci
Niski
itp.
poziom inwestowania
w
produkcję rolną stanowi
dla
główne
zagrożenie
wzrostu
produkcji rolnej w gospodarstwach
dwuzawodowych
w
przyszłości.

Prawdopodobnie spora grupa tych ludzi, zwłaszcza
młodych, chce na stałe przenieść się do miasta. Tam
więc, gdzie jest to pożądane również z punktu widzenia gospodarki, należy stworzyć warunki tego przemieszczenia, formy przejściowe, kwaterowanie w hotelach i stałe
prawa do budownictwa spółdzielczego, formy rekompensaty za pozostawiony na wsi majątek.
—

chłoporobotników zechce niewątpliobecnym statusie. Należy więc tam,
gdzie to jest możliwe, rozwiązać ten problem przez
osiedla wokół ośrodgwiaździste, jak to określamy
ków przemysłowych, które stworzyłyby tym ludziom
odpowiednie warunki bytu, a więc i pracy.
Znaczna
wie zostać

część
przy

w
Wyposażenie
mioty, jak radio,

—

Uregulować należałoby oczywiście ich sytuację
wną, sprawy zabezpieczenia społecznego.

tocykl,
wer

pralka
itp.,

wyższe
dowych.

pra-

10-15

Zdjęcia

-

roelektryczna,
bez
porównania

dwuzawo-

następuje

obszarowej

grupie

w

ha.

(Z raportu o stanie
dencjach
roziuoju
ska

wej
go

*

ludności
Polsce

w

przez

Wsi

Dyskusję opracowała:

takie
przedtelewizor.
mo

rodzinach
Zrównanie

w

dopiero

Wszystko tó kosztuje, wymaga sporych nakładów,
a
więc i rozłożenia w czasie. Są to jednak wydatki,
które stokrotnie się opłacą. Zamienią one bowiem w
najbliższej przyszłości ten olbrzymi, ekstensywnie do.
tąd na ogół wykorzystany, potencjał pracy i zdolności
ludzkich w bezcenny, szybko procentujący kapitał naszego społeczeństwa.

jest

i

i

ten-

zjawi-

dwuzawodoopracowane-

Instytut

Rolnictwa

Rozwoju

PAN)

ANNA KUSZKO
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USTAWY

UBEZPIECZENIU

Z

28.m .l933

B.

SPOŁECZNYM

widuje możliwość
zgody pracownika

JANKOWSKI

O

prze-

bez
dokonywania
potrąceń nadpłazasiłku
conego
chorobowego z należnych pracownikowi Świadczeń z ubez-

Z

natowynagrodzenia
pracownika
to podstawowa zasada
można
bez jego zgody potrącić tylko te należności, których dopuszczalność potrącenia
przewiduje ustawa. Normuje to
zwłaszcza art. 38 rozporządzenia o umo-'
—

o

—

robotników

pracę

nie

to

stanowi

—

—

Przeniesienia
Na

służbowe

przeniesienie
do
przedsiębiorstwa
przedsiębiorstwa? Kiedy ono występuje?
czym

służbowe

polega

z

—

.

wie

Sformułowanie

podstawy, może nią być wyłącznie
jak zaznaczyliśmy
przepis
ustawowy. Należy więc omawiane postanowienie
instrukcji rozumieć w ten
sposób, że potrącenie z wynagrodzenia
bez zgody zainteresowanego dopuszczalne
Jest
tylko w przypadkach przewidzianych ustawą.
Wyjaśnia to zresztą
pkt 77 i 78 instrukcji.
takiej

—

pieczenia społecznego. Wprawdzie przepis ten wymienia jako uprawnionego do
potrącania zakład ubezpieczeń, a nie zakład pracy, ale
zakład pracy dokonuje
przecież tych wypłat w imieniu i na
rachunek ZUS 1
w
razie nadpłaty
uzyskać może bez trudu stosowną decyZUS-u
zje
przy
najbliższej
wypłacie
zasiłku
Jest
chorobowego.
Potrącenie
dopuszczalne, choćby pracownik nie godził się
na
nie.

miast

cownika.

—

—

grupie gospodarstw średnich (do 5 ha) można mówić o
mniej
więcej
wyrównanym
po1
ziomie produkcji rolnej na
ha
w
obu
typach gospodarstw;

Muszyński

ŚRODKI

wyż-

propozycje.

oczywiste, że niczego nie da się tu
zadekretować, załatwić jedną czy nawet kilkoma decyzjami. Podobnie jak nie da się rozwiązać tych problemów regionalnie, czy też wg inwencji i możliwości
poszczególnych zakładów. Decyzje muszą być podjęte
na najwyższym szczeblu.
Jest

Marek

gospo-

gującego do wypłaty wynagrodzenia lub
dokonane
nieprawnie
wypłaty
zasiłku.
Jest
ono
źródłem
nieporozumień, gdyż uważa się Je nieraz za podstawę, w oparciu o którą można nadpłacony zasiłek chorobowy potrącić z
wynagrodzenia nawet bez zgody pra-

zasiłku

i

art.

21

rozpo-

rządzenia o umowie o pracę pracowników
umysłowych (oba z 16.IU.1928 roku).
Są to wprawdzie rozporządzenia,
ale
rozporządzenia Prezydenta BP i
takie
jako
mają rangę przepisu
—

—

ZA

żać
cy

SŁUŻBOWE

PRZENIESIENIE

uwa-

należy przejście pracownika z
w
Jednym do pracy w drugim

kładzie

NA

SKUTEK

DECYZJI

praza-

JED-

NOSTKI

NADRZĘDNEJ nad obu zakłazgodą zainteresowanego praz
cownika.
Na
równi
tak
rozumianym
przeniesieniem służbowym należy traktować
przejście do zakładu podległego
innej jednostce nadrzędnej, jeżeli przejście
takie nastąpiło
w
wyniku porozumienia
zakładów
oraz
dwu
właściwych
jednostek nadrzędnych.
dami

i

za

.

Podstawową sprawą jest więc decyzja
jednostki czy jednostek nadrzędnych o
co
przejściu pracownika, przy
jest
również
nieodzowne
jego zgodzie.
—

—

ustawowego.
Nie

Przepisy

nie

przewidują dopuszz
czalności
potrącenia
wynagrodzenia
pracownika wypłaconego mu niezależnie
zasiłku
bez. jego
chorobowego
zgody,
chyba, że istnieje podstawa do egzekv owania
tej kwoty w postaci tytułu
wy conawczego lub egzekucyjnego.
te

Możliwość

potrącenia z wynagrodzepracownika, bez jego zgody, nadmu
zasiłku
płaconego
chorobowego
przewiduje natomiast art. 10 ust. 3 z
6.VII.1972 r. (Dz. U. Nr 27 poz. 191) tej,
która
zasiłki
chorobowe.
podwyższyła
Przepis ten wyraźnie stwierdza, że podlega potrąceniu z wynagrodzenia kwota
zasiłku w wypadku, gdy została ona już
wypłacona a nie
przysługiwała,
gdyż
niezdolność do pracy spowodowana została
udział
w
rozmyślnie albo przez
wskutek
bójce
względnie
popełnienia
Na
innego
umyślnego
przestępstwa.
marginesie
uwaga:
instrukcja zasiłkowa
ZUS
(w pkt 197) zawiera sformułowanie, że zakład prący moża potrącić
pracownikowi bez jego zgody z przysłunia

jest więc przeniesieniem służboprzejście z zakładu do zakładu w
wyniku porozumienia obu zakładów (bez
1
co
za
decyzji jednostki nadrzędnej)
idzie
nie
tym
pociąga ono za sobą
z
następstw związanych
przeniesieniem
służbowym. Nie przysługuje np. ryczałt
za
przeniesienie
pracownikowi,
który
zmienił miejsce pracy
w
wyniku porowym

zumienia

dwu

świadczenia

łącznie
Jest

z

zakładów.

zumienia

do

tego

związane jest wyprzeniesieniem służbowych.

Jednak

zmienia

Prawo

bowiem

wyjątek:
miejsce pracy
dwu

w

zakładów

gdy pracownik
wyniku 'poronowy

zakład

udzielić
mu
jest
urlopu
do którego
wprawdzie nabył
on
prawo w poprzednim miejscu pracy,
leoz którego tam nie wykorzystał., Chodzi tu o przepis art.
18 ust. 2 ustawy
urlopowej,
który
obowiązek
przejęcia
urlopu bieżącego wiąże tylko z przeniesieniem
W
zakresie
służbowym.
tym
wykładnia 1 orzecznictwo Sądu Najwyższego
rozszerzyły ramy tego przepisu.

obowiązany
bieżącego,

TADEUSZ

RADZINSKI

WYDAWIKTWA 0 ZATRUDNIENIU
BIBLIOGRAFIA
EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH ZAGADNIEŃ PRACY. Piśmiennictwo polskie, 1970, Warszawa 1972, str. 372.
Ministerstwo Pracy, Płac i Spraw
InSocjalnych. Działowy Ośrodek
i

formacji
Naukowo-Technicznej
Ekonomicznej.

rocznik Bibliografii
Kolejny
szósty
obejmuje piśmiennictwo polskie z zakresu ekonomicznych i społecznych zagadnień pracy za rok 1970. Zawiera 2 209
pozycji (artykuły z czasopism, wydawnictwa zwarte,
seryjne) w następują-

•ŹR0DŁO:

"The OECD OBSERVER" No. 57, April iq72 , itr. 18,19 j
"
"ROCZNiK STATYSTycZNY
GUS, 1972 ( str. 277 ;
"

ROCZNiK STATYSTYCZNY" 6US, 19

Opn Bogustow

BRuftER.

,str.

cym
cy;

układzie

rzeczowym: Nauka o
pracy i kierowanie;

Organizacja

mowanie
pracy;
no-ekonomiczne

praNor-

Zatrudnienie.

Społeczaspekty
demografii;
Socjologia; Psycholopracy;
Ergonomia;
Ochrona zdrowia i pracy;
Bezpieczeńi higiena pracy.
stwo
Fizjologia pracy;
Prawo pracy; Płace; Zabezpieczenie spoWarunki
łeczne;
bytu
pracujących;
Związki zawodowe;
Samorząd robotniczy;
Statystyka pracy; Bibliografia biRocznik zaopatrzony
bliografii.
jest w
indeks
haseł
alfabetyczny i wykaz
przedmiotowych.
Informujemy, że siódmy rocznik bibliografii,
obejmujący
piśmiennictwo
polskie za rok 1971 jest już w druku.
Wydajność pracy;
gia i pedagogika

«DZIAŁ UIDNOSCI ROLNICZE! W 060LNEI LICZBIE CZYNNYCH ZAWODOWO W LATACH 1960-1970
o

i/I

spektywicznych na kadry kwalifikowane;
sytuację i perspektywiczne przygotowanie specjalistów w wyższych i średnich
szkołach
zawodowych; wielkości i
źródła społecznych nakładów
na
przygotowanie specjalistów oraz ekonomiczi
ne
warunki racjonalnego
efektywnego
wykorzystania kadr specjalistów.
N. MANGENOT. N. ALISE, F. REZAMOUSSIN: MŁODZI PRZED
TRUDNIENIEM (Les jeunes face a
1'emploi). Paris 1972, Editions Universitaires, s. 267.
Problem
zatrudnienia
młodzieży w
aspekcie społecznym, ekonomicznym I
w
o
badania
anpolitycznym,
oparciu
kietowe Francuskiej Ligi Nauczania Permanentnego, Wyniki badań dotyczą pracy i wykształcenia badanej zbiorowości,
struktury i ruchliwości zawodowej opinii o pracy i o jej
perspektywach, a
także
sytuacji badanych
bezrobotnych.
kształOdrębnie potraktowano sprawy
cenia permanentnego. Aneks poświęcony
metodologii badań.

A
INWESTOWANIE
ZASOBY
LUDZKIE I PLANOWANIE SIŁY
ROBOCZEJ. (Investment in human
resources
and manpower planning).
New. York 1971, United Natioms, s
165.
.

RAPODSTAWOWE PROBLEMY
CJONALNEGO
WYKORZYSTANIA
SIŁY ROBOCZEJ W ZSRR (Osnow-

problemy racjonalnogo ispolresursów w
sowanija trudowych
Izdatelstwo
SSSR). Moskwa 1971,

nye

„Nauka",
y

ZO
>v>
§

iii

o
Q

_

ULI

str. 335.

obejmuje szeroki zakres problemów
teoretycznych i praktycznych,
przeprowadzono badania, którymi objęto:
wzajemną zależność reprodukcji siły roboczej i praw ekonomicznych planowanego
rozwoju
gospodarki narodowej; dynamikę i strukturę ludności i siw
ZSRR; procesy zmniejły roboczej
szania zatrudnienia w związku z postępem technicznym, a także
sprawę
preorientacji
zawodowej,
przygotowania i
dokształcania
kadr
kwalifikowanych;
wpływ wynagrodzenia i poziomu życia
na
sił roboczych;
podział
racjonalne
kobiet
oraz
wykorzystanie pracy
procesy migracyjne i zasiedleniowe terenów
mało
zagospodarowanych.
Książka

O

iiPN

U

Z

ZiZ

pz
£>
.IM

W. E
KOMAROWA EKONOMICZNE PROBLEMY
PRZYGOTOWANIA I WYKORZYSTANIA KADRY

Zbiór referatów wygłoszonych na ósmej sesji doradców rządowych
państw
wchodzących w skład Europejskiej Komisji Gospodarczej. Referaty poświęcone
zagadnieniom planowania siły roboczej,
kształcenia kadr, oraz metodologicznym
aspektom planowania siły roboczej.

J. L. GASTWIRTH: ZMNIEJSZENIE SIĘ PROPORCJI
W SKŁADZIE SIŁY ROBOCZEJ W

MĘ2ĆZYZN

STANACH
ZJEDNOCZONYCH
Labor Review 1972, nr 10.

—

Monthly

W Stanach
Zjednoczonych daje
się
zauważyć Interesujące zjawisko zmniejszania
się proporcji mężczyzn w ogólskładzie
nym
siły roboczej. Chodzi tu
zwłaszcza o mężczyzn
w
podstawowym
wieku produkcyjnym 25—51
lata
Przyczyny tego zjawiska wynikają m! in. ze
wzrostu
kobiet
aktywności
zawodowej
oraz
wpływu czynników pozaekonomicznych.

.

Ou
<
i/)

SPECJALISTÓW
(Ekonomiczeskie
problemy podgotowki i ispolzowanija kadrów
specjalistów). Moskwa
1972, Izdatelstwo „Ekonomika", str.

Dg
Oo
<

200.

Problemy reprodukcji kadry specjalistów w gospodarce narodowej, ich przygotowanie i racjonalne
wykorzystanie.
Omówiono:
rolę i funkcję specjalistów
w
gospodarce narodowej w związku z
postępem technicznym;
zabezpieczenie
poszczególnych gałęzi w kadrę specjaliokreślenia
stów;
metody
potrzeb per-

N3

S8IM
u

O
>uQ
'l/ł
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P. A. ARMKNECHT, J. F. EARLYPORZUCANIE
PRACY W PRZEMYŚLE
AMERYKAŃSKIM:
badanie przyczyn, Monthy Labor Review 1972, nr 11.
Rozpatrzono porzucenie pracy w nrzemyśie USA z trzech różnyciT punktów
widzenia: przeciętnej
ilości porzucenia
Pr2em yśle, zróżnicowa££
J*. Ca,ym
nie ilościowego zjawiska w czasie I WE
branż.
Analiza przeprowadzona
w
tvch
na
aspektach,
pozwala
wyjaśnienie
zmian tempa porzucania pracy, wyjaśnia
niektóre zagadnienia z zSkresi badan a
rynku pracy oraz określa generalnie sy?
tuację gospodarczą w danym okresie.
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MIEPTE
Ochrony Środowiska.
Oddziały Wojewódzkie
ł

JEDNOSTKI
^

WzvS
i

"wagi

skoncentrowano
^

PL^T

^rzSSa
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systemi

w

*

'

UDZIAŁ
W

W

OBCHODACH

ROKU

NAUKI

w

PERSPEKTYWICZNĄ

ROZWOJU

w

Austrii.

nawiązanej współpracy PTE i NOT na odcinku
wydawniczym oraz o „Wektorach" jako wspólnym organie
PTE i NOT pisaliśmy w ubiegłym tygodniu. Do wydawnictw
PTE należą jak wiadomo:
„PROBLEMY EKONOMICZNE"
w

Krakowie

i

pole
długofalowym.

ARTYKULE

W

muję,

że

przyj-

tym

kom-

'

na

przygotowanie i opanowanie
noprodukcji
wych
wyrobów
dotyczy przedsiębiorstw-wytwórców tych
wyrobów, że nowe wyroby są wytwarzane w skali
przemysłowej, a
u
postęp
techniczno-ekonomiczny
wytwórców wyraża się w podejmowaniu nowych,
zmodernizowanych
wyrobów.
ŹRÓDŁA

PROBLEMU

Z podjęciem "produkcji
nowych,
zmodernizowanych wyrobów,
przewidzianych do seryjnej produkcji
na
skalę przemysłową, wiążą się z
reguły nakłady jednorazowe, niepowtarzalne (np. na badania naukowe,
opracowanie dokumentacji, wytworzenie i sprawdzanie prototypów :td.)
Ponadto występuje często tzw. okres
rozruchu produkcji nowego wyrobu, a więc okres wdrożenia i opaz
nowywania jego wytwórczości
przejściowo wyższymi kosztami produkcji.
Kosztów tych nie można uznać jako kosztów typowych dla warunków
produkcji seryjnej i opanowanej pod
względem
techniczno-organizacyj-

nym.
Jest

rzeczą
zrozumiałą, że
rezultacie
cznym
poziom cen
przemysłowych musi stworzyć
dla
rekompensaty nakładów

w

ostate-

wyrobów

KRAJOWY

itd.

Dalej: czy nakłady na przygotowanie i opanowanie produkcji nowego
wyrobu mają być rekompensowane
na
samofinansowania,
podstawie
tzn.
uprzedniego
nagromadzenia
z
środków
dotychczasowych przychodów lub zysków przedsiębiorstww istocie rze-wytwórców, czyli
czy
poziomu cen dotychczas wytwarzanych i realizowanych wyrobów? Czy też ma być realizowane
samosołaćanie,
np.
zaciągniętego
kredytu, z przyszłych kosztów lub
zysków, a więc z cen nowo uruchamianych wyrobów?
—

—

z

kwestie

wchodzące w skład
problemu kompensaty nakładów na
przygotowanie i opanowanie produkcji nowych produktów przewidzianych do seryjnej wytwórczości w
skali przemysłowej.
ZASADA:

KAŻDY

ZA

różnych

SIEBIE

rozwiązań
tego
problemu można sprowadzić do wyboru pomiędzy dwoma głównymi zasadami, które pozwalam sobie określić w skrócie w postaci dwóch za^
sad: każdy za siebie oraz wszyscy
za jednego.
Zasada:
każdy za siebie oznacza
że całość (lub co najmniej decydująca
część) nakładów na przygotowanie i opanowanie produkcji danego
wyrobu wyodrębnia się i włącza do
kalkulacji je^o kosztów ba^ finansuje z przyszłych zysków brutto, uIstotę

>

za

pierwszą.

NASTĘPNA

KOORDYNACYJNA

chodzenia do tego

Prezydium ZG zatwierdziło utworzenie Rady Koordynacji Branżowej Kół PTE w Przemyśle Obrabiarek i Narzę-

cen

zatem

gotowawczych, przez przejściowo
wyższe
koszty okresu wdrożenia i opanowania produkcji aż do bieżących
kosztów
własnych produkcji już opanowanej.

cale
ale
na
odbiorców
społeczeństwo,
danej
grupy
wyrobów (produktów daw
również
w
nej branży),
tym
odpowiedniej
części na odbiorców nowego
wyrobu.

PRZESŁANKI

MIESZKANIOWEJ"

ZASADA: WSZYSCY
ZA JEDNEGO I JEJ ZAKRES

Zasaćfa: wszyscy za jednego oznacza, że całość (albo co najmniej decydująca część) nakładów na przygotowanie i opanowanie produkcji nowego wyrobu wyłącza się z kalkulacji jego kosztów produkcji i cen.

pokrywane z innych
drodze tzw. redystrybucji
są

REDYSTRYBUCJI

Przez redystrybucję finansową rozumiem tu tworzenie i przemieszczanie środków pieniężnych w formie dotacji budżetowej lub docelowych funduszów w celu pokrywania
nakładów na przygotowanie i opanowanie produkcji nowego wyrobu
zgodnie z przyjętym wariantem zasady wszyscy za jednego. Zastosowanie redystrybucji finansowej ma
następujące, moim zdaniem, przesłanki:
1.
CZYLI
SPRZĘŻONY,
CHARAKTER
NAKŁADÓW

•

fazach

osobna.

2. WYSTĘPOWANIE
TZW.
KORZYŚCI
ZEWNĘTRZNYCH. Prace nad postępem
technicznym w zakresie wyrobów moI z reguły przynoszą tzw.
gą przynosić
korzyści zewnetrzne.
Są to nie zawsze
dające się skwantyfikować korzyści
dla
całej
gospodarki
narodowej,
charakter
makro
ekonomiczmające
a
nawet
Do
tany
pozaekonomiczny.
kich korzyści
zewnętrznych można zalim.in.
wzrost
wieczyć
ogólnego poziomu
dzy technicznej, wzrost kwalifikacji, rozwój infrastruktury, szkolenie kadr, poprawa
bezpieczeństwa i ulżenie pracy, o-

Zdjęcie całości lub części nakładów na
przygotowanie i opanowanie produkcji
nowego
wyrobu pociąga za sobą albo
zaniżanie jego ceny,
albo
gdy cena
ta
nie zależy
od kosztów
zawyżanie
Nie
jednostkowej
akumulacji
(zysku).
można
wykluczyć przypadków powstania pozornej
rentowności produkcji now
kosztach
wych
wyrobów,
których
produkcji nie ujawniono części nakładów na przygotowanie wytwarzania tych
wyrobów. Nakłady te bowiem obciążają

być krótkoseryjna, a nawet jednostkowa, niepowtarzalna.
2. Struktura produkcji w danej organizacji gospodarczej. Poszczególne przedsiębiorstwa mogą być jednoproduktowe
albo wieloproduktowe i
co
za
tym
idzie
nowy wyrób będzie wyczerpywał
całość, większą albo mniejszą część łącznej produkcji.
3. Charakter postępu technicznego, je—

znaczenie i zadania w zakresie unowocześniania produktów. Podejmowanie,
go

nowych,
zmodernizowanych
wyrobów
może być procesem stałym, ogarniającałość
cym stopniowo
produkcji, mo-

że też zachodzić nierównomiernie i dotyczyć stosunkowo wąskiej grupy wyrobów. Z drugiej strony doskonalenie wyrobów może mieć różne znaczenie w
zaspokajaniu potrzeb społecznych w skali kraju, w międzynarodowym podziale
pracy itp.

osobne

fundusze

redystrybucji

tworzone

finansowej,

w

drodze

jednocześnie

WYROBÓW

Stopień ryzyka

i.

1

potrzeba Jego

roz-

łożenia na szerszy zakres produktów.
5. Miejsce nowych wyrobów w zaspokajaniu potrzeb odbiorców. Wchodzą tu
w grę wyroby
całkowicie nowe, oparte
na
nowych skomplikowanych technologiach produkcji, albo wyroby zmodernizowane, bądące bliskimi
substytutami
dotychczas wytwarzanych, bądź wreszcie
wyroby nowe i będące zmodyfikowaną
wersją, wariantem już
stosowanych,

—

KOMPENSATY W CENACH
OWYCH

nie:
1. Zakres produkcji nowych wyrobów.
Ich wytwórczość może być masowa, kontynuowana przez dłuższy czas, może też

—

-

M.

danej produkcji decyduje
szereg
na
czynników, składających
się
konkretną sytuację w danej dziedzi-

—

przygotowania i opanowywania produkcji nowego wyrobu. W fazach tych ponoszone
są
często nakłady dające różnorakie efekty łącznie,
kiedy nie można
tych nakładów rozdzielić na każdy
z

M.

—

ŁĄCZNY
w

modelu.

w kalkulacji
kosztów i cen przyszłych wyrobów. Oto niektóre niebezpieczeństwa, jakie można wymienić
w związku z nadużywaniem zakresu
i form redystrybucji finansowej
w
kompensowaniu nakładów na przygotowanie i opanowanie produkcji
nowych wyrobów
Przede wszystkim następuje mniej
lub bardziej poważne obniżanie kosztów
własnych produkcji nowego
wyrobu, skoro nakłady na przygotowanie jego wytwarzania w całości
lub w części nie są rozliczane przedw zależnośmiotowo, a obciążają
ci od formy redystrybucji finansowej
ogólne koszty wieloproduktowego przedsiębiorstwa, ogólne wyniki finansowe organizacji gospodarczej lub budżet państwa. Powstaje
zniekształcenia
niebezpieczeństwo
rachunku
przyszłych kosztów produkcji nowego wyrobu i jego ekonomicznej efektywności, a więc oceny
stopnia jego nowoczesności.

FINANSOWEJ

efekt

w

RADA

ponoszo-

panowanie produkcji nowych wyrobów mają być rozliczane na każdy nowy produkt z osobna za pomocą odpowiedniej kalkulacji jego kosztów i cen, a więc wchodzić w całości do rachunku opłacalności podjęcia nowej produkcji lub modernizacji dotychczas wytwarzanych produktów? Czy do rozliczania i pokrywania tych nakładów ma być włączony system redystrybucji finansowej w formie np. dotacji budżetowej, albo specjalnych funduszów w
rodzaju funduszu postępu technicznego, funduszu nowych uruchomień

to

PTE

warunki

nych na przygotowanie produkcji nowych wyrobów. Jednakże sposób tej rekompensaty może być różny, a za każdym rozwiązaniem w tej dziedzinie kryją się odmienne stosunki produkcji i stosunki podziału, oraz obsługujące je formy systemu finansowego.
Czy nakłady na przygotowanie i o-

Są

ZJAZD

ZG postanowiło przygotować wniosek dla ZG
zwołanie Krajowego Zjazdu Ekonomistów w roku 1975.
Jednocześnie' uznano,
zgodnie z nowym Statutem Toważe
członkowie prezydiów zarządów wszystkich
rzystwa,
szczebli mogą być wybierani przez kolejne dwie kadencje,

Można zatem powiedzieć, że nowy produkt
finansowałby sam siebie „od początku do końca", tzn. od prac przy-

źródeł

SPOŁECZNO-

FINANSOWANIA

Dyskusja była fachowa i nie pozbawiona elementów polemicznych. Wszyscy wypowiedzieli się za koniecznością
budownictwa
dalszego
przyspieszania
mieszkaniowego
w
okresie do 1980 r. Jak dalece można decydować się na
to przyspieszenie nie popadając w „ekonomię księżycową".
Sugestie zgłoszone na konferencji po dalszym przebadaniu i zweryfikowaniu mają zostać sformułowane w widełkach „od
do". Wypowiadano się na temat komplementarności i konkurencyjności w konsumpcji i w produkcji (przede wszystkim w produkcji) mieszkań z motywacją, jej zapleczem komunikacyjnym itp.
I sprawa podstawowa: ile mieszkania powinny kosztować.
Wniosek generalny:
konsekwentnie, aczkolwiek stopniowo
powinniśmy zmierzać do nadania gospodarce mieszkaniowej na tym odcinku charakteru bardziej zgodnego wewnętrznie. Trudnym zagadnieniem jest niewątpliwie właściwe
zarówno
uwzględnienie
preferencji
społecznych
w
modelu docelowym, jak i w procesie stopniowego do-

Prezydium

-

te

POLITYKI

Była to konferencja (odbyła się ona 14 marca br.) pod
każdym względem godna uWagi. Przygotowano na nią pięć
referatów (referenci: prof. dr T. Przeciszewski, dr W. Dominiak, prof. dr E. Wieczorek, mgr E. Jajszczyk, prof. dr
W. Nieciuński).

o

sprzedaży tego
samospłacanie nakładów zawężone do każdego nowego
wyrobu (grupy asortymentowej wyrobu) z osobna.
W
na
przypadku, gdy nakłady
przygotowanie jego produkcji
są
kredytowane, ich refundacja następuje z przyszłych wyników z produkcji i sprzedaży tego wyrobu. I
naczej mówiąc, zasada każdy za siebie wiąże się ściśle z zasadą samospłacania wyłożonych nakładów w
działalności
finansowym systemie
przedsiębiorstwa-wytwórcy,
przy
czym; samospłacanię to jest tu rozkładane przedmiotowo na każdy riówy wyrób oddzielnie.

Nakłady

d/s

„ZASADACH

—

VI

PROGNOZĄ

tu

O

GOSPODARKI

Komisja Wydawnicza ZG PTE otrzymała zalecenie dokonania analizy bieżącej polityki wydawniczej i przedstawienia programu dalszej działalności Towarzystwa w tym zakresie. Komisja Wydawnicza zrastała również zobowiązana
do dokonania
analizy książkowego rynku wydawniczego
w
zakresie problematyki ekonomicznej oraz uruchomienia
nad monografią Towarzystwa z okazji
60
prac
rocznicy
działalności, przypadającej w roku 1978.

POLSKIEJ

zyskiwanych z
wyrobu. Mamy

z

W KOMISJI ZG PTE

dla

problem

PTE

EKONOMICZNEJ

Warsza-

wie, cztery roczniki wydawane przez oddziały wojewódzkie
Białymstoku. Opolu, Szczecinie i Wrocławiu oraz osiem
pozycji monograficznych: sześć planowanych do wydania
i
dwa przez
przez Oddział Wojewódzki w Katowicach
Oddział Wojewódzki w Lodzi.

MAKROREGIONÓW

nakładów

pensaty

w

Prac

Komisji

w

licząc bieżącą kadencję
szerokie

STATYSTYCZNY"

„PRZEGLĄD

PRAWNICY

Do problemów
współpracy ekonomistów z prawnikami
powrócimy jeszcze na łamach kolumny „Sprawy ekonomistów" w jednym z najbliższych numerów „Życia
Gospodarczego".

WYDAWNICZA

'

i

rozwinięcia działalności o chaod
Zaczęto
uzgadniania zakresu
1 charakteru udziału PTE w
tycB pracach. Punktem wyjścia są tutaj
opracowania Biura Planowania Krajowego,
Komisji Planowania i Ministerstw)» Gospodarki Terenowej
Jest to
rakterze

,

O 'nowo

Towarzystwie jest realizowany wielopunktowy
program udziału w obchodach Roku Nauki Polskiej. Przygotowuje się m. in. Raport dot. problemów kształcenia kadr
ekonomicznych stopnia średniego, wyższego i podyplomoKomitetu Ekspertów,
wego dla
którzy opracowali Raport
0 Stanie Oświaty w Polsce. Wspólnie z NOT przygotowywana
jest konferencja naukowa pt. „Stymulatory wdrażania
w
postępu techniczno-naukowego
systemie ekonomicznofinansowym przedsiębiorstwa".
NAD

ZAGRANICĄ

bratnimi

z

DZIAŁALNOŚĆ

całym

PRACE

Z

I

Ustawodawczych Sejmu PRL
prośbą o przygotowanie materiałów,
być przeznaczone do przeprowadzenia przez
Komisję zamierzonej oceny wpływu aktualnego systemu
prawa na rozwój ekonomiczny kraju. Problem jest bardzo
ważki, dlatego też praca nad tymi materiałami nie może
Jbyć zamknięta w z góry przewidzianym czasie i w określonych ramach. Po uszeregowaniu tematów dotyczących tego
zagadnienia na najbliższym posiedzeniu Prezydium zostanie zaproponowany skład zespołu osób spośród najwybitniejszych ekonomistów i znawców prawa, regulującego
stosunki ekonomiczne w kraju. Zespół ten ustali również
program i formę zbierania i opracowywania materiałów.
Prezydium

zwróciło się do
które mogłyby

bieżącym roku poza rozwijaniem konstowarzyszeniami ekonomistów z krajów socjalistycznych, ożywienie współprac?' z Międzynaro-i
Ekonomistów oraz
dowym Stowarzyszeniem
nawiązanie
kontaktów z Towarzystwami we Włoszech i Norwegii. Przewiduje się również udział naszych przedstawicieli w Kongresie Europejskich Organizacji Jakości w Jugosławii i konszkolenia
ferencji poświęconej problematyce
dorosłych

.

EKONOMIŚCI

międzywojewódzkich.

Przewiduje się

taktów

że

z

z

Przewiduje
aię
powołanie przez
PTE odpowiednich zespołów woje-

WSPÓŁPRACA

Planowania

ogniwa PTE beda ściśle
tkami inicjujący zmiany o7az będą
możliwie
zapewniać 3Sz
szeroką
informację dla pozostałych
dla
3ed nostek
feg /łnie
£C
Przygotowujących si^
dr° gę
7 najbliższym czasie. Pisaliśmy na
naszych łamach o powołanym w związku z tym „Klubem
Jednostek Inicjujących", znanym już 2 tego, że przystąpi
Py
juz do ożywionej działalności.
¥uby P° wołu je się również w innych wojeadaniem
f
^ntn l^tych klubów jest pogłębianie pracy
klubu centralnego oraz Wzbogacenie ogólnej akcji informacyjnej nt. jednostek inicjujących zmiany w metodach planowania i zarządzania. Również w pozostałych województwach
w
których jak na razie nie przewiduje się powołaPTE
nia klubów, Prezydia Oddziałów
organizują szeroką akcję informacyjną, organizują zebrania kół PTE na
ten temat, zebrania sekcji oraz specjalne narady i konsultacje tak, by dotrzeć do każdego środowiska z pełną informacją o zasadach nowego systemu i doświadczeniach płynących z wdrażania.
Zakłady Szkolenia Ekonomicznego w poszczególnych wojewodztwach przystępują również do uruchamiania kursów
Ola kadry jednostek inicjujących.
załozenie,
^rząazama. Przyjęto
ednos

i

współudziale

na

siedzibą w Warszawie. Do Rady zgłosiło akces 14 kół
przedsiębiorstw wchodzących w skład Zjednoczenia
Przemysłu Obrabiarek i Narzędzi. Liczba członków zgrupowanych w tych kołach wynosi ok. 300 osób. Siedzibą
Rady jest Zjednoczenie Przemysłu Obrabiarek i Narzędzi
„Ponar" w Warszawie, ul. Barbary 1.
z

PTE

gdzie obowiązuje
nych relacji cen.
6. Właściwe

dla

utrzymanie

niezbęd

danej branży (grupy

wyrobów) metody ustalania cen oraz obowiązujący rodzaj cen (ceny stałe dekretowańe, ceny kalkulacyjne, czy teł
ceny negocjowane między wytw6rcą
odbiorcą).
Biorąc powyższe pod uwagę, wypada sformułować zasadę zróżnicowanych rozwiązań w zakresie kom
pensaty nakładów na przygotowanie
i opanowanie produkcji nowych wyrobów.
Wyjątkiem od tej ogólnej
zasady będzie produkcja jednostkowa
tzw. wyrobów nietypowych, wykonywanych na indywidualne zamówienie odbiorcy. W tym przypadku
kalkulacja kosztów nowego wyrobu
i jego ceny stanowi zarazem rachunek całości nakładów na przygotowanie i wykonanie zamówienia

uwzględnieniem często likwidacyjnej
wartości

LECH MIASTKOWSKI
tu wchodzić W
finansowej. Mogą
grę dwa warianty realizacji tej zasady w zależności od źródła środków
i związanej z tym formy redystrybucji finansowej.
WARIANT
1. Źródłem
środków
jest budżet państwa, a formą dotacja na pokrycie' nakładów związanych z przygotowaniem i opanowaniem produkcji nowego wyrobu.
W

tym

przypadku

nakładów

nie

tych

oponoszą
przedsiębiorstwa-wytwórcy
raz
nic są one przenoszone
na
odbiorców nowego produktu za pomocą kosz-

I ceny tego produktu. Nakłady te ponosi
bowiem
całe
bezpośrednio
społeczeństwo.
Pośrednio
zaś
obciążają one
w
ogólny poziom cen,
którym trzeba
nagromadzić akumulację idącą na cele
dotacji budżetowej. Jest to, można rzec,
stosowania
najszerszy zakres
zasady

tu

wszyscy

jednego.

za

WARIANT 2.

Źródłem

są fundusze

szczeblu
wórcy lub jego

przedsiębiorstwa-wytorganizacji (np. zjednoczenia), tworzone drogą obciążania bądź kosztów, bądź wyników finansowych z dotychczasowej produkcji. W tym przypadku można powiedzieć, że zasada wszyscy za jednego konkretyzuje się w postaci zasady „dziś ty, jutro ja" w warunkach, kiedy odnawialność produkcji
dotyczy ogółu wyrobów
przedsiębiorstwa (branży),
wcześniej
czy
później każdy z wyrobów
będzie
przedmiotem np. modernizacji albo
zostanie zastąpiony przez jego nową
wersję.
na

.

,

.

.

W
rozwiązaniu tym grupa wyrobów
finansuje nakłady na przygotowanie i
opanowanie produkcji
nowego
wyrobu
lub
na' modernizację
jednego z nich.
W
na
aspekcie społecznym, nakłady
przygotowanie i opanowanie produkcji
nowego wyrobu nie są przenoszone na

chrona środowiska naturalnego, zdobycie
odpowiedniej pozycji na rynkach światowych, umocnienie obronności
kraju
itd. Zainteresowane w tych
korzyściach
państwo otwiera możliwości subsydiowania
całości
lub
części prac, zwłaszcza
naukowych i eksperymentalnych.
DZIAŁAL3. RYZYKO ZWIĄZANE Z
NOŚCIĄ INNOWACYJNĄ I POTRZEBA
NEUTRALIZACJI

zmniejszyć się możliwości obniżki
innych wyrobów, ponieważ zawarta
akumulacja musi dostarczyć środfinansowanie wydatków związanych z modernizacją i podjęciem produkcji nowych wyrobów.
mogą
cen

nich
ków na
w

Ceny są kategorią społeczno-ekonomiczną. Za poziomem i relacjami
cen
nowych i dotychczasowych wyrobów mogą kryć się różne grupy
odbiorców, stosunki podziału dochodu narodowego między klasy i warstwy społeczne, a nawet stosunki
zasamiędzynarodowe. Stosowanie
dy wszyscy za jednego, prowadzące
da swoistego zaniżtrnin cen nowego
wyrobu, może prowadzić do takiej
dochodów,
redystrybucji cenowej
która nie będzie pożądana z punktu
widzenia ogólnych założeń w tym

EWENTUALNYCH
prób Itd. Nakłady

STRAT, nieudanych
przygotowanie produkcji nowych wyponosi się często bez całkowitej
pewności, co do udatności założeń konna

robów

strukcyjno-technoiogicznych, jak też bez
całkowitej pewności w przewidywaniach
przyszłego rynku zbytu, reakcji odbiorców, kierunków substytucji itp.
Redystrybucja finansowa stwarza środki (fundusze) umożliwiające działalność gospodarczą w ramach dopuszczalnego ryzy4. MASOWY CHARAKTER PRZYSZŁEJ
PRODUKCJI
nowego wyrobu,
uznanego
za
środek
lub
podstawowy
produkcji

zakresie. Wreszcie, można też dodać,
że
wysokość kosztów wytwarzania

spożycia. Wytwórczość nowego wyrobu
może być przewidywana
na
czas
nieokreślony, jako produkcja masowa.

wyrobu będzie znajdowała
się pod wpływem nie tylko techniki, technologii i organizacji
produkcji, lecz także wyboru metod finansowania postępu
technicznego,
wahań rozmiarów przyznanych doitd.
tacji,
nowego

5. WIELOPRODUKTOWY
CHARAKTER
PRODUKCJI w danym przedsiębiorstwie
lub
organizacji gospodarczej przy jedstosunkowo
noczesnym
szybkim postę-

pie

technicznym, ogarniającym
wszypoważną część wyrobów. Prodo
odnawialnoścl
znacznej
struktury produkcji, do stałego procesu
modernizowania poszczególnych
wyrobów.
Zasada wszyscy za jednego
ogarnia
wtedy wielorodzajową
produkcję
przedsiębiorstwa (organizacji
gospodarczej), skoro owe fundusze powstają w
drodze obciążania kosztów albo wydzielane są z zysków na dotychczasowej produkcji
stkie lub
wadzi to

CZYNNIKI WYBORU

MANKAMENTY
REDYSTRYBUCJI
FINANSOWEJ

Wypada tu zwrócić uwagę na szereg mankamentów tkwiących w stosowaniu zasady wsfcyscy za jednego

'

Każda z
metod
wymienionych
kompensacji posiada własny zakres
Znauzasadnionego występowania.
czy to, że rozwiązanie
problemu
kompensaty nakładów na przygotowanie i opanowanie produkcji nowego wyrobu nie może i nie powinno
być jednolite. O wyborze tej czy
innej metody, a często o proporcji
łącznego ich stosowania w zakresie

środków,

szeregu

np.

uni-

Nie
kalnego oprzyrządowania itp.
znaczy to jednak, że i w takich sytuacjach nie może być celowa, np.
dotacja budżetowa na pokrycie niektórych nakładów. Może się bowiem
że te czy inne prace badawcze, eksperymentalne mają charak
ter prac
sprzężonych,
przynoszą
wielostronne i szersze korzyści

okazać,

—

dla

ogółu odbiorców, dla całej
ingospodarki narodowej na jej
nych odcinkach.
np.

Tak

więc nie zamykałbym politygospodarczej i finansowemu systemowi pola manewru w zakresie
wyboru źródeł, form i metod komce

nakładów

pensaty

przygotowa-

na

i

nie

opanowanie nowej produkcji
inaczej wyboru
finansowej
strony mechanizmu
innowacyjnego
w zakresie produktów. Wychodzi temu
naprzeciw teza o względnej a
nie absolutnej przewadze sformułowanej uprzednio zasady: każdy za
siebie i zasady: wszyscy za jednego.
Jeśli jest tp słuszne, to główny ciężar prac przesuwa
się na analizę
konkretnych warunków i potrzeb,
aby dostosować do nich rozwiązania
w
dziedzinie organizacji prac przygotowawczych i wdrożeniowych, systemu
finansowego i cen nowych
wyrobów.

czyli

')

Na

lamach

„Żyda

Gospodarczego"

sprawy te były przedmiotem kilku artykułów. Patrz m. in. S. Paradowski, Fundusz
nowych uruchomień,
„Zycie Go-

spodarcze"

Kilka

nr

32,

1987;

J.

CZY
ZA

W

PZU

ODPOWIADA

SZKODY

POWSTAŁE
PRZESYŁOWYCH

LINIACH

Zakłady Energetyczne, powołująe
się na swe umowy ubezpieczenia od
ognia i innych zdarzeń losowych, a
także na uzupełniające ubezpieczenie od szkód elektrycznych, domagały się w postępowaniu arbitrażowym od PZU pokrycia szkód
ppwstałych w 1970 r. w liniach przesyłowych.
Główna Komisja Arbitrażowa, rozpoznając sprawę w trybie odwoławczym, przyjęła, że PZU nie jest zobowiązany do pokrycia szkód będących przedmiotem sporu, gdyż linie
przesyłowe nie zostały objęte zawartymi przez strony umowami ubezpieczenia od szkód elektrycznych.
Od tego orzeczenia
nictwa i Energetyki

Minister

Gór-

założył rewizję

nadzwyczajną.
Główna Komisja Arbitrażowa

roz-

poznawszy sprawę ponownie, orzeczeniem z dnia 9 czerwca 1972 r.
nr BO-12533/71
zapadłym w składzie

rewizyjnym (zwiększonym) rewizję
nadzwyczajną oddaliła, wypowiadając następujący pogląd prawny:
nie przewidziano, by od liprzesyłowych
była
pobierana
nie
składka, linie przesyłowe
są
od
szkód
objęte
ubezpieczeniem
elektrycznych.
Skoro

nii

^

W uzasadnieniu
orzeczenia GKA

swego ponownego

zaznaczyła m. in.:
„(...) Co najmniej od 1958 r. w
przepisach
ubezpieczeniowych linie
przesyłowe nie były uważane z samej swej istoty za urządzenia elektryczne będące przedmiotem ubezpieczenia od szkód elektrycznych.
Wskazuje na to sformułowanie §• 65
1
ust.
ogólnych warunków dobrowolnych ubezpieczeń mienia jednostek
gospodarki uspołecznionej od
ognia i innych określonych zdarzeń
losowych, obowiązujących do końca
1969 r., że „do urządzeń elektrycznych zaliczone są przewodniki nadziemne i podziemne". W czasie obowiązywania tych o. w. u
według
których na mocy wyraźnego postanowienia pow. wyż. § 65 ust. 1, linie przesyłowe
mogły być objęte
ubezpieczeniem od szkód elektrycznych, faktycznie linie te były Wyłączane z tego ubezpieczenia, a to
zgodnie z wytycznymi Ministerstwa
Górnictwa i Energetyki
Departamentu
Księg-owo -Finansowego zaw
wartymi
piśmie okólnym z 1.VII.
.,

—

1967

KF

nr

r.

15/0163/10/67

odwołu-

jącym
się \ve wstępie m. in. do
uzgodnień z Centralą PZU. Stanowisko powyższe
zostało ponownie
potwierdzone pismem Ministerstwa
Górnictwa i Energetyki z 31.V.1909
r. Ta praktyka, niezależnie od wskazywanych przez
Zakłady Energetyczne oraz rewizji nadzwyczajnej
przesłanek wynikających z rachunku
ekonomicznego przy obliczaniu składki
od
wartości
ubezpieczeniowej
ubezpieczonych składników majątk-owyćh, uzasadniona była niewątpliwie również charakterem szkód
w liniach przesyłowych, na co z kolei wskazywał PZU. Szkody bowiem
w
liniach przesyłowych, stosunkowo
drobne, lecz występujące masoWo,
mogą częstokroć budzić wątpliwości,
czy są spowodowane zdarzeniami losowymi; czy też są szkodami o charakterze produkcyjnym
(np. wynik
materiazużycia się lub starzenia
łów). Skoro zaś ubezpieczeniem od
szkód elektrycznych objęte są jedynie szkody spowodowane niewłaściwym działaniem prądu elektrycznelub
działaniem
go
elektryczności
atmosferycznej (§ 66 ust. 1 o. w u.
z1958r.i§59o.w.u.z1969r.),
należałoby przy likwidacji szkód z
reguły badać
często przy pomocy
biegłego przyczyny powstania konkretnej szkody.
.

W
obowiązujących w
spornym
okresie (od 1.1 .1970 r.) o. w. u. od
i
ognia
innych zdarzeń losowych
mienia jednostek gospodarki uspo-

obok cyt. wyż. postanozamieszczono
przepis
§ 62 ustalający podstawę obliczenia
składki za uzupełniające ubezpieczenie
od
szkód elektrycznych, przy
za
obliczenia tej
czym
podstawę
składki przyjęto
moc
znamionową

łecznionej

wienia

58

§

urządzeń energetycznych
przeznaczonych do wytwarzania
energii
elektrycznej (§ 62 ust. 1 pkt. 1), do
przetwarzania energii
elektrycznej
(§ 62 ust. 1 pkt 3) W przepisie tym
nie ma mowy o składce do urządzeń
przeznaczonych do przesyłania energii elektrycznej, a skoro niesporne
jest, że określenie „moc znamionowa" jest terminem technicznym odnoszącym się tylko do urządzeń wyi
twarzających,
przetwarzających
odbierających energię elektryczną,
tym

samym

ustalaniu

przy

składki

nie
brano
ubezpieczeniowej
pod
Jakkoluwagę linii przesyłowych.
wiek

sam

fakt

nienaliczenia

składki

od
ubezpieczeniowej
określonego
składnika majątkowego nie przesądza sam przez się
jak podnoszono
na
rozprawie rewizyjnej z-dnia
—

9.VI.1972

r.

—

składnik

że

ten- nie

jest objęty ubezpieczeniem, to jednak w konkretnej sytuacji ze względu na wielką wartość linii przesyłowych, brak podstawy do przyjęcia,
że w omawianych o
w.
u.
przewidziano objęcie
tych linii ochroną
ubezpieczeniową bez równócześnego
obowiązku zapłaty przez ubezpieczającego składki.
Z uwagi na powyższe § 58 obowiązujących od 1.1.1970 r. o w. u
w
powiązaniu z innymi przepisami
a
w
tych o. w. u.,
szczególności
§ 62, na tle całokształtu przedstawionych wyżej zagadnień i przyjętej praktyki, należy rozumieć w
.

DOKOŃCZENIE

.,

NA STR. 12

Falkowski,

na
temat gospodarki fundunowych uruchomień w przemyśle
elektromaszynowym w latach. 1984—1366.
Z ycie Gospodarcze" nr 32. 1967: M. Markiewicz, Finansowanie postępu naukowo-

uwag

szem

..

technicznego,
48, 1967.

„Zycie

Gospodarcze",

nr

ŻYCIE GOSPODARCZE 11
Nr 11

(1122)

-

18.111.1973 c,

DOKOŃCZENIE

ZE STR. 11

OLNICZA

sposób, że intencją tego przepisu
nie było obejmowanie ubezpieczeniem od szlcód
elektrycznych linii
ten

Ostatnio

w

dużo

uwagi problematyce naporównaniu z innymi gałęziami produkcji roślinnej w kraju wyraźnie nie nadąża w rozwoju. Mamy jednak optymalne warunki przyrodnicze do produkcji wysokogatunkowych piw i szlachetnych odmian chmielu nie tylko dla potrzeb własnych, ale i na opłacalny eksport. Warunkiem realizacji
tych możliwości jest zmiana dotychczasowych form
produkcji.

umowach

ubezpieczeogólnikowo, że przedod
szkód
miotem, ubezpieczenia
elektrycznych są maszyny, aparaty
i .urządzenia elektryczne z odwołaniem się do obowiązujących o. w', u.
będących, integralną częścią umów
nie można. dopatrzyć się błędu
uzasadniającego zarzut istotnego naruszenia prawa w przyjęciu przez
GKA w zaskarżonych
rewizjami
nadzwyczajnymi orzeczeniach, że linie przesyłowe nie zostały
objęte
zawartymi przez strony umowami
ubezpieczenia od szkód
elektryczi
że
wobec
nych
tego zgłoszone
przez powodowe
Zakłady Energe-

O

-

stosunku do PZU roszczenia podlegają oddaleniu.
Jest to zgodńe ze stanowiskiem
Ministra Finansów, jako organu zaswoich
twierdzającego w ramach
uprawnień (art. 19 ust. 2 ustawy z
dn,- 2 grudnia 1958 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych
w

poświęca się

chmielarstwa, które

szego

—

tyczne

rejon, najbardziej predestynowany do uprawy chmielu to Lubelszczyzna, leżąca na pograniczu dwu
środkowo
różnych stref klimatycznych: umiarkowanej
i kontynentalnej, wschodniej-euroazjatyckiej.
-e uropejskiej
Strefa ta charakteryzuje się znacznie ostrzejszymi, dłuższymi
zimami, upalnymi latami, ale równocześnie dużą częstotliwością opadów pochodzenia burzowego. Średnia opadów wynosi
tu 700—800 mm rocznie. Specyfika Lubelszczyzny wyklucza
wszelkie możliwości adaptacji na skalę przemysłową odmian
zagranicznych. Stać nas natomiast na tworzenie własnych,
dobrych odmian chmielu, dostosowanych do naszych warunków glebowo-klimatycznych.
Najistotniejszym obecnie zagadnieniem chmielarstwa jest
właściwa organizacja produkcji. Z początkiem lat sześćdziesiątych podjęto ten problem co znalazło wyraz w uchwale
kolegium Ministerstwa Rolnictwa w 1967 r. Program stracił
jednak obecnie aktualność, a przypadkowość w jego realizacji zamiast skoordynowanego działania, zadecydowała o sytuacji w chmielarstwie. Nastąpiła wyraźna stagnacja plonów i ich jakości.
Jedną z przyczyn jest również bardzo istotna zmiana stosunków agrarnych. Chałupnicze formy produkcji chmielu,
dobre w latach pięćdziesiątych stały się już całkowicie zaGłówny

—

3

A zatem masowa obniżka, w skali kraju, jednej z cech
jakościowych, przy zachowaniu pozostałych nie mieści się
w tej definicji. Wydaje się, że nie można wysuwać hipotezy
o masowej degeneracji- biorąc pod uwagę jedną tylko cechę
jakości, pamiętając równocześnie o znacznym zróżnicowaniu
wieku i siedliska plantacji chmielu (rozmnażanego wegetatywnie) oraz o bardzo dużym ich rozproszeniu przestrzen-

U. nr 72, poz.' 357) ogólne i
warunki
szczególne
ubezpieczeń,
wyrażonym w piśmie z dnia 31.V
1972. r. skierowanym do Pierwszego
Zastępcy Ministra Górnictwa i Energetyki, a złożonym w odpisie do akt
Ministerstwa
przez przedstawiciela
Finansów na rozprawie rewizyjnej
.

.

wodne.
Ostatnio podjęto próbę tworzenia zespołów małej mechanizacji zbiorów w oparciu o krajową zrywarkę. Jest to inicjatywa znacznie spóźniona. Zresztą nie dysponujemy sprzętem
technicznie.
sprawnym
Zrywarka
wyprodukowana
w
1972 r. praktycznie nie zdała egzaminu. Taka jest opinia
fachowców, wyrażana w oficjalnych dokumentach.

nym.

r.".
są

nasz

—

—

Dz.

9.VI.1972

Jednak, że chmiel uprawny przeniesiony z rejonu
ściowego w inne warunki glebowo-klimatyczne szybko degeneruje się. Zasięg odmiany chmielu ogranicza się przeważnie do
promienia 100—500 km.

CENIAJĄC
przyczyny
obecnych, niepowodzeń
chmielarstwa mówi się o rzekomej degeneracji krajowych odmian chmielu, a twierdzenie to uzasadnia się znacznym obniżeniem, szczególnie w 1372 r.,
zawartości alfa kwasów
jednej z najistotniej-

—

dniu

TRYBUNA

wy

w

szych substancji goryczkowych w warce piwa.
Według rolniczej definicji
degeneracja to istotne, nieodwracalne, niekorzystne zmiany w morfologii rośliny wywołane chorobą, starzeniem się lub ujemnymi czynnikami środowiska. Jej objawem jest deformacja habitus rośliny i poszczególnych jej organów, przy gwałtownej obniżce, a nawet
zaniku plonów i ich cech odmianowych.

-

w

ROLNICZA

•

ROLNICZ

•

''

przesyłowych,
Skoro zaś
nia podano

TRYBUNA

Jeśli omawiane zjawisko ma masowy charakter, przyczyną
albo błędy agrotechniczne, albo niekorzystne warunki

klimatyczne.

w

Chmielarstwo znalazło się w impasie,
braku właściwego, perspektywicznego

a

tkwią

przyczyny
i

planowania

form

Z porównania można wyciągnąć wniosek, że należy zrezygnować z uprawy chmielu w Polsce i przejść na import.

Byłoby to jednak kardynalnym błędem gospodarczym. Od
lat na rynkach światowych zarysowuje się tendcncjn zwyżkowa ccn chmielu. Ich przeciętna z dwóch tysięcy dolarów
'za tonę w latach sześćdziesiątych przekracza w obecnym
dziesięcioleciu 4 tysiące i niewykluczone, że około 1930
roku osiągnie cenę 6 tys. dolarów, lub wyższą.
W bilansie krajowym
(a mamy możliwości, potrzeby i ambicje
z
produkować
wysokogatunkowe
piwa
eksportowe
najlepszych
asortymentów chmielu) pokrycie zapotrzebowania w latach osiemdziesiątych corocznie •wyrniiK nioby importu surowca za kwotę ok.
211
lub więcej milionów dolarów, co mniej wifjcej stanowiłoby równoważnik 1,2—1,5 mld zl.

zmianie
chmielarstwa
Przy
struktury organizacyjnej
przejściu na przemysłowe formy produkcji, maksymalny
koszt wyprodukowania ok. 4—5 tys. ton suchego chmielu
rocznie, łącznie z amortyzacją włożonego kapitału i kosztami manipulacyjnymi, wynosiłby ok. 250—320 min zł, a więc
i

.

V« wartości

ewentualnego importu.
Proponuję wobec tego następujące etapy realizacji programu rozwoju chmielarstwa, który powinien przynieść po
1980 r. radykalną zmianę sytuacji:
_

ETAP

I

1. Do

bieżącej 5-latki, do czasu opracowania noprodukcji chmielu i stworzenia wyjściowych elementów do jego realizacji, należy całkowicie
wstrzymać zakładanie nowych plantacji w dotychczasowej
wego

końca

programu

formie.
2.Dla

istniejących chmielników trzeba przejściowo zapewniezbędne środki i urządzenia dla utrzymania przynajmniej dotychczasowego poziomu produkcji. Dotyczy to rewizji dotychczasowych cen i norm wykupowych oraz mechanizacji (narzędzia do uprawy i pielęgnacji oraz ulepszone
zrywarki i czyszczalnie przy kółkach rolniczych).
nić

3.

Należy zmobilizować wszystkie środki celem wprowaw 1976 r. do produkcji przynajmniej dwóch nowych
krajowych odmian chmielu, istotnie zróżnicowanych długością wegetacji i terminami dojrzałości technologicznej.
dzenia

WZMOCNIENIE
DYSCYPLINY
INWESTYCYJNEJ
Uchwała nr 38
Rady Ministrów
dnia 24 lutego 1973 r. w sprawie
wzmocnienia dyscypliny inwestycyjnej oraz stosowania środków ekonomicznych i finansowych usprawniających proces inwestowania w jednostkach
państwowych
(Monitor
Polski Nr 11, poz. 63) zobowiązuje
ministrów
(kierowników
urzędów

4. W

okresie 1973—1977 na południu Lubelszczyzny, np.
powiecie Zamość, należałoby utworzyć dużą aglomerację
chmielarską, w skład której wchodziłyby: a) wielkotowarowy, państwowy kombinat chmielarski o powierzchni do
300 ha plantacji (np. Michałów); b) usługowa baza chmielarska dla drobno i średniotowarowych producentów,' pracujących na ogólnym areale 100 ha plantacji (np. Łabunie).

z

centralnych)
wódzkich rad
cia działania

ryfikowanie

oraz
prezydia wojenarodowych do podjęmającego na celu zwe-

do

dnia

30

Pierwsza z przyczyn jest raczej wykluczona. Rozproszenie
kilka tysięcy producentów w 7 województwach,
produkcji
trzydziestu kilku powiatach i setkach gromad wyklucza występowanie tej prawidłowości.

zarządzania produkcją, opartą na nowoczesnej strukturze organizacyjnej i specjalnym zapleczu technicznym o dużych
wydaj nościach i mocach przerobowych.

—

czerwca

1973 r. zadań inwestycyjnych przewidzianych w planach resortowych
i wojewódzkich, które mają być rozlatach 1974 i 1975 w ramach nakładów na te lata, pod kątem możliwości uzyskania zaplanowanych efektów produkcyjnych i
usługowych w drodze przedsięwzięć
techniczno
organizacyjnych przez

poczęte

w

w

Chmiel
należy do roślin uprawnych, którym towarzyszą najwyższe w świecie bezpośrednie i .pośrednie inwestycje oraz równie
coroczne
wysokie,
nakłady środków produkcji. W latach powojennych z uwagi na brak chmielu 1 pilne potrzeby krajowego brochmielniki
zakładano
w
warnictwa,
sposób niezorganizowańy
żywiołowy i było to ówcześnie gospodarczo uzasadnione.

Źródeł zjawiska należy poszukiwać w niekorzystnych dla
chmielu warunkach klimatycznych. W celu uzasadnienia tej
tezy, posłużę się danymi dotyczącymi zawartości alfa kwasów w odmianie Lubelska-Puławy z chmielnika Zakładu
Doświadczalnego Osiny, będącego jej kolebką.

—

Obecnie

ta forma produkcji nie ma szans rozwoju, ani
utrzymania się. Olbrzymie, n e uzasadnione ekonomicznie i organizacyjnie rozproszenie drobno i średniotowarowych plantacji wyklucza nie tylko standaryzację produkcji,'
ale także planową, nowoczesną i stabilną gospodarkę. Obecnie produkcja bazuje na chałupniczych metodach. Opiera
się na robociznie fizycznej ludności wsi, której niedostatek
odczuwa się już obecnie wyraźnie.

-

bardziej intensywne wykorzystanie
istniejącego majątku trwałego lub w
drodze zastąpienia budowy nowych
obiektów przez modernizację istniejących urządzeń.

Uzyskane
ności

w

w

sposób oszczędna
roboty bu-

ten

nakładach

dowlano-montażowe,

przy

zagwa-

rantowaniu

uzyskania planowanych
efektów,
mogą być przeznaczone:
1) na zwiększenie inwestycji socjalnych przedsiębiorstw w drodze przelewu z funduszów przeznaczonych
na
finansowanie inwestycji branżowych równowartości 10 proc. uzyskanych oszczędności na fundusze, z
których finansowane są inwestycje
socjalne, 2) na zwiększenie programu
budownictwa
mieszkaniowego
w
granicach 40 proc.
uzyskanych
w
drodze
oszczędności
przelewu
•

środków

funduszów przeznaczona
finansowanie inwestycji
nych
zakładobranżowych na rachuhki
wych funduszów mieszkaniowych.
z

Równocześnie
uchwała przyznaje
Inwestorom'
udział
w
oszczędnościach, uzyskanych w toku realizacji

inwestycji,

polegających na ograniczeniu zakresu robót budowlanych
inwestycji branżowych oddawanych
db użytku w latach 1973—1975.
Z kolei uchwała ustala wysokość
bankooprocentowania
kredytów
wych udzielanych na inwestycje w
roku 1973 oraz od 1 stycznia 1974 r.
Decyzja o podjęciu inwestycji produkcyjnych, polegaiących na budownictwie, powinna być odtąd poprzedzana. oceną wykorzystania istniejących zdolności produkcyjnych i możliwości ich intensyfikacji, dokonaną
przez zjednoczenie i ministerstwo.
Nowe inwestycje,
polegające na
budowie -nowych lub na rozbudowie
zakładów i obiektów,
istniejących
mogą
być
podejmowane tyiko w
tych .wypadkach, jeżeli
istniejące
zdolności produkcyjne w danej grupie wyrobów są w pełni wykorzystane i nie ma. możliwości uzyskania przyrostu
prbdukcji w drodze
przedsięwzięć intensyfikacyjnych i
modernizacyjnych.

Odmiana ta
obecnie
jest uprawiana na około GO proc. areału
Polsce. W latach X9S1—70 średnia zawartość alfa kwasów wynosiła 6,8 proc- Znacznie poniżej tej średniej
wieloletniej zawartość
alfa kwasów kształtowała się w tych latach kiedy występowała susza
w
fazie generatywnej chmielu. Dotyczy to lat: 1S53 (5.8 proc.),
195S (4,3 proc.), 1958 (5,5 proc.), 1964 (4,4 proc.), 1969 (5,7 proc.)
Nikt
wówczas nie mówił o degeneracji odmiany.

nawet

w

.

W 1971 r. susza, połączona z intensywnym usłonęcznieniem rozpoczęła się w połowie fazy generatywnej
w okresie pełni kwitnienia i praktycznie nie byłaby groźna dla
plonów i jakości chmielu, gdyby nie towarzysząca jej masowa inwazja mszycy chmielowej, na b&rdzo wielu plantacjach
nie opanowana.

.-

—

Dane z lat 1967—1972, dotyczące zapotrzebowania na pracę, zebrane
w
10
gospodarstwach chmielarskięh
uspołecznionych i indywidualnych na Lubelszczyźnie (5 prowadzonych systemem skośnym
i 5 widełkowym)
wskazują, że na wyprodukowanie 1 kg surowego
chmielu, niezależnie od systemu prowadzenia, roczne zapotrzebowanie
pracy
wynosi przeciętnie 1 godz., przy wyjątkowo dużej
—

stabilności
w
latach.
Gros
nakładów pracy
okresie zbiorów
(stosunek do pozostałych

Okres suszy 1971 r. trwał faktycznie do lipca 1972 r. włącznie. Niewielkie opady jesienno-zimowe i letnie pochodzenia
burzowego nie mogły zrekompensować niedoboru wilgoci
w
glebie, niezbędnej do nagromadzenia w szyszkach alfa
kwasów. Sierpniowe opady, gdy chmiel formował szyszkę,
na tę cechę jakości nie mogły już mieć wpływu.

w

no-uprawowych

Zawartość alfa kwasów w szyszkach jest ściśle zależna od ilości
rozłożenia opadów w okresie wegetacji. W badaniach IUNG stwierże
zawartość
alfa
kwasów
ściśle
uwarunkowana
dzono,
.jest
układem czynników klimatycznych
w
czasie, kwitnienia i wiązania
szyszek, a nie ich dojrzewania. Najistotniejszymi z nich jest znacz-

wilgotność gleby

i średnia

powietrza

w

fazie

tej

rozwoju.

Na pewno jednak
szkodliwy gospodarczo jest fakt, że
60 proc. uprawianego w kraju chmielu to jedna odmiana:
Lubelska-Puławy. Potrzeba zatem nowych odmian o zróżnicowanych cechach użytkowych. Zagadnienie tó budzi ostatnio liczne kontrowersje, a nawet zgłaszane są propozycje,
aby zarzucić rodzimą hodowlę zastępując ją importem odmian
chmielu.

Czynności

Kraj

ministra, a kończąc na dyrektorze
przedsiębiorstwa inwestycyjnego.
-UTWORZENIE INSTYTUTU
OCHRONY ŚRODOWISKA
Rada Ministrów
dnia 18 stycznia
Polski Nr 3, poz.

uchwałą
1973

nr

Opracowała

ZIELIŃSKA

12 ŻYCIE GOSPODARCZE
-

akademickim.
ETAP
W

25.111.1973

r.

N

okresie

od 1378 r. do 1982 r. formy organizacyjne przemysłowej technologii produkcji przenoszone byłyby stopniowo do praktyki. W rejonach koncentracji chmielarstwa istniałby zatem tradycyjny system produkcji i nowy, oparty na przemysłowych formach
wytwarzania. Równocześnie powstałyby pierwsze chmielarskie

bazy usługowe na skalę przemysłową przy spółdzielniach kółek
rolniczych, łub POM, oraz kolejny państwowy kombinat chmielarski.
ETAP

in

końcowy

od

1983

Razem

Plan

na

1980

reorganizacji

r.

do

1985—87

W

r.

tym czasie

r.

Równocześnie
0,15
0,12

chmielarstwa

obejmowałby
wszystkie
ustalone uprzednio mikrorejony uprawy chmielu zostałyby
pokryte siatką spółdzielczych baz usługowych i kombinaEtap

okres

tów.

suszenie

0,15
0,08

0,15
0,15

0,30
0,20

TARGÓW

w

likwidacji
chmielu

w

rok

1985—87

stanowiłby ostateczny termin
chałupniczych form produkcji

tradycyjnych,
Polsce.

Przedsiębiorstwo handlu zagranicznego
roku
„TORIMEX" nadzorowane od 1971
przez MHWiU prowadzi prace dla wzboi
urozmaicenia
gacenia
asortymentu
W ramach tej
działalności
rynkowego.
w
„TORIMEX"
organizuje
kraju i za

Hanowerze

wymianę towarów między Domami
Towarowymi, najczęściej w formie
Ta
forma
„Tygodni Sprzedaży".
handlu
naszemu
daje
społeczeństwu
możliwość zapoznania się w szerszej skagranicą

Około 100 000 towarów zostanie

zaprezentowanych w trakcie ich trwania. Wśród nich dokładnie 37 nowości, które Was
na pewno ogromnie zainteresują. Hanower to wielka międzynarodowa giełda informacyjna, to centrum do nawiązywania kontaktów, to miejsce dla porównania konkurencji
w branży. Targi w Hanowerze są miejscem spotkań ludzi,
którzy chcą wiele wiedzieć, aby swoje szanse handlowe lepiej wykorzystać. Żadne targi światowe nie mają tak wielkiego znaczenia międzynarodowego.

Hanower
ku 1973

jest co
jest inny

roku
niż

w

nowocześniejszy, ponieważ

świat

Żądajcie
cji

w

planu tematycznego sesji fachowych

branżach, które

Deutsche Messe

—

Was

und

interesują, pod

Ausstellungs

—

oraz

ro-

roku 1972.

li

i

Budowa maszyn
aparatów, elektrotechnika, technika informacyjna i biurowa, żeIaz6, stal i metale nieżelazne, kon-

strukcje stalowe, narzędzia, artykuły budowlane, materiały
budowlane, artykuły przemysłowe, chemia, tworzywa sztuczne, mechanika precyzyjna, optyka, towary żelazne, blaszane
i metalowe, 10 zakresów przemysłu towarów konsumpcyj-

z

nych

przekrojem artykułów konsumpcyjkrajów socjalistycznych.

„TORIMEX"
współdziała także w zaopatrzeniu tzw. „restauracji narodowościowych" w kraju i za granicą, takich
Tatiana"
jak „Trojka" w Warszawie, i
w
Katowirnch, ąd-zie można zamówić rosyjski kawior, sairę, koniaki, szampany,
piwo „Dwoinoje-Zolotoie",
oryginalne
wody mineralne „Borżomi" i „Ńarzan".
-

Odpowiednikiem
tych lokali w Mosjest polska restauracja „Warstwa"
którą „TORIMEX" zaopatruje w artykuły specyficzne d'a naszej kuchni. Dla
bułgarskiej powszechnie znanej w Warszawie
restauracji „Sofia", „TORIMEX"
sprowadza m. in. przyprawy „czuhrica"
rakiję i mastikę (bułgarska anyżówka)
o-az
Górnowtiikiw-ną worte mineralna
na
Bania".
Dla
smakoszy
weglerskich
kwie

nych.

informa-

adresem:

p

=i..-

ToR iM
,

7x

"

kwSSi

salami

AG

werrierskie.
„Gyulai",
gotowa
ró*ne
„pstrą" potrawę „leeso",
napije
kiIka
tym
*«MwSr
Tokaju
Z
restauracji węgierskich zaopatrywanych przez „TORTMEX" należy choćby
wymienić:
„Budapeszt" w Warszawie,
„Hungaria" w Katowicach, „Balaton" w
w
Krakowie,
„Pest"
Łodzi, „Czardasz"
w
Kłodzku i „Stylową" w Świdnicy.
w

3

Hannover-Messegeliande

Telefon

(05 11)

891

Teleks 09 22 728

TARGI HANOWERSKIE 73

Hannover

W
mieli

bedziemv
przyszłości
możność zapoznać
się z potrawai
zachodnich
naszych
południowych
bowiem
sąsiadów.
Przygotowane iest
otwarcie
restauracji czechosłowackiej w
i
Katowicach
w
NRD-owskiej
giku
miejscowościach na terenach pogranii
oraz
na
Pomorzu
We
cznych
wlu. Ich odpowiednikami
będą r^auracje polskie w Ostrawie i DreLi" które
TORIMFVV"
będą zaopa» ywane przez

najbliższej

mi

od czwartku 26 kwietnia

Nr 12 (1123)

powinno powstać w pow. zamojskim techni(np. w Janowicach). Równolegle przy
Akademii Rolniczej w Lublinie należałoby powołać specjalistyczny zakład, przygotowujący fachowców na poziomie
r.

chmielarskie

r.

życia Instytut
z
siedzibą w Warszawie oraz z oddziałami W Katowicach, gdzie otrzymuje nazwę- „Centrum Ochrony Środowiska", oraz we Wrocławiu.'
Przedmiotem działania
Instytutu
jest organizowanie i
prowadzenie
rozwoprac naukowo-badawczych,
w
dziejowych i wdrożeniowych
dzinie kształtowania i ochrony śroż zakresu
dowiska, wynikających
działania Ministra Gospodarki Terenami, i Ochrony Środowiska.
-

6:1).

Zbiór

agrotechniczne

6. W 1974

kum

10 %

(Monitor
16) powołała do
Ochrony Środowiska

STANISŁAWA

.

CSRS
NRD

,

Wreszcie uchwała ustala, kto iest
osobiście odpowiedzialny za decyzje
o inwestycjach oraz za sprawny ich
przebieg, poczynając od właściwego

się jak

aglomeracja poza produkcją rzędu 600—700
suchego chmielu, powinna stanowić stały obiekt eksperymentalny, gdzie możliwe będzie podejmowanie prac badawczych, w następujących, kluczowych kierunkach: ekonomika i
organizacja wielkotowarowych, przemysłowych
form produkcji; adaptacja nowych technologii produkcji;
ocena zestawów maszyn i narzędzi; spółdzielcze "formy produkcji chmielu w ramach branżowych zrzeszeń drobno
i średniotowarowych producentów oraz ekonomika tej formy wytwarzania; ocena przydatności nowych odmian chmielu dla przemysłowych form produkcji; możliwości wykorzystywania odpadów pożniwnych chmielu na paszę.

skoncentrować

czynności pielęgnacyj-

A zatem około roku 1980 przy dotychczasowych lub zbliżonych formach produkcji chmielu, na zebranie plonu odpowiadającego zapotrzebowaniu surowca w ilościach 4—5
tys. ton rocznie, trzeba zgrupować na okres 2 tygodni sierpnia około 200—300 tys. zbieraczy. Koszt sprzętu osiągnąłby
w skali kraju
(wg dzisiejszych płac) 200—300 min zł.
Jak powyższe zagadnienie kształtuje się u naszych najbliższych sąsiadów w CSRS i w NRD? Porównajmy zapotrzebowanie czasu pracy na czynności pielęgnacyjno-uprawowe w godz. na 1 kg surowca chmielu.

i

na

kształtuje

trzeba

5. Powołana

ton

do

piątku

4

maja

Donnentag, 24. AprJI
Frettag,4» Mai

bts

wfocPa-

w

specyfiki

polskiej

kucłuU.<ms)

W resorcie chemii zakończono
niedawno prace nad długofalo-

KSIĄŻKI NADESŁANE
E

N.

KOBRINSKI

.

STEROWANIA

W

NOMICZNYCH

zł

cena

PODSTAWY

—

SYSTEMACH

tłumaczyła
Paczyńska
WNT, Warszawa

23.

EKO-

rosyj-

z

-

Hanna

skiego

sięgającym lat 1980-85,
kompleksowym programem rozwoju i chemizacji gospodarki.
Chcielibyśmy się tu zająć jednym tylko fragmentem tego programu, tym mianowicie który można zatytułować: chemia
rolwym,

232

str.

—

1972.

ujęcia zagadnień planowania i zarządzania w działalności
znagospodarczej. Autor
ny matematyk radziecki
dokonuje
przeglądu
podstawowych problemów
z
widzenia
ekonomicznych
punktu
nowoczesnego

nictwu, rolnictwo

Miniona i obecna 5-latka chemii stały pod znakiem nawozów sztucz-

—

—

możliwości

ich

matycznego

i

modelowania

stosowania

malizacji na użytek
przemysłowych.

v

nych.

Powstają jednak pytania,
czy ten wysiłek był wystarczający, czy chemia wypełniła zadowalająco swoje obowiązki wobec rolnictwa i nas jako konsumentów żywności.

mate-

metod

nam.

-

opty-

przedsiębiorstw

FELIKS
MATCZYNSKI
PROCESY
I
PRACY
STANOWISKA
ROBOCZE
I
METODY
ANALIZY
RACJONALIZACJI
str.
187, cena zl 18. WNT '
Warszawa 1972.
—

W¥¥:

warunki

stanowiskach

na

pracy

produkcja
wozów

kładu:

SZOSLAND
I

BUDOWY

435,

str.

—

TECHNOLOGII
zł

cena

43.

TKANIN
Warsza-

WNT,

1972.

wa

na-

rolnictwa

dla

zakresie

w

nawozów

azoto-

wych w roku 1965 chemia dostarczyła rolnikom 439 tys. ton czystego
składnika, w roku bieżącym planuje
dostawy wg rzędu 1125 tys. ton. W
ciągu ośmiu lat od 1965 do 1972 w
przeliczeniu na 1 ha gruntów ornych dostawy łączne trzech nawozów
zawierających azot, potas i
fosfor (NPK) wzrosły z 87,1 kg do
203,3 kg, a licząc 1 na ha użytków
69,3 kg do 161,5 kg.
rolnych

PODSTAWY

—

dostawy

dla
Podręcznik jest
przeznaczony
Wydziału
Włókienniczego,
Jak również dla pracowników inżyniew
ryjno-technicznych
zatrudnionych
studentów

tkalniach.

upraw

i

wa-

postać dostarczanych aktualnie
przemysł chemiczny nawo-

ną

przez

ków nawozowych do rozrzuconych
punktów mieszania, luzem. Lecz oczywiście te punkty preparowania
mieszanek trzeba dopiero' stworzyć
w oparciu np. o międzykółkowe baJedna stacja miezy maszynowe.
szania byłaby w stanie obsłużyć teren
w
promieniu 30—40 km. Gorównież
luzem,
tową
mieszankę,
można
dostarczać
rolnikom,
by
zwłaszcza że system ten przewiduje
nie tylko dostarczanie, lecz również
wysiew nawozów w ramach usług.
Jeśli weźmiemy pod uwagę rosnące
masy nawozów, którymi zasila200 kg czystego składmy ziemię

wzrosły blisko trzykrotnie. Dla przy-

ro-

boczych.
JANUSZ

i

od

Drugi system zakłada możliwość
transportu poszczególnych składni-

ZAKRESIE produkcji nawozów sztucznych trzeba
tak:
W
odpqwiedziec
ciągu niespełna 10 lat

zasady i metody badania i usprawniania procesów pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych przemysłu maszynowego.
Szczególną uwagg zwrócono na analityczne
metody
organizowania procesow
oraz
na
pracy
ergonomiczne
omówiono

książce

glebowych.

.

—

W

zależnie

runków

Pierwszy system bardziej, z chemicznego punktu widzenia, „elegancki" jest jednak kosztowniejszy
zarówno ze względu na technologię,
jak i koszty transportu i opakowania. Do jednego punktu geograficznego
należy dostarczyć wszystkie
składniki, a
niezbędne
następnie
rozwieźć gotowy produkt w polietylenowych workach. W przypadku
Polic
np.
radziecką sól potasową
trzeba wieźć koleją przez cały kraj.
Jeśli mowa o opakowaniach, to dostawa
w
workach podraża każde
100 kg nawozów o 20 zł.

—

Próba

składzie,

—

zów, szansa ich mieszania w terenie
wydaje się wątpliwa. Nawozy azotowe

dostarczane są

w

formie gra-

nulowanej, superfosfat
przeważnie pylisty, sole potasowe nie granulowane. Jak to razem zmieszać,
by nie nastąpiło rozwarstwienie, by
mieszanka miała skład jednolity?...
—

Cytujemy te poglądy, nie przesądzając sprawy, który system w naszych warunkach będzie bardziej
efektywny. Przed podjęciem, decyzji
należałoby to szczegółowo'
policzyć. Według przewidywań rolników, zapotrzebowanie na nawozy
kompleksowe w roku 1980 sięgać
będzie 40 proc. ogółu dostarczanych
nawozów, a więc znów pytanie: czy
jedne Police wystarczą?
Ogólnie biorąc, rolnicy domagają
się od chemii nawozów o wyższym
stopniu koncentracji (by nie przewozić balastu), a także
w przyszłości
nawozów. o przedłużonym
działaniu. Tego typu nawozy nie są
jeszcze w kraju wytwarzane; zabezpieczenie granulki nawozu chemiczną otoczką pozwala jej dłużej
przebywać w ziemi, pozwala roślinie dłużej czerpać składniki mineralne, zmniejsza poziom strat wskutek denitryfikacji, wymywania.
—

—

.

70 tys. ton decydująca część pocho^
dzi z importu, część^ mniejsza z

glowodorów w przeciwieństwie do
związków fosforo-organicznych powłaściwości
siadają
niekorzystne
kumulowania się w tkankach organicznych oraz długotrwałego zalegania w środowisku". Zaobserwowano
również
uodparnianie
się
wielu szczepów owadów na stosowane chemikalia. W związku z tym
w
ciągu minionych lat nastąpił u
nas
niemal całkowity odwrót od
tych środków; a chemicy pod naciskiem potrzeb zostali zmuszeni do
opracowania
technologii
nowych
równie
preparatów
skutecznych,
lecz ulegających szybszemu rozkładowi
pod
wpływem
czynników
atmosferycznych, preparatów mniej
szkodliwych dla człowieka, choć
w
fazie
stanowiących
pierwotne] równie groźne trucizny.
Jest

o
przestarzałej
potrzeby ocenia się
na
200 tys. ton); wreszcie białka
syntetyczne, uzyskiwane w procesie
bakteryjnym, na bazie węglowodorów, n-parafin, gazu ziemnego.

technologii,

tych
preparatów
jesteśmy jeszcze na początku drogi.
Część importujemy, inne są w sferze
wyobraźni. Trwałe zaspokojenie potrzeb rolnictwa wymagać będzie również, jak się wydaje, stworzenia odpowiednich mocy produkZdaniem
fachowców,
cyjnych.
wskutek
znacznego
stopnia przyswajania przez zwierzęta preparatów chemicznych, podawanych bezpośrednio jako domieszki pasz, inwestycje w tej dziedzinie są bardzo
opłacalne. Jedna złotówka wydatkowana
na
inwestycje przynosi
5 złotych w postaci produktów mięsnych.

ciekawą, że w zaochrony roślin występują swoiste mody. Jedne preparaty cieszą się uznaniem rolników,
inne o podobnym działaniu niechętnie są stosowane. Ze względu na
lecz człoochronę już nie roślin
wieka, należałoby postulować, by
rolnika indywidualnego uwolnić od
operowania niebezpiecznymi chemikaliami, by wszelkie opylania, opryskiwania itd. stanowiły usługę
środków
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RWPG

—

Warszawa

jest kolejną
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RWPG

—
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pozycją

ogólną

w

problematykę
krajów RWPG.
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str.
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—
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zarys

omawia

oraz

zl

cena
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daje
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str.

—

se-
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Świat", ^pro-

—

żelaza i stali

hutnictwa

—

Mówiąc inaczej,

—

Sadzikowskie-

25.—

'

wysiłek

omawia

wielkich

rozwój.

kori

ich

—

miniemy Belgię i Holandię, o szczególnej strukturze upraw (warzywnictwo, kwiaciarstwo) i w konseko
wencji
szczególnie
wysokich
wskaźnikach nawożenia, to zajmujemy miejsce gorsze od NRF i NRD,
zbliżone do Czechosłowacji, lepsze
od Francji, Szwecji czy Węgier. W
bieżącym pięcioleciu przemysł chemiczny pozwoli zwiększyć wysiew
nawozów średnio o 14 kg na hektar
użytków rolnych rocznie. Jest to
zjawisko niepowtarzalne i w kraju,
i na świecie. A więc sukces?

—

Praca

po-

CHEMIA

poracji współczesnych,
formy
organizację, miejsce w systemie goi
administraspodarczym, prawnym
cyjnym kraju oraz rolę w opanowywaniu
rynków zagranicznych,
PRACA
ZBIOROWA
ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA
Teoria,
zł

cena

30,— PWE,

1972.

dla
zaprzeznaczona jest
i
osób
studiujących zarządzanie.
Została
ona
napisana
przez
współpracowników firmy PA Management Consultants i zawiera materiał wykorzystywany w szkoleniu no-

Książka
rządców

wo

angażowanego

ALICJA

ORGANIZACJI

PRZED-

W

PRZEMYSŁOWYM
zł

17.

—

Warsza-

PWE,

—

1972,

Autorka

zasady organizacji
procesów pracy, przechodząc od organizacji stanowiska
roboczego, poprzez
organizację pracy w zespołach
do organizacji pracy kierowniczej.
•

—

KADRA
ANNA PREISS
TECHNI'
PRZEDCZNA
W
NOWOCZESNYM
SIĘBIORSTWIE PRZEMYSŁOWYM
zl
str.
37. PWE, Warszawa
460, cena
1972.
—

—

Autorka
analizuje proces kształtowania się oraz integracji kadry technicznej, jak również jej rolę w nowo

powstającym, wysoko zautomatyzowanym
przedsiębiorstwie.
ANTONI
SKI
NIA

188,

str.

TRETJ-

PRZED-

W

PRZEMYSŁOWYM
zł

cena

15.—

—

Warsza-

PWE,

1972.

Broszura

z

serii

„Biblioteka

HANUSZ

PRODUKCJI

PRZEMYSŁO-

WYM

zł

str.

—

Warszawa
Praca

macje

220,

cena

18.—

zawiera

wania

wykonawczego
dokumentacji związanej

oraz
z

plano-

ewidencji
tym pla-

nowaniem.

ramach

SPROSTOWANIA

II

fosforanu
11

numerze

„Życia Gospod ar-^

czego" (str. 2) ukazało siię ogłoszeInstytutu Nauk Ekonomicznych
Uniwersytetu Warszawskiego o re.
krutacji na I rok 3-letnich Studiów
nie

•

Doktoranckich

w

zakresie

politycznej, a nie
mylnie podano.

na

ekonomii

rok, jak

X

zakładów

etapu

nych

w

z

wyróżnio-

Konkursie-Ankie-

cie

„Szukamy Oszczędności Materiałowych" podane w rozstrzygnięciu

tego

25.11.1973

konkursu

w

ZG

nr'"8

brzmi

z

Łukaszczyk, a
nie Lubaszczyk, jak mylnie wydrukowaliśmy. Za błędy przepraszamy.
r.

REDAKCJA

rur

kroki

rur

mniej-

o

—

stosowania

Preparaty chemiczne przyspieszają lub opóźniają -wegetację roślin.

tworzyw

w

*

Fot.: Maria Wlazło

POWIEDZIELIŚMY już, że nasż
chemizacji gospodarki narodowej jest programem komplektzn.
on
sowym,
wychodzi
poza
branżowe opłotki.
Między producentem rolnym a konsumentem stają dwaj pośrednicy: przemysł rolnospożywcźy i handel. A więc przemysł chemiczny musi także dostrzegać potrzeby przetwórstwa i obrotu
produktami rolnvmi. Stad potrzeby
w
zakresie
środków
dezynfekcyjnych, konserwujących, antvseptyczsieci
nych, chłodnictwa. Rozwój
sklepów samoobsługowych wymaga,
aby towar był odpowiednio pakowany,
by te opakowania chroniły
towar przed zepsuciem
a
zarazem
dawały nabywcy szansę stwierdzenia, co się wewnątrz znajduje.

nawozona

700

hektar

nawozu

—

—

.

W tej kwestii
na osi
chemia

rysuje się

również

rolnictwo
Rolnictwo

polaryzacja poglądów.
opowiada się raczej za pierwszym rozwiązaniem, chemia za drugim.
—

Nie

uruchomiono po
Polsce
produkcję

Trzecim
budowa

NPK

odpowiada w
to
kg
staje
się coraz bardziej zrozumiałe, że
transport tych mas, manipulowanie
nimi, wysiew staje się odrębnym
problemem, Tu już nie wystarczają
proste, swojskie metody, a konieczna jest mechanizacja na dużą skalę
i organizacja. Słowem
wyręczanie rolnika w tych robotach przez
wyspecjalizowany aparat.
masie

(NP)
etapem

jest dobre to, co jest
najwygodniejsze w produkcji. Koncepcja mieszalni nawozów sprawdziła się może w krajach, gdzie występuje wielkotowarowa gospodarka farmerska na dużych areałach
a nie tam, gdzie przeważa rolnictwo
zdaniem
rozproszone.
Naszym
twierdzą rolnicy
część produkcyjnego trudu chemia chce przekazać rolnikom i... niech się oni martwią. Jeśli nawet uwzględnimy, że
nawozy trójskładnikowe będą drożz
sze
produkcyjnych względów, to
uzyskane efekty z nawiązką wyrównają te wydatki rolnika.
zawsze

SPOSÓB

PODANIA

—

wyłania się problem wykra-

czający

poza

na

resort

są

temat

dwa

chemii.

Wśród

rodzaje poglą-

zestawiania

nawo-

wieloskładnikowych. Pierwsi
opowiadają się za koncepcją przemysłowego fabrycznego ich preparowania—takjaktomabyćwPolicach.' Drudzy są rzecznikami utworzenia rozrzuconych po całym kraju
sieci mieszalni mechanicznych. Tam,
bliżej rolnika na jego „zamówienie",
uwzględniając konkretne potrzeby
agrotechniczne, można by zestawiać
mieszanki nawozowe o
zmiennym

nad
Zatrzymaliśmy się dłużej
kwestią nawozów wieloskładnikobo
to
nowość. Patrząc
wych
jednak na stosunki między dwoma partnerami
można chyba zaryże ze strony
twierdzenie,
zykować
przemysłu
chemicznego, partnera
oczekiwać
potężnego,
należałoby
'

—

wobec

rolnictwa, a zwłaszcza woindywidualnego więk-

bec rolnictwa

inicjatywy. Nie rolnik powisię domagać nowości w zakresie niezbędnych rolnictwu chemikaliów, lecz chemia powinna wyz
chodzić
nowymi propozycjami,
wprowadzać nowe produkty, pracować nad poprawą efektywności dostarczanych nawozów i innych preparatów.

•

Przede

wszystkim, stosując nawotrójskładnikowe, unika się błędów jednostronnego nawożenia. Ponadto dla poszczególnych typów upraw chemia pod nadzorem naukowym powinna dostarczać kilka zestawów
nawozów
kompleksowych.
Wreszcie, biorąc pod uwagę fizycszy

wyspecjalizowanych brygad, gwarantujących prawidłowy dobór preparatów i prawidłowe wykonanie
zabiegu. Jak się wydaje, w zakresie wdrażania nowych środków ochrony roślin zacieśniać się powinna
współpraca między branżowymi
instytutami rolniczymi, Instytutem'
Chemii
Organicznej i zakładami
produkcyjnymi.

szej

nien

MIĘSO
Chemia
choć

w

Z

RETORTY

Przedstawiony

dostarcza

już rolnictwu,
rozmiarach
nie pokrywazapotrzebowania, chemicz-

nia

jących
nych składników mieszanek paszowych (w bieżącym roku mocznika
18

paszowego

zarys

zagadnie-

—

wielki
w

tys. ton,. fosforanów

76 tys. ton) witamin
paszowych
i antybiotyków dla zwierząt, polfamiksów, środków przeciw wylęganiu zbóż... Jeszcze raz powołam się

tu

rolnictwu" wskazu„chemia
je jak szerokie są jego ramy, jak
wiele jest jeszcze do zrobienia i jak

jest ciężar gatunkowy chemii
rozwiązaniu problemu wyżywie-

nia.

ostatnich

W

latach

roczne

—

NIE

TRUJMY

SIĘ

—

—

zów

jedinego

autorów

amonu.

fachowców

*

ilości

i

różnych postaciach dały obiecujące
wyniki i stwarzają chemii pole szerokiej produkcyjnej ekspansji.

LECH FROELICH

finiszu.

tu

1150 km
mm

—

sze

inwestycji jest
fabryki
trójskładnikowych kompleksowych. Budowa ta jest właśnie

I

budownictwie

Dotychczas dostawy tworzyw w
postaci materiałów konstrukcyjnych
zastępujących w gospodarstwie rolnym tradycyjne drewno były minimalne. A przecież można sobie wyobrazić nawet koryto nie z cementu, nie z drewna, lecz właśnie z mas
plastycznych. Pierwsze próby, pierw-

nawozów
na

budziło

winylu
w

przy budowie

—

nika

tej

dów

Nazwisko

R0L-

stoją przed załoga-

nawozu

W

to

w

stosowanie

średnicy 220 mm.
Podjęto produkcję rur drenarskich
z tworzyw.
Uruchomiono produkcję
folii dla ogrodnictwa
szeroki 12metrowy dywan pozwala pod przykryciem. hodować wczesne uprawy,
chroni je przed przymrozkami, niby w zaimprowizowanych inspektach.' Te same folie pozwalają tia
wznoszenie tuneli —r hangarów o
100
150' metrów
długości 50
będących czymś w rodzaju przenośnych szklarni.

wzrost

pierwszy w
dwuskładnikowego

raz

—

rolnictwo otrzyma ok.
PCW o średnicy 160

sze

—

infor-

podstawowe
organizacji,

miastach

w

mieszkań

z

nowych fabrykach zbudowańych niejednokrotnie w oparciu o
zagraniczne licencje i dostawy urządzeń wciąż aktualny jest postulat
szybkiego dochodzenia do projektowych zdolności produkcyjnych. W
zakładach starszych wysuwa się na
czoło kwestia zmiany bazy surowz drogiego
i deficytowego
cowej
koksu na gaz ziemny.
Będzie to
miało zasadniczy wpływ na obniżenie kosztów produkcji. Jakość produktów nawozowych, uzyskiwanych
z
nowych urządzeń odpowiada na
ogół standardom światowym, jest
dobra. Obiekty stare domagają się
jednak rekonstrukcji technicznej, by
podnieść walory użytkowe wytwanawozu.
W
Policach, w
rzanego

PWE,

sztucz-

tworzyw

wodociągów,
zdobyły one sobie pełne
obywatelstwo. W bieżącym roku

NICTWU

W

1972.

dotyczące

zadania

chemicznych
wych?

W

PRZEDSIĘBIORSTWIE

uza-

deszczowni

w

dynamiką

w

program

Jakie

PLANOWA-

—

swoją

mi

planowania zaopatrzenia materiałowew
go
przedsiębiorstwie:
organizacja
planowania, źródła informacji, powiązanie
planu zaopatrzenia z planem
produkcji, metody planowania w komórce
zaopatrzenia.

WYKONAWCZE

wiejskim

dostaw.

Materiałowej" przeznaczonej dla
szerokiego
aktywu
gospodarczego.
Autorzy omawiają m. in. następujące
podstawowe zagadnienia dotyczące

TADEUSZ

nawozy

przekracza

Gospo-

darki

NIE

na

Jeśli

polichlorku

z

pewne opory

ostatnich miesiącach gwałtownie wzrosło. Porównując zakupy nawozów w okresie
ostatnich trzech miesięcy z analogicznym okresem sprzed roku zwiększyły się one o 29 proc. (!) A więc
wzrost
popyt,
zakupów nawozów

ZAOPATRZE-

MATERIAŁOWEGO

SIĘBIORSTWIE
wa

LEON

KU2DRZAŁ,
PLANOWANIE

—

wanie

kroki.

wsze

A więc w porównaniu z bieżącą
pięciolatką tempo przyrostu dostaw
rzeczywiście
będzie
spokojniejsze,
lecz wystarczająco wysokie. I jest
wątpliwe, czy bez nowych inwestycji uda się je osiągnąć. A o nowych
inwestycjach należy myśleć z należytym wyprzedzeniem, zwłaszcza jeżeli
że
weźmiemy
pod
uwagę,
wśród większości
rolników zainteresowanych intensywnymi formami
gospodarowania (efekt decyzji polityczno-gospodarczych)
zapotrzebo-

omawia

stosowania

budownictwie

będzie
zobowiązana w przyszłych
co
roku
pięciolatkach
zwiększać
swoje dostawy nawozowe na hektar
ook.10kg.

PODSTAWY

—

PRACY

SIĘBIORSTWIE
str.
218, cena
wa

personelu.

SAJKIEWICZ

zwrócić

perspektywy

nowe

nych. Oczywiście, jesteśmy wciąż
na początku
drogi i trudno jeszcze
Nie.
mówić, o inwazji
tworzyw.
mniej warto podkreślić nawet pier-

—

Stwierdzenie to budzi jednak u
rolników pewien niepokój. W planach perspektywicznych przewiduje
się, około roku 1990 stosowanie
znacznie wyższych dawek nawożenia niż obecnie, aż do 350 kg NPK
w
na
hektar.
czystym składniku
Chcąc osiągnąć ten poziom chemia

—

336,

str.

—

Warszawa

na

kresie

rur

—

praktyka

wreszcie

Chciałbym
wagę

ROL-

Osiągnęliśmy wysoki pułap, który
pozwala dalej rozwijać się spokojW
niej
twierdzą chemicy.
nadchodzących latach przemysł nanadal
wozowy
będzie oczywiście
poszerzał swoje zdolności produkcyjne, lecz raczej na drodze modernizacji i» intensyfikacji pracujących
już urządzeń, niż forsownych inwestycji.

PWE, War-

1972.

szawa

nasz

Równocześnie rolnictwo
domaga
się wciąż nowych wyrobów w zakresie produktów technicznych: od
smarów
dla
traktorów
paliw i
i całej wiejskiej motoryzacji
po
robocze rękawice gospodarskie (w
ubiegłym roku dostarczono takich
rękawifc 38 tys. par, a w bieżącym roku przewiduje się wytworzenie 250 tys. par); od ópon, pasków klinowych, pasów transmisyjnych
po obuwie
gumowe
(w
tej dziedzinie również postęp, tradycyjne gumiaki w szerszym zakresie mają być zastępowane obuwiem bardziej higienicznym o cholewkach z impregnowanej tkaniny).
—

zwolił na dokonanie ogromnego skoku produkcyjnego i uplasowanie się
wśród krajów europejskich o poważnym zużyciu nawozów. Jeśli po-

1972.

Książka
rii

HUTNI-

KRAJÓW

STALI

Problemy rozwoju i współstr.
228, cena zł 16,— PWE,

—

pracy

I

PO

—

—

—

—

a

zakresie

W

rzeczą

kresie

zakładu

Bonarlci,

Drugim

problemem jest zapewniezbędnych środroślin:
ochrony
owadobójczych, grzybobójczych, gryzoniobójczych, do opylania, do opryskiwania
itd. W przeciwieństwie do ciężkietonago problemu nawozowego
żowo problem środków ochrony jest
znacznie „lżejszy". W roku bieżącym chemia ma wyprodukować w
postaci skoncentrowanej 10100 ton
środków ochrony roślin (w postaci
użytkowej 34.900 ton). Zadanie podstawowe, jakie w tej dziedzinie postawiono przed chemikami, to zanienie
ków

rolnictwu

—

sadnicza zmiana

nych
Od

struktury
preparatów.
kilku

poddane
zie

DDT.

tycydy

z

stosowa-

lat generalnej krytyce
zostały preparaty na baStwierdzono, że „insekgrupy chlorowanych wę-

na

zdanie rolników.

W ubiegłych
latach
w
profilu
produkcyjnym chemii dominowały
środki służące w pierwszej kolejności zwiększaniu plonów, zwłaszcza zbóż
niejako w cieniu znajdowały się preparaty poprawiające
wyniki hodowli zwierzęcej. Obecnie
konieczne jest zwrócenie szczególnej uwagi na te środki, które bezpośrednio i z największą skutecznością mogą poprawić efekty hodowlane. Wymienia się tu
właśnie
soli
witamin,
kompleksowe zestawy
mineralnych, środków stymulujących (polfamiksy) stosowane jako
domieszki
do pasz;
aminokwasy;
fosforany paszowe (z wymienionych
—

.

wskaźniki

przyrostu produktów che-

micznych

wahały się w granicach
Nowe zadania, nowe
potrzeby ujęte programem chemizacji gospodarki narodowej wymagać będą zwiększenia tej dynamiki
do 15—20 proc. rocznie. Wynikają
stąd nieuchronnie zadania inwestycyjne, usprawnienie procesów inwestycyjnych, zapewnienie nowoczesnych rozwiązań technologicznych,
skracania cykli, osiągania pełnych
zdolności produkcyjnych przez nowe
instalacje. Ale to zupełnie inna hi10—13

proc.

storia.
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TEPOWTARZALNA

ŚWIATA

ZE

w
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XX
-wieku była
połowie
specyfika
gospodarki japońskiej, na którą składały się: w dziedzinie struksilnie
tury przemysłu
.

—

HANDEL NAD

WEŁTAWĄ

struktury społecznej
orientalnego feudalizmu.
Znajomość
tej specyfiki pozwoliła rodzimym
warstwom
rządzącym (elicie
finansowo-przemysłowej ściśle powiązanej z pozostającą u władzy partią) -na wykorzystanie jej jako jednego z czynników umożliwiających ekspansję godokonanie „cudu" gospodarczą
spodarczego.

spożywcze

supermagazyny

nych itp.

—

W' Pradze przybędzie w bieżącym pięcioleciu
50
metrów
tys.
kwadratowych
co
powierzchni
sklepowej,
odpowiada
1/1
qk.,
powierzchni dotychczasowej.
Przede
wszystkim będą to dwa nowe
Wiełkib
domy towarowe. Jeden, budowany
przez
firmę szwedzka, mieć będzie 21
tys. metrów kwadratowych powierzchni, drugi (budują go Jugosłowia12
nie)
tys. metrów kwadratowych. |
(L)
•

Źródłem

(w stosunku do tego, co można by uzyskać w jakimkolwiek kraju zachodu) akumulacji było niezwykłe, niczasach nie
gdzie w dzisiejszych
zróżnicowanie
spotykane
plac, utrzymywanie stałej tendencji inflacyjnej w dziedzinie dóbr konsumpcyjnych, ograniczanie spożycia zbiorowego na rzecz
inwestycji
produkcyjnych.

_

—

CHIŃSKO-JAPOŃSKIE

OBROTY
Wartość

obrotów

towarowych

między

Japonią i Chińską Republiką Ludową
wzrosła w 1972 roku o 20 proc. w poz
i
równaniu
rokiem poprzednim
wy1 050
min
niosła
doi.
Zdaniem
ekspertów japońskich
w
roku
bieżącym wymiana
handlowa z
Chinami może
ulec
podwojeniu i osiągnąć wartość 200.) min
doi.
Niedawno
podpisano kontrakt na
dostawę do Chin w pierwszej polowie
br.
1,4 min ton wyrobów walcowanych.
Grupa firm japońskich prowadzi rokoz
wania
chińskimi
przedsiębiorstwami
handlu zagranicznego
w
sprawie dostaChRL
wy
kompletnego wyposażenia dla
włókien
Rozwytwórni
syntetycznych.
szerzeniu
handlu
wzajemnego
sprzyja
stosunków
normalizacja
chińsko-japońa
także
skich,
decyzja EksportowoImportowego Banku Japonii o przyznaiłiu
ChRL znacznych
kredytów na zakup japońskich towarów.
(L)

KONCERNÓW

„dodatkowej"

Stratyfikacja płac dokonywała się
w
różnych
przekrojach
społecznych.
PŁACA

KOBIET

zależności

w

kazała

kształtuje się
gałęzi produkcji na

od

45—52

poziomie
mężczyzny

i

sytuacja

wielkich

Zarobku
nie
wy-

proc.
ta

zmian

ciągu
W
całego dwudziestolecia.
kraju,
gdzie kobiety stanowią niebagatel40 proc. zatrudnionych,
ny udział
takie zróżnicowanie płac staje się
źródłem
dodalszym poważnym
chodów nadzwyczajnych przekształcanych w akumulację.

DOCHODY

Według

dziedzinie

—

i
przemysłowe.
wielobranżowe
także
w
będą powstawać
każdej dzielnicy większycli~ miast. Dąży się tam do
tworzenia
również
specjalistycznych domów towarowych: mody, obuwia, mebli,
elektrotechnicząrtykułów sportowych,

artykuły

w

w

mentalności i
znamiona

Do
końca bieżącego
pięciolecia każde
czechosłowackie
miasto
ma
powiatowe
mieć duży, wielobranżowy sklep, w którym klienci będą mogli zaopatrywać się

Takie

dualizm;

zarysowany

W NRF

danych zachodnioniemleckiego
Instytutu
Gospodarczo-społecznych
wielkioh
Związków Zawodowych zyski
koncernów
w
NRF
będą wzrastały w
1973 r. osiem razy szybciej niż zarobki
pracowników. W' przeznaczonej do użytku wewnętrznego akcjonariuszy i menadżerów
Dresdner
prognozie
zysków
Bank' potwierdza te dane i zakłada, że
największe
zyski
powinna
osiągnąć
wielka chemia oraz
czołowe
gałęzie
przemysłu metalowego.
W
rok
ugałęziach tego
przemysłu
bległy zamknął się wielkim wzrostem
I
DM
tak
wartości
50
zysków.
np. akcje
przyniosły udziałowcom koncernu samo12
DM
BMW
chodowego
(poprzednio
10
DM), w Daimler-Benz
odpowiednio
21 DM (wobec 18 DM w roku 1971). Rekord dzierży jednak chemia
w
ciągu
niecałego ubiegłego roku BASF-Ludwigsi
hafen
Bayer-Leverkusen
zanotowały
wzrost
zysków o ponad Jedną trzecią.
Według prognozy Dresdner Bank tendencja zwyżkowa utrzyma
się
dzięki
m.in.
przerzuceniu
przez
kooperację
części produkcji do krajów o niskim
poziomie zarobków, takich jak Hiszpania,
Portugalia,
Grecja.
(S)
Nauk

ZRÓŻNICOWANIE
DŁUG

WIEKU,

a

w

PŁAC

nie

WE-

•większym stopniu nabywają grupy
lepiej uposażone, wzrosły o niecałe 20 proc. Toteż duża część ludności pracującej żyła z trudem zarabiając na najniezbędniejsze wydatki. Według oficjalnych obliczeń
władz miejskich w Tokio suma około
67
tys.
jen stanowiła minimum
dla czteroosobowej
życiowe
(najbardziej typowej w Japonii) rodziny i na tym właśnie poziomie
kształtowała się średnia płaca mężw
czyzny
przemyśle przetwórczym
średnia na którą składały się też
zarobki
wysoko uposażonych inży—

nierów

w

wielkich

zakładach. Prze-

ciętna płaca w zakładach średnich
i małych wynosiła ok. 44 tys. jen,
czyli dopiero praca kobiety (zablisko
rabiającej
połowę
mniej)
umożliwiała utrzymanie rodziny na
granicy minimum życiowego.
Jak

się stało, że rosnący stopień eksploatacji ludności i postęrozwarstwiepujące równocześnie
nie ekonomiczne nie wywołały gwałtownych wstrząsów społecznych?

miał

szczególne znaczenajniżej uposażonych ro-

zawodowych
gromnej eksploatacji młodej kwalifikowanej kadry pracowników przez
nowoczesne
wielkie,
przedsiębiorstwa, gdyż tam właśnie młodzi szukają pracy zgodnej ze swym wykształceniem. Tymczasem w przedsiębiorstwach
tych pracownik w

—

wieku

lat

20—24
niż

nie

mniej,

lat

40—60,

w

zróżnicowanie

zarabia

Taka

polityka gospodarcza znajpoparcie wśród elity finana
ścisłe
sowo-przemysłowej,
jej
związki z rządem opierały się nie
tylko na powiązaniach ekonomiczi personalnych.
Toteż
nych, ale
mniejszą wagę przywiązywano do
większości
innych
wydatków, w
infraszczególności
dotyczących
struktury społecznej.
dowała

Nie

pod uwagę aktualnych
mieszkaniowych
na
osobę w Japonii przypada
2
0,9 m
podczas gdy we Francji,
kraju o najniższym standardzie w
w tej
dziedzinie,
Europie zachodniej
2
przypada 5,8 m
Systemem kanavlizacyjnym w Japonii objęte jest tylko 21 proc. domów mieszkalnych. Porównajmy także wydatki na ubezpieczenia społeczne, które w Japonii wynosiły ostatnio około 50 doi.
na
głowę mieszkańca, podczas gdy
np.wNPtF—100doi., a wSzwe340 doi. Pomimo więc że np.
cji
liczba lekarzy w proporcji do ludności jest
obecnie bliska
Szwecji,
ze
służby zdrowia mogą korzystać
tylko najbogatsi.

o-

—

Brak

MYDŁA
się szacuje na całym świecie wyokoło
produkowano w roku ubiegłym
min
5
ton mydeł
(do prania i toaletowych). Po raz pierwszy
jednak
górę
Wzięły syntetyczne środki piorące, których wyprodukowano ponad 5 min ton
(poprzednio relacje te kształtowały się
*
na
korzyść mydła). Według prognoz
roku
1975 światowa
produkcja
mydła
natowyniesie już tylko ^8 min- ton,
1
miast
syntetycznych środków piorących
6,3 min ton. a w 1080' odpowiednio
1,8 i 8,3 miń ton. (S)

Trzeba

'

dwukrot-

zatrudnieniowa

sobie

sprawę,

że

.

nia

środowiska

cia

wód,

1972

W

240

min

niż

w

zebrano

r.

w

Chinach

ok.

w

Negatywne skutki
takiego typu
ekspansji
stwarzały
narastające
trudności
nie
tylko
wewnętrzne.
z
Hamulce wzrostu
zeprzyszły
wnątrz.

ogólnokrajowej stosunek
płac do wzrostu wydajności
przedstawiał się następująco1):
W

skali

1951

1965

1965

1960

1970

Płace

pracy

100
100

122
188

185
315

150
264

228
£88

Zestawienie
to
ilustruje pogłębiający się z okresu na okres stopień eksploatacji mas pracujących.
Dualna struktura gospodarki oraz
metody różnicowania płac prowadziły do kształtowania się znacznej
stratyfikacji społecznej nawet wśród
pracowników najemnych.

ZSRR I EGIPTU

Największym
partnerem
handlowym
Egiptu jest Związek Radziecki
przynań
40
obrotów
pada
proc.
egipskich
handlowych. W bieżącym roku wartość
wymiany towarowej między obu państwami
wyniesie 250 min funtów egipskich, tj. 5 razy więcej niż przed 10
łaty.
Większość importu
egipskiego stanowią maszyny i ufrządzenia przeznaczone
dla
hutnictwa, energetyki, przemysłu
materiałów
budowlanych, włókienniczego, maszynowego, przeróbki
ropy
oraz
górnictwa naftowego. Wśród egipskich
towarów
importowanych
przez
ZSRR czołowe miejsce zajmują: bawełstatki
na,
ryż, cebula, a następnie
Z'e
stoczni
aleksandryjskiej
(zbudowanej przy radzieckiej pomocy), blachy
z
kombinatu
w
Heluanie
oraz
tekstylia.
(S)
—

PROCESY

INFLACYJNE,

stano-

—

.

JAK

OCZYŚCIĆ

DYNAMIKA
WZROSTU
CEN HURTOWYCH 2)
1965
(rok
100)

REN?

=

z
Ministrowie
brzegami Renu

krajów
—

nad
NRF, Fran-

leżących

Holandii,

Luksemburga i Szwajcarii
podpostanowienia, mające doprowadzić
do
zmniejszenia- stopnia zanieczyszczenia
tej
najbrudniejszej rzeki Europy.
-Do
spotkania doszło po alarmie dyrektorów
holenderwodociągów- miast
skich, zaęhodnionismieckich i szwajcarżc
skich,
którzy
ogłosili
publicznie,
przeciążone stacje filtrów nie są już w
stanie
dostarczać
mieszkańcom
tych
miast
wody
nadającej
się db picia.
Stopień zanieczyszczania wymaga ponadto najijiższy, jaki zanotowano od
100 lat
poziom wody w Renie. Ministrowie z
5' krajów
nadrcńskich
postanowili, że
sporządzi się listę
substancji szkodliwych., spływających z zakładów przoi
myslowych
urządzeń komunalnych do
cji,
jęli

—

Renu.

Potem

zakłady
myslowe i

ne

biorstwa

te

>

ustalone konkretodnrowadzające ścieki pry.eJeżeli
miejskie.
przedsięw
określonym czisie ni?

zostaną

zainstaluja urządzeń oczws^czaiacych
płacić będą bardzo wyrokie kary.

—

(S)

1952

Lata

1960

1968

1971

Lata

dzinach,
gdyż nie był całkowicie zależny od wielkości płacy podstawowej.
Wysokość tego dodatku w małych zakładach
zależała
w
mierze
od
dużej
uznania pracodawcy, w wielkich przedsiębiorstwach dodatek ten, jak również
podwyżki
płac
podstawowych,
zależy
przede wszystkim od tego, co wywalczyły związki zawodowe, szczególnie w
ramach
corocznie
powtarzanej
akcji
zwanej „wiosenną ofensywą".
Podatki
do
niwelują
pewnego
stopnia pogłębiające się rozpiętości
zarobków,
stanowiąc
jednocześnie
kolejną formę
gromadzenia akumulacji.

»5

102

102

103

88

101

108

112

Przy silnym wzroście cen dóbr
spożycia, praktycznie rzecz biorąc,
została

stabilizacja cen
dóbr inwestycyjnych. Inflacja była
także
czynnikiem
pogłębiającym
Z
badań
stratyfikację społeczną.
wskaźników
detalicznych cen poszczególnych grup towarów okazuje się, że inflacja uderzyła w ludność najuboższą.
utrzymana

'

14 ŻYCIE GOSPODARCZE
Nr

12

(1123)

-

25.111.1973

r.

detaliczne
ceny
żywności
w latach
1960—1970' o oko-

Otóż

wzrosły
ło

35

podczas gdy
przemysłowych,

proc.,

tykułów

ceny
które

arw

średnio
zarabiający
oddawał
państwu blisko

Japonii

robotnik
20 proc.

swojej

pensji, podczas gdy

14
ok.
w
proc.,
Wielkiej
Brytanii około 10 proc. Poziom dochodu, od którego zaczyna się płacić podatki, jest również niższy.

NRF

w

proc.

proc.,

część

roku

w

inwestycji
na

z

czego

co

wy-

bar-

budownictwo

Tempo wzrostu
narodowego
wyniosło

do-

6,1

kategoriach japońskich
prawie stagnację.
w

także

robotnicza

wyjątkowo ostro
podczas „wiosen-

państwowy

obejmuje

<v-

Japonii ok. 16 proc. donarodowego (łącznie z inwestycjami), a jest w blisko 85 proc.
pokrywany przez podatki. Z tego 35
proc.
stanowią podatki od dochodów, podobny udział mają podatki
od
kilkanaście
zysków, pozostałe
procent to akcyzy (np. od napojów
alkoholowych, cukru), które w swojej masie, podobnie jak i podatki
dochodowe obciążają ludność pracującą. Tymczasem inwestycje
(jaK
pamiętamy z części I) stanowią ponad
budżetopołowę
wydatków
wych, podczas gdy wydatki na nauw

chodu

kulturę,

społeczne

renty

i

pochłaniają

ubezpieczenia
nie

więcej
niż 30 proc. budżetu. Co więcej, inwestycje rządowe miały w znacznej
mierze charakter bezpośrednio produkcyjny, czy to poprzez dofinansowywanie rozwoju
produkcji, w
o
szczególności
przeznaczeniu eksportowym, czy nakłady na rozwój
przedsiębiorstw własnych (np. kolejnictwo i telekomunikacja), które
znaczenie dla
miały kluczowe
rozwoju gospodarczego.
Maksimum

wysiłku w działalności ekonomicznej rządu szło w kierunku popierania dalszego wzrostu
gospodarczego oraz ekspansji handlu zagranicznego, która
była warunkiem
„sine qua non" zdobycia
dewiz
na
zakup surowców, licen-

1
1972 nie przyniosły doobniżenia dodatniego
salda

1971

statecznego
bilansu

handlowego Japonii.

Nie

jest łatwo ocenić, w jakim
wezaważyła
sytuacja
wnętrzna, w jakim stanowisko klaa
w
sy robotniczej,
jakim obiekże
tywne względy dowodzące,
tą
drogą pchać dalej rozwój Japonii
Faktem
jest już
niemożliwością.
jest, że przywódcy japońscy mówią
o
zmianach. Obecny premier Tanaka w swoim programie wyborczym
prezentował wizję nowego kształtu
Japonii zapowiadając deglomerację
przemysłu w połączeniu z tworzeniem nowych miast, rozbudową sieci komunikacyjnej. Dzięki nowoczeformom
budownictwa
snym
mają
zostać
wykorzystane i udostępnione
ludziom
tereny, gdzie istniejąstopniu

środowisko

ce

Budżet

kę,
Środki produkcji
Towary spożycia
indywidualnego

42

nej ofensywy",
kiedy tradycyjnie
bez
domagała
się
zwyżki
płac,
na
obniżenie
względu
dynamiki
wzrostu
gospodarczego.
Dzięki tej
akcji została utrzymana dynamika
wzrostu
płac nominalnych na tym
samym poziomie co ubiegłego roku
(ok. 17 proc.).

becnie

wiące jeszcze jeden czynnik eksploatacji społeczeństwa,
utrzymywały się w ciągu całego okresu powojennego. One również uderzały
w
przede wszystkim
pracownika
najemnego, co ewidentnie pokazuje poniższe zestawienie.

22

Wystąpiła

W

<L>

WSPÓŁPRACA

realne

Wydajność

do

udział

znaczna

klasa

•

Ponadto
w
1972
r.
zwiększyła się w
Chinach w porównaniu z 1971 r. o 10—
:40 proc.
produkcja włókna konopi, herbaty,
trzciny cukrowej, buraków cukrowych, tytoniu i owoców, natomiast
Umniejszyła się nieco produkcja bawełorzeszków
ny,
ziemnych i sezamu.

około

stanowi

—

wzrostu

DUZĄ

—

—

Wyniki gospodarcze

1972

roku

w

porównaniu

rokiem

1971

z

(przyrost

w

proc.)

<N

Dochódnarod wyProdukcjaprzemysł.Zatrudn.wprzem.Wydajnośćpracywprzem.ProdukcjarolniczaN kładyinwest.
8,3
6,4
6,3
10,8

7,0
Bułgaria
Czechosłowacja 5,7
NRD

5,4
0,0
10,0
5,0
4,0

Polska
Rumunia

Węgry
ZSRR

11.7
5.6

6,5

2,0
1,0
1,0
5,0
—

5,9
5,8
5,0
6,0
7,1
6,5
5,2

0.7

1,0

DOCHÓD

6,7
5,2
6,0
12,6
6,3
6,3
7,0

8,3
3,0
25,0
10,5
2,0

8,1
0,0
4,0
4,6

Import

Aa
01T3

0

4,8
3,6

—

a
•a

—

7.0

11,0
6,7
9,0
21,5
14,0
—3 ,0
17,0

I
3
w

10,0
7,4
12,8
17,1
13,0
21,0
2,0

NARODOWY

Zacznijmy od najbardziej syntetycznego miernika rozwoju gospodarczetj. od dochodu narodowego. Pod wzgl ądem dynamiki wzrostu dochodu
narodowego Polska ze wzrostem 9 proc. (8,2 proc. w 1971 r.) wysunęła
się na drugie po Rumunii (10 proc.; 12,5 proc. w 1971 r.) miejsce. I u nas
i
w
Rumunii nastąpiło
w
bieżącej pięciolatce znaczne przyśpieszenie
wzrostu, jako że średnioroczne tempo w latach 1966—1970 wynosiło w Polgo,

Rumunii
7,4 proc.
RWPG tempo to uległo lekkiemu osłabieniu w porównaniu
z
i wyniosło: w Bułgarii
7 proc.
(7,1 proc. w 1971),
zaś w 1966—1970 średnio 8,7 proc. i odpowiednio w Czechosłowacji
5,7 proc.
i
1
w
NRD
6,8
5,4
5,2
(5,1 proc.)
proc.;
proc.
(4,5 proc.)
proc.; na Węg4 proc. (6 proc.) i 7,8 proc.
rzech
5 proc. (7,5 proc.) i 6,8 proc.; w ZSRR
sce

6

proc.

zaś

w

W

pozostałych krajach
poprzednią pięciolatką

—

—

—

—

naturalne

stwarza

warunki

Minister
życia.
handlu i przemysłu Jasuhiro Na-;
kasone powiedział w wywiadzie dla
tygodnika „NEWSWEEK", że przewzrost
nakładów
na
widywany
świadczenia
społeczne z pewnością
wpłynie na zahamowanie dynamiki
eksportu japońskiego.

dogodne

Ostatnio Rada Ministrów podjęła
uchwałę głoszącą, że obecny potencjał ekonomiczny i techniczny Japonii będzie wykorzystany przede
wszystkim dla dobra społeczeństwa,
dla poprawy warunków życia.
Ale...

PRZEMYSŁ

1971

stosunku

proc.,

wyna-

struktura wieku zatrudDla
nionych.
starszych pozostaną
małe zakłady, gdzie są niższe płabo jest
ce,
mniejsza
wydajność,
praca
cięższa, nie zmechanizowabrak świadczpń
na,
społecznych.

roku

w

chodu

grodzenie 20-Ietnlej
dziewczyny parzy
biurowej czy bankowej maszynie liczącej, czy .też przy taśmie produkcyjnej
w przemyśle będzie
wynosiło około 1/4
wynagrodzenia
40-letniego
mężczyzny
przy Identycznej jakości 1 efektywności

firmach

i

zdrowiu

dzo

W tej sytuacji wielkie firmy zatrudniają
wyłącznie- pracowników
bezpośrednio po ukończeniu, szkół.
Oto więc jeszcze jeden czynnik obniżający tempo przyrostu płac w
stosunku do wydajności w wielkich

zbóż,

r.

w

mieszkaniowe.

pracy.

tj. o 10 min t mniej
związku z klęską suszy w niektórych
prowincjach. Uzyskane
zasazbiory pozwalają jednak w
dzie
pokryć
zapotrzebowanie
kraju.
Chiny zawdzięczają to m. in. wzrostowi
nawozów
produkcji
sztucznych w
porównaniu z 1971 r. o 20 proc.
W
.1972
r.
Chiny
wyeksportowały
3 min t ryżu, głównie do krajów azjatyckich i zakupiły za granicą 5 min t
zbóż
in.
dwuinnych gatunków
(m.
krotnie
Niezależnie
tańszej
pszenicy).
od
w
celu
tego,
zabezpieczenia
się
przed klęskami żywiołowymi w przyszłości, prowadzi się akcję zwiększenia
zapasów zbóż w komunach
ludowych,
na
wsi
banki
zbożowe,
organizuje
przyjmujące na przechowanie prywatne
zboża
oraz
zapasy
rozwija budownictwo
urządzeń nawadniających.
ton

1971

.

rolę w umocnieniu ekonomiki wspólnoty socjalistycznej odegrała
gospodarka polska, dla której rok ubiegły był okresem szczególnie dywśród członków RWPG
namicznego rozwoju. Polska, była jedynym
krajem, który osiągnął we wszystkich podstawowych dziedzinach działalności gospodarczej lepsze rezultaty niż w roku poprzednim.

(zatru-

naturalnego

zanieczyszczenia
powiestopniu zagrażającym
życiu ludzkiemu.

itp.)

trza

niósł

—

ROLNICTWO W CHINACH

dzeniem.

.

poprzednim,

.

"

—

zdać

reguły pomyślnie, choć nie wszędzie w równym stopniu, przebiegała w 1972 roku realizacja założeń planowych. W wielu
gałęziach wyraźnie przekroczono zakładany poziom, co pozwala
przypuszczać, ie zadania pięciolatki zostanq wykonane z wyprze-

realizowa-

koniunktury nastąpiw
większości krajów kapitalistycznych. W wyniku
zakłóceń walutowych, których źródłem była między innymi sama Japonia, ze względu na silną nadwyżkę bilansu płatniczego,'
wystąpiła
konieczność rewaluacji jena. Po raz
pierwszy został w tym roku przerwany trend zwyżkowy stopy akumulacji, która wyniosła 37,2 proc.

młodych, chętnie
zatrudnia
się młode
dziewczęta,
szczególnie takie, które posiadaj4
specjalistyczne kwalifikacje.
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PRODUKCJA

konsekwentnie

nych rządowych
planów rozwoju
że
na
regionalnego spowodował,
niektórych obszarach gęstość zaludnienia
1000 osób
na
przekracza
2
1km
—a
skupiska zakładów przemysłowych prowadzą do zniszcze-

w

ŚWIATOWA

Za niespełna 100 dni znajdziemy się na półmetku pięciolatki 19711975. Z jakim dorobkiem kraje członkowskie RWPG *) wkroczyły

—

ło

pracownik w wieku
małych zakładach
to
nie
przekracza

polityka

ROK 1972

—

35 proc.
Toteż

brano więc
warunków

—

—

Dodatek ten
nie właśnie w

RWPG

KRAJE

,

Otóż

kwalifikacji
możliwość

stwarza

oraz

.

to

elementy feudalnych form
w
stosunkach pracownik
pracodawca, zapewniały nie tylko szacunek i wdzięczność ze strony robotnika, lecz z drugiej strony stawiały przed patronem
obowiązek
interesowania
się losem i problemami osobistymi pracowników. Jedz
materialnym
bezpośrednich,
nych przejawów
tych
paternalistycznych stosunków było istnienie
specjalnego dodatku do płacy podwzrost
stawowej
wyrównującego
kosztów
utrzymania.

zachodnich

cji, technologii
żywności.

japońskie
korporacjezrezygnują z technologicznego i
ekonomicznego wyścigu w
skali światowej? Wiadomo, że kto
w
tym wyścigu nie idzie naprzód,
ten się cofa. Konkurencja na rynku
światowym jak i na rynku własnym,
który ma stać się, również według
założeń i obietnic, bardziej otwarty, będzie coraz trudniejsza.
czy

giganty

Decydujący wpływ na rozwój dochodu narodowego krajów RWPG miał
przede wszystkim dalszy dynamiczny rozwój przemysłu. Najwyższą dy11,7 proc.
namikę wzrostu produkcji przemysłowej zanotowała Rumunia
Tuż za nią plasuje się Polska z 10,8 proc. a dalej Bułgaria
8,3 proc.,
ZSRR
6,5 proc., Czechosłowacja
6,4 proc., NRD
6,3 proc.
i
5,6 proc
Węgry
Wzrostowi produkcji przemysłu towarzyszyły zmiany strukturalne.
We
wszystkich krajach RWPG przemysł maszynowy (głównie elektromaszynowy i elektroniczny) oraz chemiczny charakteryzowały się wyższym niż
przeciętna dla całego przemysłu tempem wzrostu.
W większości krajów pierwszoplanową rolę w rozwoju produkcji przemysłowej
odegrały intensywne czynniki wzrostu. Tempo wzrostu wydajności pracy w przemyśle kształtowało się od 5 proc. w NRD do 7,1 proc. w Rumunii. Ponad 70 pro'
przyrostu produkcji przemystowej w Bułgarii, ok. 80 proc. w ZSRR i NRD, 91 proc.
w Czechosłowacji uzyskano dzięki bardziej
wydajnej pracy. Na Węgrzech przyrost
produkcji.osiągnięto w całości w. wyniku wzrostu wydajności pracy.
Największy wzrost zatrudnienia wystąpił w przemyśle polskim i rumuńskim. W< porównaniu z poprzednią pięciolatką szczególne osłabienie
tempa przyrostu zatrudnienia daje się zauważyć w ZSRR i na Węgrzech,
gdzie nastąpił nawet spadek liczby zatrudnionych.
—

—

—

—

—

—

ROLNICTWO
W sposób o wiele bardziej zróżnicowany niż w przemyśle kształtowała
się sytuacją w rolnictwie toąjó^ RWPG.,
Miniony rok upłynął dlą
fedff&ktiijgq
'Jjgbd 'znakiem Wyjątkowo nieśpr^jających
w^uft.^ów^latmó^iEeryćzriyfch! 'W'"'wyniku' surowej,
bezśnieżnej zimy i dotkliwej" letniiej' śuśży ućiśrpialy' żaśiewy na znacznym obszarze kraju. Zbiory zbóż wyniosły 168 min ton, to znaczy mniej
niż w
1971
r.
(181 min t) i 1970 r. (187 min t), lecz nieoo więcej
niż
przeciętnie w latach poprzedniej pięciolatki. Pomyślnie przebiegał
w
ubiegłym roku zbiór bawełny, który osiągnął nie notowaną dotychczas
wielkość 7,3 min ton. Poniżej poziomu roku poprzedniego i przeciętnego
poziomu pięciolatki 1966—1970 kształtowała się produkcja ziemniaków
i warzyw. Pogłowie bydła zwiększyło się o
1,6 proc., natomiast pogłowie trzody chlewnej
spadło o 7,4 proc. W sumie produkcja rolnicza
w
ZSRR obniżyła się w porównandu z 1971
rokiem o 4,6 proc.
W pozostałych krajach RWPG
nastąpił znaczny wzrost produkcji rolnej, przy czym najwyższą dynamiką pochwalić się mogą: Rumunia (9
proc.) i Polska (8,1 proc.).
W Bułgarii tempo wzrostu wyniosło 4,8 proc., choć na wiosnę i wczesnym latem wystąpiła dotkliwa susza, zaś jesienią długotrwale deszcze.
Zanotowano rekordowe w historii bułgarskiego rolnictwa plony pszenicy (37,1 q z ha).. Pogłowie
bydła wzrosło o 4,4 proc., natomiast spadło pogłowie trzody chlewnej.
W Czechosłowacji produkcja roślinna wzrosła o 4 proc., chociaż zebrano mniej
zbóż niż w roku poprzednim. Pogłowie bydła wzrosło o 2,7 proc., trzody chlewnej
o 2,6 proc.
Globalna produkcja zwierzęca wzrosła o 3,3 proc.
Na Węgrzech produkcja roślinna zwiększyła się o 7—8 proc.; gorszymi wynikami
odznaczała się produkcja zwierzęca. W związku ze spadkiem produkcji wołowiny
globalna produkcja zwierzęca wzrosła tylko o 1 proc.
Brak syntetycznych danych o sytuacji w rolnictwie NRD. Wiadomo, ie osiągnięto
rekordowe plony zboż, skup produkcji zwierzęcej wzrósł o 7,1 proc., pogłowie
bydła o 1,6 proc., a pogłowie trzody chlewnej o 3,7 proc.
Osiągnięcia rolnictwa krajów RWPG były w znacznej mierze rezultatem wzmocnienia bazy materialno-technicznej tej gałęzi gospodarki narodowej.

INWESTYCJE

Najwyższą dynamikę nakładów, inwestycyjnych zanotowano w Polsce
(25 proc.). W okresie 1971—1972 w naszym kraju nastąpiło zdecydowane
wzmożenie działalności inwestycyjnej
(średnie roczne tempo wzrostu
nakładów
w
8,3
poprzedniej
pięciolatce
proc.)
Tymczasem
w
większości pozostałych krajów RWPG nastąpiło osłabienie wysiłku
inwestycyjnego, na Węgrzech zaś inwestycje 1972 roku ukształtowały się
nawet poniżej
poziomu roku 1971. Należy przypuszczać, że tak znaczne
zróżnicowanie
m.
in.
nakładów, inwestycyjnych
dynamiki
pozostaje
w
związku z niejednakowym przebiegiem cyklu inwestycyjnego w poszczególnych krajach oraz z niejednakowym nasileniem procesów modernizacyjnych.
—

.

'

Cechą charakterystyczną strategii inwestycyjnej w minionym roku było szczególne uwzględnienie potrzeb rynku. Poważne środki przeznaczono także na rozbudowę bazy energetycznej i surowcowej.
W działalności inwestycyjnej
wiele uwagi poświęcono skracaniu frontu robót,
koncentrowaniu wysiłków na mniejszej ilości obiektów. Stanowiło to ni-»c- lankę dla
skracania cykli inwestowania i spadku udziału inwestycji nlezakończonych.
STOPA 2YCIOWA

Komunikaty statystyczne poszczególnych krajów operują w tym zakreróżnymi wskaźnikami, co nie pozwala na dokonanie precyzyjnych porównań. Nie ulega jednak wątpliwości, że w 1972 roku płace realne .najszybciej wzrastały w Polsce. Wzrost w porównaniu, z rokiem poprzednim wyniósł u nas 6,5 proc. podczas gdy
w
Czechosłowacji 4,4 proc.,
na
Węgrzech 2 proc. Dochód realny na głowę mieszkańca wzrósł. w Bułgarii o 4 proc. zaś w ZSRR o 3,7 proc. W NRD dochody pieniężne
ludności zwiększyły się o 5,6 proc., natomiast w Rumunii realne dochody wszystkich zatrudnionych w gospodarce uspołecznionej wzrosły o 6,5
sie

proc.
, Podniesieniu

poziomu życia sprzyjał zarówno wzrost płac, jak i syświadczeń socjalnych. I tak np. w Związku Radzieckim w latach
1971—1972 podwyżkami płac, rent i emerytur objętych zostało ok. 34 min

stem

osób.

Rumunii o 25 proc. podniesiono minimalną płacę, zwiększono
zasiłki dla rodzin wielodzietnych,
wprowadzono dodatki rodzinne i zasiłki chorobowe dla rolników-spółdzielców. W Bułgarii
Czechosłowacji i NRD młodym małżeństwom przyznano pomoc kredytową.
W

emerytury,

Zwiększenie dochodów ludności znalazło swe odbicie we wzroście obrotów handetalicznego. ,1 w tym przypadku najwyższym Wskaźnikiem charaktervzuie sie
Polska, gdzie obroty w porównaniu z 1971 rokiem wzrosły o 12,6 proc w ooio7,0 proc" Sprzedaż
stałych krajach wskaźnik ten kształtował się na poziomie 5.2
towarów przemysłowych rosła szybciej niż sprzedaż żywności. Szczególnie wysoka
dynamiką odznaczały się artykuły trwałej konsumpcji,

dlu

—

Jednak

trudno jest przewidzieć, na ile te obietnice składane
zarówno partnerom
handlu zagranicznego, jak i przede wszystkim ludności własnego kraju, zostaną

ciągle

spełnione.
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W
sumie mimo pewnych zakłóceń, spowodowanych głównie kaprysami
roku
aury, pomyślnie przebiegała w 1972
realizacja podstawowych założeń planów gospodarczych krajów RWPj3. Na tym tle wyraźnie maluje
się obraz szczególnie dynamicznego rozwoju gospodarki Polski ' jakiego
świadkami
byliśmy w ubiegłym roku.

ANDRZEJ LUBOWSKI

oraz

')

Bez

Mongolii

1

Kuby.

WĘGRY

przełomie lutego 1 marca bieżącego roku Wielka Brytania
przeżyła znów kolejny okrćs wewnętrznych wstrząsów i «tarć
klasowych, w trakcie których z nową siłą obnażone zostały
iłabości ekonomiczne i sprzeczności społeczne występujące od dłuższego już czasu.

NA

YDAJNOSC

Zrównoważony 1 nieskory do pochopnych ocen ..Economist" napisał w ko#ubiegłego roku: „W przeddzień przystąpienia do Wspólnego Rynku, Wielka
Brytania jest znów pod względem gospodarczym chorym członkiem Europy.
Bezrobocie na poziomie 3,2S procent siły roboczej jest nadmierne. Produkcja
przemysłowa dopiero zaczyna wzrastać, po sześciu latach całkowitej niemal
Btagnacji... Stopa inwestycji przemysłowych utrzymuje się na bardzo niskim
poziomie... Strajki kosztowały w ubiegłym roku więcej dni pracy niż kiedykolwiek po roku 1926. Inflacja szalała aż do listopada kiedy nastąpiło zamrożenie cen I płac... Funt znów został zdewaluowany o
10 procent... a bllani
płatniczy znów Wykazuje wielki deficyt".
Obawy wyrażane w opiniach przynajmniej polowy społeczeństwa brytyjskiego, że wraz z wejściem Anglii do EWG, ceny zaczną rosnąć w przyspieszonym tempie 1 że Inflacji nie da się zahamować
sprawdziły się. Wzmogło
to
w
brytyjskich ludziach pracy, nastroje frustracji"
jak to okreSlajq
tamtejsze gazety.
cu

główna
dźwignia
produkcji

—

—

to burzliwy wyraz właśnie na przełomie lutego i marca.
lutego pół miliona ludzi nie dojechało do pracy w wyniku 24-godzinnego strajku kolejarzy oraz maszynistów metra. Strajk pracowni-

Znalazło

28

ków

gazowni pozbawił

gazu

4

miliony

domów i 3

tysiące

zakładów

przemysłowych. Krytyczna sytuacja zapanowała także w licznych
brytyjskich szpitalach, w których zastrajkował personel pomocniczy
najniżej uposażona kategoria brytyjskich pracowników Z powodu strajku nauczycieli przerwano naukę w szkołach. Do strajku
przystąpili nawet pracownicy ministerstw. Siedziba brytyjskiego premiera na Downing Street została odgrodzona od ulicy żelaznym parkanem, urzęd.nicy zaś wylegli na ulice i opalali się w marcowym
słońcu. Ocenia się, że w ciągu tygodnia w krótkotrwałych i dłuższych akcjach strajkowych wzięło udział około 700 tysięcy ludzi.
Tło tych wszystkich wystąpień jest w zasadzie jedno
brytyjscy
ludzie pracy żądają cofnięcia ograniczeń podwyżek płac. Zahamowany bowiem w wyniku rządowej polityki wzrost płac powoduje coraz
większą dysproporcję między zarobkami, a stale rosnącymi w wyniku inflacji, kosztami utrzymania.
Przedmiotem kontrowersji i konfliktów jest rządowa polityka „zamrożenia płac i dochodów". W swych najogólniejszych założeniach
polityka ta zakłada ożywienie gospodarcze i zahamowanie inflacji w
efekcie tego, że przedsiębiorcy nie będą narażeni na stałe naciski
zmierzające do podnoszenia płac. Jednocześnie rząd miał kontrolować
—

JOZSEF GARAM

Nowocześnie

wyposażona

sala

zabiegowa
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PLAN pięcioletni
Węgier ustalił
oprócz podstawowych celćw rozwoju gospodarczego także takie zadania, jak np poprawa rownowagi na rynku krajowym i w międzynarodowych stosunkach gospodarczych, poprawa efektywności produkcji i gospodarki.
Wyniki uzyskane w pierwszych dwóch latach
bieżącego IV planu pięcioletniego wykazują że
proporcjonalnie z czasem zbliżaliśmy się do'celów ustalonych na 1975 r. Czwarty pięcioletni
średni
plan gospodarczy przewidywał
roczny
wzrost dochodu narodowego w granicach 5,5—6
proc.; w minionych dwóch latach osiągnęliśmy
średni roczny wzrost równy 6 proc. W zasadzie
proporcjonalnie rozwijała się także produkcja
przemysłowa, roczny wzrost wynosił ok. 5,5 proc.
Zauważalnie zapoczątkowana została poprawa
struktury produkcji przemysłowej i kształtowanie nowocześniejszej struktury wyrobów. Zasługują na uwagę dane dotyczące rozwoju rolnictwa. W konsekwencji powodzi w 1970 r. wystąpiły duże trudności w produkcji rolnej, w latach 1971—72 udało się jednak wyrównać spadek produkcji, jaki nastąpił na skutek powodzi.
W tych dwóch bowiem latach rozwój rolnictwa
przekroczył zaplanowany poziom. Według planu
produkcja rolna miała o 15—16 proc. przekroczyć poziom poprzedniego planu pięcioletniego.
Produkcja rolna w 1971 r. była większa o 9
proc. od poziomu bazowego, a w 1972 r. o 13

firednl roczny wzrost
nego
zatrudnionego

OBECNY

proc.
kona

Jeżeli

w
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roku

»

wielkości

Od

tego

pochodzi
r.

z

liczba

1967 r., ostatnio zaś
1971 r.

w

1970 r.,

ale

Pod wpływem różnych zarządzeń natury gospodarczej podjętych dla zahamowania tego niew
1972
r.
korzystnego zjawiska,
sytuacja
uległa poprawie. Związane z planem decyzje
niż
jak rozpoczynanie mniejszej
przewidywał
plan liczby dużych inwestycji, tworzenie rezerw
budowlanych, bardziej rygorystyczna polityka
kredytowa, itp. zahamowały
dalszy
szybki
i
wzrost popytu
inwestycyjnego
umożliwiły
przywrócenie równowagi w handlu
zagranicznym. Do lepszej sytuacji w handlu zagranicznym przyczynia się elastyczność naszej gospodarki, pozwoliła ona nam osiągnąć w 1972 r.
przy stagnacji importu znaczny
wynoszący
20 proc.
wzrost eksportu.
Na skutek nadmiernego
rozmiaru inwestycji
zwiększył się stan inwestycji niezakończonych
i obniżyła się efektywność inwestycji W ostatnich dwóch latach stan środków trwałych w
na
skutek
produkcji materialnej
wysokiego

w

—

.

Realizację tego planu krzyżowały wielkie batalie strajkowe górników, stoczniowców, kolejarzy i innych grup zatrudnionych. Protestowały one i protestują przeciwko przerzucaniu na barki ludzi pracy
kosztów, iluzorycznego zresztą tylko, uzdrawiania brytyjskiej gospodarki. Rząd nie zrezygnował jednak z realizacji swych zamierzeń;

BRYTYJSKIE
KONFRONTACJE
Konflikt między rządem i pracodawcami a ludźmi pracy rozgrywa! się na dwu płaszczyznach. Jedną z nich były bezpośrednie akcje
strajkowe, drugą zaś rozmowy prowadzone z rządem przez kierownictwo brytyjskiej centrali związkowej
Trade Union Congress.
Kierownictwo TUC wypracowało dokument wskazujący na konieczność zastosowania alternatywnej polityki, zapewniającej ekspansję
gospodarczą przy zapewnieniu swobody w negocjacjach nad sprawą
płac, polityki zapewniającej ustawową kontrolę cen i czynszów oraz
ukrócenie spekulacji Powzięto także decyzję o zwołaniu nadzwyczajnego kongresu związków zawodowych, w celu „zespolenia ruchu zawodowego w opozycji wobec rządowej polityki kontroli płac i na

nosił 8 proc.
Ta dejyzja,

płac

Jednocześnie nastąpiło
Na tym spotkaniu szef

Brytyjska prawica nawołuje rząd do zachowania nieugiętej postawy wobeo
związków zawodowych i żąda cofnięcia w przyszłości zasiłków strajkowych.
Zaś minister spraw wewnętrznych R. Carr wydal komisarzom policji polecenie
stosowania
energiczniejszej
akcji przeciwko
ewentualnym pikietom robótniczym.

lutego i marca br. pokazały, że ludzie pracy nie dali
przekonać. Po prostu uderzenie po kieszeni zmusiło ich do radykalnych wystąpień. Toteż zwołany na a marca nadzwyczajny kongres TUC przebiegał w atmosferze napięć zarówno w
całym kraju jak i na sali obrad.
Zaczęło się od poważnych kontrowersji między delegatami, a przynajmniej ich przeważającą częścią, a kierownictwem TUC. Rada Generalna i jej przewodniczący Vic Feather zaprezentowali na kongresie stanowisko ostrożne
wręcz ugodowe. W gruncie rzeczy usiłował
on
odwieść delegatów od organizowania strajków. Wysunął koncepcję, że poszczególne związki powinny indywidualnie podejmować
w swych
branżach kroki mające na celu
zwalczanie polityki rządowej. nie licząc na automatyczne poparcie TUC jako całości...

Wydarzenia
się zastraszyć,

ZA

GRANICĄ PISZĄ:

ECHOS (nr 11349) zamieartykuł Alaina Berthiera pt.
ZBIEŻNOŚĆ POZYCJI FRANCUSKICH CENTRAL ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH wymieniający proble-

$

LES

szcza

my, w których
le francuskich

poszczególne centrazwiązków zawodowych są ze sobą zgodne, jak sprawa
„Concorde",
dewaluacji dolara,
stosunku do rozwijających się krajów czy warunków pracy. Oto skrót
artykułu:
Współzawodnictwo między francuskimi
centralami
związków zawodowych i zanie
w
jęte przez
pozycje
kampanii
przedwyborczej uwypuklają ich rozbieżności.
Wynika stąd skłonność do pomir
Jania
zbieżności
często silniejszych niz
się to wydaje, a wynikających ze stanowiska zajmowanego przez działaczy tych
związków w wielu problemach. Świado
ostatnie
aktualne
czą
tym
wydarze.

ni

,^CONCORDE". Wszystkie centrale, czy
gdy chodzi o CGT, o Force ouvriere,
o
CFDT, CFTC czy CGC zna'azly się, gdy
pominąć pewne niuanse, w szeregach oto

brońców „Concorde", przyłączając się w
ten
stanowiska
sposób do wspólnego
większości i lewicy. Centryścl Lecanueta
i
Servana
Schreibera, będący zdecydonie
wanymi przeciwnikami „Concorde"
znajdują więc w tej dziedzinie żadnego
poparcia związków zawodowych, nawet
w
łonie
CGC
(Konfederacji Generalnej
Kadr).
DEWALUACJA

DOLARA.

Również

1

ta

wywołała
organizacjach związChodzi
tu
o
kowych zbieżne
reakcje.
niepokój, jaki wywołuje ewentualność ofensywy
amerykańskiej w dziedzinie
handlu.
centrale
Wszystkie
podzielają
mniej więcej pogląd
wyrażony
przez
CFDT, że dewaluacja dolara i odmowa
ze
strony
amerykańskiej
zakupienia
„Concorde" zapowiadają „zaostrzenie się
walki gospodarczej
między
głównymi
mocarstwami
kapitalistycznymi", i że
„koszta tego mogą ponieść
pracujący
Europy".
TRZECI ŚWIAT. Można też znaleźć Inne
przykłady zbieżności w nastawieniu
związków zawodowych, np. w dziedzinie
polityki pomocy dla rozwijających
się krajów. Nie należy jednak nie dostrzegać tutaj pewnych rozbieżności np.
w
kwestii
stosunku
do
Izraela
(sympatia Force ouvriere i CFTC dla Izraelczyków, w przeciwieństwie do pozycji CGT
sprawa

w

INTEGRACJA.

zbieżność

stanowisk

central

też
w
związkowych
występuje
dziedzinach.
Tak
Innych
więc,
nimi
wbrew toczącym się między
sprawom
zajmowały one na ogół podobne
stanowisko
w
każdym w.ypadku znalezienia się wobec
propozycji, zmierzającej do „integracji ruchu związkowego".
Można było nawet wielokrotnie stwierdzić, np. w wypadku referendum z roku
1969, gdy przewidywano, że działacze
zwią/ińOwl będą mogli zostać senatorami, izy w sprawie polityki dochodów, że Force
ouvrlere,
którą trudno
podejrzewać o uprawianie konsekwentnej opozycji, zajmowała stanowisko najbardziej stanowcze. Jeśli postawa central
rozbieżna
w
wydaje się niekiedy
kwestii układów zbiorowych, to dlatego,
że CGT (a później
CFDT) wzdragała się
układu
w
sektorze
przed podpisaniem
publicznym czy znacjonalizowanym z obecnym rządem.
Ale wydaje się rzeczą
niemal pewną,
te
rozbieżności
te
znikłyby wobec możliwości
kontynuowania
tej polityki z
rządem lewicy.
wielu

WARUNKI

PRACY.

Można

też

stwier-

dzić zbieżność stanowisk central w dziedzinie reformy warunków pracy, zarówno
w
stosunku
do
projektu rządowego
Christiana
Ponceprzedłożonego
przez

pracy.
Choć

pracodawcy

często

działaczom

francuscy zarzucają
związkowym „demaoka na W.
gogię", wystarczy
Brytanię czy Włochy, aby z zadowoleniem
stwierdzić, że partnerzy robotniczy traktują na ogól sprawy w sposób poważrzut

ny.
Co
rzą

prawda
o

tym,

pracodawcy francuscy maaby znaleźć się w możności

z
rokowań
działaczami
prowadzenia
związkowymi typu niemieckiego, którzy
zgodzili się ostatnio na podpisanie ukladu
w
sprawie plac, przewidującego
podwyżkę o 8,5 proc., podczas, gdy ceny
wzrosły już o 6,8 proc. Ale, ostatecznie, gospodarka francuska jest bardziej dynamiczna niż gospodarka NRF, a
z
niewątpliwie, stymulacje
wynikające
działalności
związkowej
odegrały tutaj
swoją rolę.
że
Miałoby się pokusę powiedzieć,
francuskie
centrale
wbrew
związkowe,
swojej reputacji, potrafiły znaleźć zloty
środek
między chaotycznymi ofensywami Brytyjczyków i Włochów, a wielkim
rozsądkiem Niemców.

ani

W praktyce oznaczałoby to pozbawienie wystąpień strajkowych
brytyjskich ludzi pracy zasadniczej siły, jaką daje jedność i masowość akcji. Nic dziwnego więc, że takie stanowisko spotkało się
z krytyką ze
strony większości delegatów. Plan ostrożnej i ugodowej działalności przedstawiony przez Radę Generalną został odrzucony, przyjęto natomiast
uchwałę
zalecającą kierownictwu TUC
„możliwie szybkie" zorganizowanie jednodniowego strajku powszechnego na znak protestu przeciwko gospodarczej i socjalnej polityce
rządu. Uchwalono także rezolucję o konieczności podjęcia zdecydowanej, bezkompromisowej walki z inflacją.
ze
strony rządu padły wypowiedzi, że nie
wycofywać się ze swej dotychczasowej polityki.
Wobec radykalizacji ruchu zawodowego, szczególnie na szczeblu poszczególnych związków branżowych, upór Heatha musi doprowadzić
do nowych spięć i konfrontacji. Najbliższą z nich będzie niewątpliwie zapowiedziany strajk powszechny.
Tak by to wyglądało jeśli popatrzeć na sprawę od strony konfrontacji rząd—związki zawodowe. A z szerszej perspektywy?

Pc

ma

(działacze związkowi wyrażają nań
ogól zgodę), jak też wobec propozyzrzeszenia
CNPF,
cji
pracodawców,
zmierzających do skonkretyzowania stawianych sobie celów i przedyskutowania tego problemu w łonie gałęzi przemysłowych i przedsiębiorstw. W sumie,
w
działalności francuskich central związków zawodowych występuje więcej spójności niż się na ogól sądzi I działalność
tę znamionuje też
większa skuteczność
niż
się przypuszcza, jeśli oprzeć się na
wynikach tej działalności, czy to gdy
chodzi
o
place, czy nawet o warunki

z

—

—

na

negocjacyjnych".

z

chodów.

.

leta

praw

spotkanie premiera Heatha
Radą Generalną TUC.
rządu raz Jeszcze zaapelował do związków zawodowych o współpracę w realizacji programu antyinflacyjnego, zawierającego
poważne restrykcje w sferze zarobków. Rada Generalna TUC pozostawiła tep
apel bez odpowiedzi. Premier Heath oświadczył potem przed kamerami telewizji, że rząd jest zdecydowany konsekwentnie wprowadzać w życie ustawę
antyinflacyjną, precyzującą tzw. „drugą fazę" restrykcji w dziedzinie do-

—

1
CFDT), ale w tej kwestii podzielona
jest również lewica polityczna.
Rządowi lewicy, poszukującemu poparcia związków zawodowych, trudno byłoby na ogół, czy chodzi o „Concorde",
też
w
czy
ogóle o obronę przemysłu
europejskiego zająć postawę różniącą się
od postawy
obecnej większości.

przywrócenia związkom zawodowym

rzecz

—

—

społeczrio-

jednak rząd konserwatywny, który niespodziewanie wyłonił ale
wyborów, przeprowadził w parlamencie antyzwiązkową ustawę
której głównym celem Jest zapobieganie strajwpływania związków zawodowych na przebieg
konfliktów między
Po
takim
zatrudnionymi, a pracodawcami.
zabezpieczeniu się przed
związkami zawodowymi (w rzeczywistości poszczególne. branżowe związki
zawodowe
nigdy nic zaakceptowały tej ustawy) rząd Heatha
zaczął forsować swój plan antyinflacyjny, którego głównym elementem było
zamrożenie płac, niezależnie od szalejącej drożyzny.

indeks dochodu narodowe-

jak również następne podwyżki
umożliwią wykonanie lub przekroczenie
zadań zawartych w planach nie tylko odnośnie
produkcji, ale także odnośnie kształtowania się
dochodów.
Utrzymanie dochodów na zaplanowanym poziomie rodzi również kłopoty, ale znacznie mniejsze niż sytuacja, w której wypłacilibyśmy taką globalną sumę płac, której nie moglibyśmy pokryć masą rynkową.
Wzrost efektywności produkcji jest ważnym
warunkiem wzrostu płac, dochodów i stopy życiowej. Do tego przede wszystkim niezbędne jest
poprawienie pracy w przedsiębiorstwach i ujawnianie rezerw. W 1972 r. przedsiębiorstwa krytycznie analizowały sytuację w zakresie organizacji pracy i opracowały programy poprawy
organizacji pracy.
Realizacja tych programów
i włączenie do codziennej pracy
daje bardzo
szvbko efekty, jeszcze w tym planie
Wprawdzie rentowność
przedsiębiorstw poprawia się z roku na rok, to jednak w tej dziedzinie jest jeszcze wiele rezerw. Wciąż jeszcze
nasze
przedsiębiorstwa wytwarzają nieopłacali budżet corocznie wiele dziesiątne produkty
ków miliardów forintów wypłaca
na
dotacje
z
tytułu tych wyrobów. Zmniejszenie nieopłacalnej produkcji wyzwoli takie środki, które
będziemy mogli wykorzystać w interesie społeczeństwa i rozwoju gospodarki.
W ubiegłym
roku
ministerstwa
wszystkie
przemysłowe dokonały oceny
przedsiębiorstw
z punktu
widzenia rentowności. Najgorsze pod
tym względem
przedsiębiorstwa zostały zobowiązane do opracowania programów poprawy.
Obecnie
w drugim etapie prac analitycznych
wszystkie przedsiębiorstwa przemysłowe dometod
konują oceny wyrobów,
wytwarzania
z punktu widzenia opłacalności
(Uchwała rządu
zobowiązała bowiem przedsiębiorstwa przemysłowe
niezależnie od wielkości zysku
do
opracowania programów poprawy opłacalności
aktualnej struktury produkcji).

zachować pewną

stosunkach
w
przemyśle",
kom i ograniczenie możliwości

Niższy od zaplanowanego wzrost dochodów
realnych ludności i spożycia stanowił trudność
w
rozwoju ostatnich dwóch lat. Dochody pieniężne ludności w 1972 r.
wzrosły w nieco
mniejszym stopniu niż w latach poprzednich
głównie dlatego, że regulatory ekonomiczne hamujące nieuzasadniony szybki wzrost dochodów
oddziaływały nieco silniej, niż to było potrzebne.
Dla zrównoważenia wydano w 1972 r. centralne zarządzenia w sprawie plac. na mocy których z dniem 1 marca 1973 r. zwiększono zarobki pracowników w przemyśle, szczególnie zaś
dochody robotników w dużych przedsiębiorstwach przemysłowych. Średnio .wzrost ten wy-

w

—

przemyśle jest ustabilizowana,
a nawet minimalnie się zmniejszyła.
(O 1 proc.
w okresie
ostatnich dwóch lat)
Wzrost wydajności zasługuje na uwagę również dlatego, że
w ciągu
tych trzech lat średnie tempo wzrostu
przekroczyło 6 profc. i było wyższe niż poprzednio w jakimkolwiek okresie planu.
zatrudnionych

w

dnia.

'

zatrudnienia.
szczyt
czasu, przyrost produkcji w całości
wydajności pracy, ponieważ od 1970
w

i

W
latach
1970—1971
dochód
narodowy
zwiększył się o 12 proc. natomiast akumulacja
netto zwiększyła się o 50 proc.,
co naruszyło
równowagę w gospodarce narodowej. Udział akumulacji w dochodzie
narodowym
wynosił
28—29 proc., podczas gdy dla IV planu pięcioletniego przewidywano 23—25 proc., czyli chcąc
nie chcąc konsumentów pozbawiono by znacznych
środków, gdyby nie uzupełnił ich ponadplanowy
import. Wysoki udział akumulacji stworzył bowiem taki popyt, którego nie była w stanie pen
kryć produkcja krajowa. W konsekwencji szybko zwiększył się import. I chociaż nie
zawsze
można uznawać deficyt w handlu zagranicznym za zjawisko negatywne, to jednak ta sytuacja zrodziła wiele trudności. Dla Węgier bardzo
ważną kwestią jest kształtowanie się bilansu
handlu zagranicznego, ponieważ rocznie eksportujemy masę towarową
stanowiącą prawie 40
proc. dochodu narodowego. Bez międzynarodo70 proc.
wej wymiany towarowej, której prawie
5
dokonuje się z krajami członkowsk mi RWPG,
przemysł nie mógłby funkcjonować ani jednego

Wydaje się, że w przemyśle lata 1970 « 1971
oznaczają pewien przełom. Z końcem minionego
planu pięcioletniego, a zatem w 1970 r. notowano

r.

sposób

ten

„o

*

I*

1966

—

warunkach

w

Przedtem
ostatnich

z

przypadającego na jednostkę środków trwałych nie pogorszyłby się jedynie wtedy, gdyby
wzrost stanu środków trwałych był zsynchronizowany z tempem wzrostu produkcji lub wydajności. To jednak oznaczałoby również niepożądany spadek inwestycji, co hamowałoby poprawę w technicznym uzbrojeniu pracy Ta poprawa jest zaś bez wątpienia nieodzownym warunkiem dokonującej się w dłuższym okresie czasu
poprawy wydajności pracy i podniesienia efektywności.

nęły od wprowadzenia nowego systemu zarządzania, w większym stopniu niż poprzednio ma
miejsce w gospodarce narodowej planowość produkcji f rozwoju".

szczególnie

roz-

takich

zyski wielkiego kapitału i
ekonomiczną równowagę.

go

—

wiązywane są wzrastające zadania przewozowe.
Następuje modernizacja transportu kolejowego, na dużą skalę odbywa się budowa dróg,
rozwija się towarowy transport samochodowy,
i
trwa rozbudowa sieci autobusowej
wzrasta
liczba samochodów osobowych. Jeszcze
więcej
środków i uwagi należy jednak przeznaczyć na
rozwój komunikacji masowej, przede wszystkim
w stolicy
Budapeszcie.
*

W

—

ko-

rok

na

6.4

Uzyskane rezultaty nie oznaczają oczywiście,
w
minionych latach nasza gospodarka narodowa rozwijała się bez
trudności, nie oznacza,
iż obecnie nie mamy żadnych trosk.
Jedną z nich jest pojawiające się w naszej
na ogół w pierwszym
gospodarce narodowej
roku nowego planu pięcioletniego
zjawisko
nieproporcjonalnie szybkiego wzrostu akumulacji w porównaniu do wzrostu dochodu narodow
wego. Zjawisko to występowało
początkowych latach trzeciego planu pięcioletniego w

jące zaopatrzenie. Spożycie na osobę poprzednio
wzrastało rocznie w tempie 3,6 proc., a w ostatnich latach w tempie 5,5 proc.
Nie ma
również
kłopotu z
komunikacją
transportem towarowym.

—

iż

rzystnym faktem jest także rozwój handlu. Mówi o tym stosunkowo równomierne i zadowala-

1

4,1
5,0
3,7

Przedstawione fakty
świadczą o słuszności
stwierdzenia dokonanego w listopadzie 1972 r.
przez Komitet Centralny Węgierskiej
Socjalistycznej Partii Robotniczej, że: System zarządzania gospodarką wprowadzony w życie z dniem
1 stycznia 1963 r. służy skutecznie i efektywnie
celom
budownictwa
gospodarce
planowej i
socjalistycznego. W ciągu czterech lat, które mi-

—

punktu

poziomu inwestycji zwiększył się w większym
stopniu niż produkcja i wydajność. Wartość
środków trwałych przypadająca na jednego zatrudnionego, techniczne
uzbrojenie pracy
wzrosło szybciej niż wydajność pracy żywej. W
konsekwencji nieco pogorszył się indeks dochodu narodowego przypadającego
na
jednostkę
środków trwałych.
Byłoby jednak błędem złożyć to w całości na
karb wysokiego poziomu inwestycji
Pośrednio
odgrywał rolę także fakt, iż w gałęziach produkcji materialnej liczba pracowników jest stała, wolumen inwestycji zaś naturalnie zwiększa
się, a zatem automatycznie przyspiesza się tempo wzrostu środków trwałych na jedną osobę.

Aktywniejszy udział i rola wydajności pracy
we wzroście
występuje nie tylko w przemyśle,
ale we wszystkich działach produkcji materialnej. (Liczba zatrudnionych w produkcji materialnej praktycznie nie zmieniła się bowiem w
okresie minionych dwóch lat). A zatem wzrost
dochodu narodowego w pierwszych dwóch latach IV planu pięcioletniego pochodził z poprawy i wzrostu wydajności pracy.

roku rolnictwo również wyw
1973 r. osiągnie przyrost

plan, to już
przewidziany w planie pięcioletnim.
Pozytywne zmiany, jakie dokonały się w produkcji rolnej najlepiej charakteryzuje fakt, iż
przed kilkoma laty zapotrzebowanie kraju na
zboża chlebowe byliśmy w stanie zaspokoić jedynie przy pomocy znacznego importu, w ostatnich zaś latach znaczne ilości zboża mogliśmy
przeznaczyć na eksport. Podobna sytuacja jest
także w produkcji mięsa, ściślej zaś mówiąc
w produkcji
wieprzowiny! Na Węgrzech zawsze
brakowało
najważniejszych
rodzajów
mięsa
wieprzowego, obecnie produkcja pokrywa zapotrzebowanie krajowe, jak też zapewnia znaczny
eksport. Z końcem 1971 roku osiągnęliśmy w
hodowli
trzody chlewnej poziom wyznaczony
na
1975 r. Dużym osiągnięciem jest także rozwiązanie kwestii uprawy kukurydzy i hodowli
drobiu. W rolnictwie obecnie głównym zadaniem jest
w
uprawie roślin uprawa buraka
cukrowego, tytoniu i warzyw, w hodowli zaś
silny rozwój i urentownienie hodowli bydła oraz
produkcji mięsa i mleka.
Z

produkcji przypadający na Jedw
przemyśle
(w odsetkach)

Oto

kongresie

on

TUC

zamiaru

ten
temat, na lamach „Entreprise", Henri Lepageł
dochodów zalecana przez tylu
specjalistów, nie jest żądWszystkie wysiłki w tej dziedzinie są skazane na niepowogdzie niskie tempo wzrostu gospodarczego zaostrza napięcia
społeczne (łatwiej dogadać się co do podziału tortu, kiedy staje się on citraz
większy, niż wówczas, gdy wcale nie rośnie). Jeśli Anglia chce się wykaa
w
raskać, musi się dobrać do korzeni zła
tym celu potrzebne są masowe
inwestycje. Jeśli to nie nastąpi, obecna poprawa sytuacji gospodarczej szybko
I
limit
na
osiągnie swój
spali
panewce. Anglia znów wpadnie w tryby dobrze
ubożeć.
znanego cyklu „stop-go" 1 nadal będzie
co

PoUtyka

pisze

na

kontroli

nym panaceum.
dzenie w kraju,

—

Francuski publicysta jako rozwiązanie proponuje stworzenie dla
Wielkiej Brytanii czegoś w rodzaju europejskiego „planu Marshalla".
Kraje EWG miałyby udzielić Anglii kredytu w wysokości kilku miliardów dolarów na modernizację przemysłu. Jego zdaniem warto
zapłacić tę cenę za to, by nie przyjmować do swego grona chorego
organizmu.
Ale rada ta

wydaje się być z dziedziny „dobrych życzeń" jedynie.
chyba w obecnej sytuacji, poza dobrymi życzeniami, niewiele więcej mogą i chcą W. Brytanii zaproponować jej zachodnioeuropejscy
I

partnerzy.
E. LASOTA
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r.

kach

nie nadążać za rospotrzebami gospodarki.
(Sb)

może

nącymi

Ktuąi-

A -nosci
lutym br. utrzymała
się
wysoka dynamika produkcji globalnej przemysłu (12,3 proc. w
dzień
roboprzeliczeniu na 1
czy). Łącznie więc w okresie 2
pierwszych miesięcy br. tempo
Wzrostu produkcji globalnej przemysłu (11,3 proc.) jest wyższe
od założonego w planie rocznym
i
w
osiąganego
analogicznych
okresach w latach 1966-1972 (10,2
proc.)
Również osiągnięte w styczniu
i lutym br. tempo wzrostu sprzedaży wyrobów własnej produkcji
i usług
(12,1 proc.) jest wyższe
od
w
założonego
planie (9,7
proc.) oraz od tempa wynikająW

ustalenia

z

zadań

Na

wobec.

3,8

planie

proc.

mld

27

zł

zadań

załoW

nie

sferze

i

LUSTY

ŁISM

•

poczty
ozasu

poczta

nasza

zwiększyła ilość punktów w urzędach pocztowych, przyjmujących wysyłane przez ludność paczki za granicę. Był to gest rozsądny, ułatwiający obywatelom .wysyłanie paczek
bez
wielogodzinnego
wystawania w
kolejkach. Ale żebyśmy nie dostali
od
sukcesu"
wraz
„zawrotu głowy
z
korzystną innowacją wprowadzono
zakaz
pakowania paczek przez faoczach"
„na
chowych pakmistrzów
urzędnika, któremu wpłaca się opłatę celną wywozową.

menu

grudniu ub. roku mogłeś
swoje upominki gwiazdkowe
łakocie, opłacić clo wywozowe,
a
po
przeciwnej stronie balustrady
dzielącej klienta poczty od urzędników stało, dwóch
fachowych pakmirównież
na
oczach
strzów,
którzy
,urzędnika pakowali paczkę jak należy
mając do dyspozycji kartony,
i papier
pakowy,
wełnę
drzewną i
sznurek. Kosztowało to niekiedy kilkanaście
w
zależności
od
złotych,
wielkości paczki, ale w gruncie rzew

i

żywieniu
zbiorowym

w

.

miał

człowiek

to

załatwione

pisze

i

„kłopot z głowy".
Dziś, kiedy masz chęć sprawić Jakiemuś
,,pociotkowi'* przyjemność i
pragniesz mu wysłać trochę łakoci
wedlowskich, mocny trunek lub upominek cepeliowski, musisz sam przynieść na pocztę
swój karton (pudło
albo
skrzynkę), wełnę drzewną, pai
sznurek, aby tu włapier pakowy
śnie „na oczach" urzędnika, zająć sie
odpowiednim
pakowaniem
swojej
paczki 1 to tak, „by wewnątrz nie
nic

—

latało!".

więc młodzi ludzie i starsze
babuleńki dodatkowego, narzucoim
a
zawodu,
nego
przy
tym klną
Uczą się

na

świat

czym

"

.

stoi.

Być może dyrekcje cel czy poczty
pragnęły ukrócić niekiedy nachalny
sposób pobierania opłat za pakowa\nie
paczek. Być może wpłynęły na
to
skargi klientów na zdzlerstwo paKowaczy. Zeby nie mieć kłopotów z
-ustalaniem cen, postanowiono...
skasować te tak pożyteczną usługę. Pozbyto
się więc ciężaru.
I
teraz
niech
sobie
każdy szuka
po mieście kartonów, pudeł (gdzie to
kupić?!), skrzynek z dykty, papieru
nie
pakowego, który
pęka, wełny
drzewnej 1 kłębków sznurka konopraz
dwa
nego. by
czy
razy do roku
wysłać komiiś z bliskich upominki
1
czy słodycze
przypomnieć im starą
Ojczyznę. Paczki niefachowo zapakowane dostarczone będą na pewno

adresatom

ścią.

I

to

Dziwić

uszkodzona

z

zawarto-

być usprawnienie!!!
należy i temu, że spół-

ma

się

„

cokolwiek
poszerzamy
dorastać
do

Robiąc

która

zaczyna

.

1971

roku

ustalenia:
0
koniec

być
A

na

Chełstowski

ł

(sekretarz

red.), Władysław

1972

jesieni
że

r.
wydawało
„zapominalscy"

latoś

właściwie

nie

się

i

trawników.

Zainteresowanie

Pamiętam

SGGW

trawnikach,

W

dowie
nia te

jekty

plombą

typu

znakiem
końcu

kop.

kapprodusztuki

EDWARD

m»r

różach i

ło.
w
jaki sposób można
młodzieży
okolicznych szkół
średnich
o
przekonanie
potrzebie
oszczędności materiałowej, rozumnej
1
planowej gospodarce? Jak można
uczyć poszanowania
ludzkiego wy-

rzędnik

—

wpoić

siłku?

Ktoś tutaj narobił wiele złego, 1 to
okresie wzmożonego wysiłku produkcyjnego całego kraju, w atmosferze
naprawdę dobrej roboty. Trzeba
by się poważnie zastanowić, czy nie
słuszne
zamiast
wielokrotbyłoby
chodnika „wykopanych wykopów

DOMINIAK

warsztat:
papier z suchymi
że sprajednak twierdzić,
wozdawcy-urzędnicy reprezentują znacznie lepszą klasę od wielu radiowców. Szkoda, że państwo tego nie widzą!
Wyobraźmy sobie, że w jakimś resorcie jest
Zjednoczenie. Nazwijmy je zgodnie z modą
ZERO-KOMAR"
Zadaniem
Zjednoczenia jest
oprócz robienia sprawozdawczości,
produkcja
na
to
dajmy
liczydeł, ogromnych liczydeł
o
wymiarach mierzonych już w metrach kwadratowych i o gałkach wielkości piłki futbolowej. Po co komu takie liczydła? To nieważne,
zjednoczenie może robić coś całkiem innego
na przykład krany.
ma

liczbami.

ubogi

Śmiem

.

„

—

—

—

Pod

koniec

roku

nie wykookazuje się,
zadania, nie uruchomiono proże

głównego
dukcji najnowszych super-liczydeł.
Konstruktorzy nie wiedzieli i nie mogli ustalić, po ile ma być gałek w jednym rzędzie
10 czy 11? Przecież nikt wyraźnie r-ie powiedział, że liczydło musi mieć 10 gałek. Poza
tym opóźniła się dostawa hebanu
podstawoTak czy
wego surowca do produkcji liczydeł.
tale
duża plama.

nano

—

—

tanich
ub.

mieszkań.
roku

...

.

kiedy'

na
której postanowiono w
przedsiębiorstwach
gastronow
micznych
kraju
przeprowadzić
i
śmiały,
szokujący
rewolucyjny
on
na
eksperyment.
lyia
polegać
tym, że kelnerzy ..nie będą pisać rachunków
przez
kalkę, tylko będą
pisać rachunki óez kalki.
Eksperyment
także
obejmuje
zwiększenie
ilości jadłospisów
na
wykładanych
stolikach. To już jednak pomysł tak:
śmiały, że boimy się, iż gastronomię on przewróci.

to piertypu pinezki
kształtu
opracowanie nowego
to drugie zadanie, opracowanie nowego kształtu nóżki pinezki
to trzecie
zadanie, opracowanie nowego połączenia główki z nóżką
to czwarte zadanie, wdrożenie noto piąte zawego typu pinezki do produkcji
danie... opracowanie nowego kształtu
spinacza
to trzydzieste trzecie zadanie, wprowadzenie
nowego drutu na spinacze to trzydzieste czwarte
zadanie.... wdrożenie do produkcji super-liczy—

—

—

—

—

—

deł to setne zadanie.

-

•

-

...

-

.

9 Bardzo
poważne
reformy przetakże
w
prowadzono
Wojewódzkim
Przedsiębiorstwie Transportu Handlu
w
Gdańsku-Oliwie.
Wewnętrznego
z
Mianowicie
zamiast
kwitów
brykami: HW YiW fZ WZ, i MM,

można

wykonano

—

starczy

Mikołajczyk

na

go

na

wożenie

towarów

do

sklepów.
sklepie ZURiT
Siąskich klientowi zaproponowano, żeby kupił gramofon stereofoniczny, który nie gra.
„Cóż z tego, że nie gra, odda go
do
pan
reperacji, to będzie grał".
Klient dał
się przekonać, ale trannie
doszła
do
skutku.
Gra.
sakcja
moion nabywa się na 24 raty. Jedna
niż
rata
200
zl.
Wowynosi mniej
bec
tego gramofonu nie można kupić na raty, bo przepisy ogólne zabraniają takiej
sprzedaży
ratalnej,
kiedy rata wynosi mniej niż 200 zł.
Skutkiem
to
kola
tego
błędnego
klient
nie
mimo
kupił
gramofonu,
że
okazja była wyjątkowa, bo gra
moion nie grał.
¢)

przy

wrocławskim
Powstańcow

We

ul.

•

-

®

W

warszawskich

Zakładach

Ra-

diowych im. M Kasprzaka odbyła się
uroczystośc: młodzież z przyzakładowych warsztatów szkolnych wykonała
tysięczny
magnetofon kasetowy,
który postanowiła podarować uczniom
z
pobliskiej szkoły. Magnetofony te
młodzież wykonuje z niepotrzebnych
fabryce części, ale wszystkie wyprodukowane przez nią aparaty nie ustępują normalnym wyrabianym w Zakładach
Nie
Kasprzaka.
ustępują?
Sygnalizują ze Szczecina, że wyczekiwane długo magnetofony kasetowe
MK-125 produkcji tych zakładów zostały w krótkim czasie rozprzedane
w
ilości ponad 740
sztuk.
Jednakże
znaczna
część zakupionych aparatów
.

została
ZURT-u

z
skierowana
do
powrotem
dla dokonania gwaianeyinej
kwartale było
klientjw. Przv
silniki
czym
najczęściej
psują
się
czyli części, do których użytkownik
nie ma dostępu.
Wina zatem leży po
stronie zakładów. Może w ogóle produkcję Kasprzaka przenieść do warsztatów
szkolnych, skoro tylko uczniowie umieją robie dobre magneto-

fony

ASKAR

Zbigniew

ru-

których znajduje
się
dziesięć rubryk i wypełnia się ich tyle, ile
towarów
bierze
rodzajów
się z magazynu,
każdy artykuł będzie
wymagał osobnego kwitu.
Wypełnianie
ich
zabierze
tyle czasu, że już nie

W ostatnim
naprawy.
aż 64 niezadowolonych

uczciwie napisać w
spra99 procent zadań. Oczywiście zawsze można czegoś nie zrobić
jeden
procent to nie tragedia. I właściwie okazuje się,
że zjednoczenie spisało się znakomicie, co znajduje uznanie w resorcie.
że

.

trzech

na

wsze

już

JełlfŁv6drni

irfteJStfU....

Kontroli,

pro-

różności. I tak:

Teraz

ostrzenia

Ministerstwie
.Handlu
Wewnętrznego i Usług odbyła się kz72.
ferencja z udziałem Najwyższej Izby

i

sprawozdanie musi być, i to jak najlepsze.
Dobry sprawozdawca wie, jak zabrać się do
ustalić ilość zadań.
rzeczy.
Najpierw trzeba
Przecież zjednoczenie ma jeszcze w gestii produkcję, dajmy na to pinezek, spinaczy i innych

wozdaniu,

Ipodłęeia.' akcji
nistracja
stara się
w
ostre
ko,biąty,,zaapaj..ęzjł£,
1
noże, datki; ńa' ochronę zdrowia są
•

0 W

Doświadcze-

nowego

.

mieszkalnych

bardzo'na

A

Główczyk (redaktor nacz.), Anna Kuszko,

Jan

•..

PIOTR MATEJUfk
Warszawa

Opracowanie
zadanie,
główki pinezki

za

puszki
dowy

cuda-

prezentowane

—

(zastępca redaktora nacz.), Jerzy Dzlęciolowskl,

ostrzenie
można
wrzucać
do
dobrowolne
datki
na
NaroFundusz
Ochrony Zdrowia i
inne'
domów
wzywa
administracje
że

ńull

w
•

marnotrawstwo,

mu

—

.

w

Naczelnego Dyrektora
d/s
Handlowych
Centrali
Tekstylno-OdzieżoweJ

ostatnie spotkanie
inż.
Buczkowskim,

_

—

Marymoncie, które odstraszały zwiedzających samym wyglądem, a jeszcze bardziej ceną.
Byłbym niezmiernie rad, gdyby w
końcu
idee
S.
głoszone
przez inż.
Buczkowskiego
nabrały
realnych
kształtów. I cieszę się, że autor jest
w
dalszym ciągu taki sam, tzn. „niełamllwy", pełen- inicjatywy, a przede wszvstkim pełen dobrej woli.
Sądzę, że red. Ryszard Wójcik swoim
i
radość
reportażem sprawił
satysfakcję
wszystkim
zaangażowanym w
projekty inż. S. Buczkowskiego.
Byłbym niezmiernie
wdzięczny za
dalsze
na
temat losów
Informacje
aktualnych planów (1 ich realizacji)
tego pełnego inicjatywv człowieka. O
ile projekty te będą zrealizowane, sądzę, że należałoby zgłosić inż. S Buczkowskiego do redakcji ..Życia Warszawy" Jako kandydata do ich medalu dla ludzi nadzwyczaj wytrwałych.

Potem

Pytam

byłp ogromne
mieszkania,,ale
nie'wyszło.
—

pozwoliłyby wyeliminować
z

Bródnie

ryjąc wcale pokaźny wyzwykłą koleją losu zaczęto zwozić rury, spawać je 1 układać
w
wykopie. Wreszcie byle Jak
zasypano, zapaćkano wszystko woko-

ma

0 Administracja
Domów
Mieszkalnych numer 7 w Warszawie ogłosiła
komunikat:
„W
następujący
związku z całkowitym, brakiem spółdzielni i
rzemieślników,, którzy zajostrzeniem'
mowaliby
się'
nóży
Administracja Domów Mieszkalnumer
7
Warszawa-Wola
ul.
nych
Ogrodowa 28/30, rozumiejąc trudnos.
ci z tym związane, a w szczególności
zawiadanaszych mieszkanek
mia, że mając na uwadze zbliżające
się Święto Kobiet, mężczyżni naADM
szego
postanowili od marca
do 31
grudnia 1973 raz w tygodniu
14—19
w
w
każdy piątek w godz.
siedzibie ADM numer 7 nieodpłatnie
ostrzyć nois."' Dalej .zawiadamia się,

pomysły itp.
Wydaje mi się, że główną przyczyną
niepowodzenia inż. Buczkowskiego. była zawiść, bezwzględna zawiść,
która potrafi zniszczyć ludzi zdolnych
1
pełnych inicjatywy i zaprzepaścić
ich dorobek. Tym smutniejsze, że byłby to dorobek społeczny.
Gdyby wówczas podjęto idee inż.
Buczkowskiego, przez 15 lat rozwiązalibyśmy wiele problemów mieszkaniowych, a przede wszystkim zdobylibyśmy cenne doświadczenie w bu-

Wreszcie

po

gospodom

czne

pękła. Raźno zaczęto zrywać
chodnik, łamać po raz już nie wiem
który płytki chodnikowe, a kopaczka
beztrosko
gąsienicowa
ruszyła po
i

z

zarzucano

bomba

chodniku

Na

wreszcie
kogoś
odpowiedzialza
taki skandaliczny
bałagan,
JANUSZ
PALUCHOWSKI
mgr

wszyscy czekaliśmy na
w efekcie nie ż tego

Zimy
pierwszej dekadzie stycznia roku 1973
z
niemałym zdziwieniem ujrzeliśmy
kopaczkę i brygady robocze, zmiesam
rzające na
najdalszy kraniec
chodnika

jęczmienia jarego.
szczególną uwagę zasługuje
całości
fakt, że już prawie w
wykonano plan dostaw kwalifikowanego ziarna siewnego zbóż
jarych dla województw deficytowych pod tym względem.
(msk)
cza

dużym zainteresowaniem przeczyartykuł RYSZARDA WÓJCIKA
pt. „NIEŁAMLIWY"
(Zycie
Gospodarcze nr 5 z 1973 r.).
W 1957 roku byłem jednym z najbardziej czynnych osób, zaangażowanych w budownictwo domków jednorodzinnycu, proponowanych przez
inż.
Buczkowskiego.
W
zakładzie, gdzie pracowałem w
tym czasie, przekazaliśmy pomieszczei pracownię
nia na biuro
(b. Warszawskie
Zakłady
Fotooptyczne, ul.
Jedwabnicza 2).
Razem z inż. Buczkowskim
jeździliśmy
wykupywać
grunty od rolników z rejonu ulic:
Al.
Sobieskiego, Czerniakowska, Bonifacego.

Już

ma.

systematycz-

są
W

razie potrzeby przedsiębiorstwa nasienne będodatkowe
dą w stanie pokryć
rolnictwa
na
zapotrzebowanie
kwalifikowane
nasiona, zwłasz-

Z

krzaki
ustawiono
esteróż,
tablice informacyjne, Jako że
to
wlot do miasta.

jest

Pozostałe ilości
nie dostarczane.

tałem

tyczne

Zastępca

Dudziński

robocie"

dzono

ki.

—

Stanisław

lub

gospodarstwom
chłopponad 161 000 ton ziarna
siewnego zbóż jarych, przesłały
już do stacji oceny nasion próbki z przeszło 217 000 ton. Z ilości tej 90 000 ton dostarczono do
GS-ów i gospodarstw chłopskich.
skim

Cieszę się
że pozostał
»niełamliwy"

temat

wszystko załatwili i nastanie błogi
spokój. Wygładzono i wyszlifowano
betonem
płytki' chodnikowe, założono
obrzeża,
wykończono wszelkie
wjazdy, dojazdy i zjazdy. Brygady
Zarządu Zieleni Miejskiej przystąpiły do zakładania trawników, posa-

Centrala
wniosła
pewnego
rodzaju
do
zmianę
propozycji Ministerstwa
Przemysłu Lekkieeo, po uzgodnieniu
i
stanowisk'
podjęciu
decyzji niezwłocznie
powiadomimy
redakcję
„Życia Gospodarczego".

ministerstw
spełniają bardzo
ważną rolę. Przy ciasnocie, w której jeden
biuralista siedzi drugiemu na plecach (zupełnie jak w naszej redakcji) tylkp na korytarzach może kwitnąć życie towarzyskie. Toteż
elementem
ministerialnego pejzażu są kuluarowe grupki.
Ci poważniejsi konferują pod palmami w westibulach, ci średni przy hei-bacie
w
bufecie, ci szeregowi pod drzwiami pokoju,
by być zawsze w zasięgu szefa.
Teraz życie kuluarowe zamarło. W ministerstwach robi się sprawozdawczość. Wtajemniczeni twierdzą, że jest to cel ostateczny społeczeństwa
gospodarującego
pozostała działalność
jest mu podporządkowana. Na podstawie jakich
to
dokumentów ocenia się gospodarowanie?
Dobry sprawozdawca potrzebny jest nie tylko w radio, dobry sprawozdawca to filar każdej jednostki gospodarczej. Bo w radio można
potokiem słów przekonywać słuchaczy, że mimo
wysokiej przegranej w meczu bokserskim, to i
tak wygraliśmy
moralnie, a sprawozdawca-u-

ZESPÓŁ:

Na

więk-

zrozumie-

Słupsk

obrzeżach,

wewnętrznym

Hytz

nego

kilkakrotnie.

wreszcie,

trwale
zamocowana
powinna
być
lub
ze
znakiem
kapslem
plombą
z
producenta etykietka
danymi wymaganymi przez handel, tak, by można
było umieścić ją wewnątrz sztu-

Imaglnację,
rzeczywistości".

ten

na

niedobrej

o

scach

Handlu

sztuki

zewnętrzny

nazwą

KORYTARZE

REDAGUJE

Ministerstwo

oznakowany

i
sel
centa,

Apollon

Jeremiasz

IeSPOŁ

tat

Wewnętrznego w liście do Ministerstwa
Przemysłu
Lekkiego wnioskowało
nowelizację
przepisów,
żeby
odcinki
tkanin, na których znajduoznaczenia
nie
wliją się
fabryczne
czano
przy
sprzedaży do mtr. bieżących.
dokonania
Kontynuując
potrzebę
zmian w tym zakresie i niejako wynotatki
przedzając
zamysł autora
Centrala pismem z 29 stycznia
1973
roku
HW-3
(znak
-14-6/73)
wystąpiła
ponownie o zmianę formy oznaczeń.
Ministerstwo
Przemysłu
Lekkiego
pismem z 8 lutego 1973 roku (znak
OT-VII-360 -73)
skierowanym do Departamentu
Artykułów
PrzemysłoMinisterstwa
Handlu
Wewych
wnętrznego i Usług informuje, że na
naradzie, zorganizowanej
specjalnej
w
styczniu z udziałem przedstawicieli
przemysłu podjęto następujące

w

nie"'

napisać „trak(przepraszam
Profesora
Kotarbińskiego za
trawestację tytułu jego dzieła).
Po
długich czterech latach brodzei
nia po
błocie
rozkopach przystąpiono w ubiegłym roku wreszcie do
układania
płytek
chodnikowych.
Warto
nadmienić, że płytki te na
stosach leżały bez mała
lat
dwa i
zostały poważnie nadszarpnięte „zębem czasu".
Ale wreszcie je
ułożono
ku zadowoleniu wszystkich. Zadowolenie
skończyło
się po dwóch
dniach,
kiedy na świeżo zacementowane
chodnikowe
raźno
płytki
wkroczyły brygady z kilofami i Jeszcze
raźniej poczęły zrywać dopiero
co
ułożony chodnik. „Zapomniano"
wmontować jakiś
rurociąg. Ten
manewr
powtarzano w różnych miejbyłoby

—

W

dużo
ostatnio
mówi
się i
naszej prasie o nieracjonalnym żywieniu, że zamiast konsumować
chude
mięso, tłuszcze roślinne,
ryby, warzywa i jarzyny oraz owoce,
wciąż jemy za dużo tłuszczów i
tłustego mięsa, a w konkluzji jemy
w
ogóle za dużo 1 źle. Zresztą wyna
nas
starczy
popatrzeć.
Otyłość
jest coraz częstszym zjawiskiem, a
nierzadko i u ludzi zupełnie młodych,
nawet
u
dzieci i młodzieży.
Mówić
mówimy i pisać
piszemy dość
dużo na ten temat, ale, niestety, nie
ma
to
większych reperkusji wśród
grona ludzi odpowiedzialnych za żywienie
o
zbiorowe,
czym
świadczy
chociażby artykuł MARIANA SIKORY pt.
„STOŁÓWKOWY DZIEŃ JAK
CO DZIEŃ" (ZG nr 9 z marca 1973 r.)
Nasze żywienie
zbiorowe, wliczając
w
to
stołówki,
restauracje,
domy
wczasowe, a nawet sanatoria (sam to
w
sprawdziłem)
dalszym ciągu serwuje konsumentowi kotlet schabowy,
smalec, masło zwierzęce zamiast tłuszczów roślinnych, ryb, kasz i gruNie
bego pieczywa.
zmienimy gustów i przyzwyczajeń .ludzi, jeśli raz
zem
nie
propagandą
zmienimy namenu
w
szego
zbiorowym żywieniu.
marazmu
Zasadniczą
przyczyną
żywieniowego jest brak wykwalifiw
kowanych dietetyków
naszych zakładach zbiorowego żywienia. Istniejące szikoly gastronomiczne nie kształcą dietetyków z prawdziwego zdarzenia,
gdyż są poważne trudności z
kadra
wykładowców.
Wydaje mi się, że trzeba tu skoordziałania
ze
dynowanego
strony
i
MHW
innych organizacji, a także
możliwości
rozpatrzemia
powołania
specjalnego kierunku studiów w tym
zakresie, aby obecna akcja wyłączBardzo

—

zl

Przy przebudowie arterii wlotowej
do miasta Słupska od strony Szczecina wykonywano roboty w
tak żół
wim tempie i tak niedbale, że można

LOKALNE"
„WOJNY
rubryce
„RESZTKA"
„Zycie Gospoz
6
(nr
lutego 1973) poruszyło sprawę stosowanych form oznaczeń towarowych oraz sprzedaży tkanin
łącznie' z oznaczeniem, znajduCentrala
jącym się na tkaninach.
że
Tekstylno-Ódzieżowa wyjaśnia,
z
sobie
niezadowolezdaje
sprawą
nia,. jakie u klienta budzi obowiązujący aktualnie tryb sprzedaży oraz
formy oznaczeń tkanin. Centrala kUkakijotnie 'występowała do zainteresowanych zjednoczeń przemysłów z
wnioskami, zmierzającymi do likwidacji istniejącego stanu rzeczy.

Kiedy zmienimy

mLn

330

Kogo „wykopać"
za wykopki?

darcze"

przynieść

czy

pozostawała
dobrych rad.

W

pt.

na

są

coraz

starczyć

—

dewizowych.
Największy udział w ekspori
cie
imporcie kooperacyjnym
mają przedsiębiorstwa przemysłu
ciężkiego i maszynowego, a zwłaszcza
Hutnictwa
Zjednoczenie
Żelaza i Stali, Zjednoczenie Prze-

resztek

Warszawa

oceniane

ry

Wymiana pism
wysokich instancji
w sprawie—

—

Jeszcze

kooperacyjny w 1972
r. wg ostatnich podliczeń wyniósł
min
zł
341
dewizowych i był
zbliżony do rozmiarów importu
kooperacyjnego, którego rozmia-

która

pracy,

do-

to

—

o

rolników

Pobudzaniu
zainteresotego
wania sprzyja sprawniejsze zaopatrywanie rolnictwa w nawozy, jak i w kwalifikowane ziarno
siewne.' Przedsiębiorstwa nasienne i PGR-y, które mają pod
tegoroczne zasiewy wiosenne do-

t

porozumienie brygady
za
wykonanie obiektu. Zastosofiwanie tej metody rozliczeń
znacznie
nansowych poprawiło
wydajność i organizację
pracy
na
budowie. Okazało się, że no.
dom
typowy 5-kondygnacyjny
brygada komoleksowa
potrafi
wykonać w niecałe 7 miesięcy,
tj. o prawie 2 miesiące szybciej
niż uprzednio. Lepsza jest
też
dyscyplina. Członkowie brygady
nie
tolerują nieusprawiedliwionej absencji. Brygadzista często
przed
przystąoieniem do pracy
co
planuje
każdy z członków
zespołu będzie wykonywał. Dzięki temu unika się imnrowizacji
i
zrywów. Lepsza jest również
jakość wykonywanvch robót. Za
usuwanie usterek brygada
nie
otrzymuje dodatkowej zanłaty.
Korzyści odnosi także kierownictwo budowy. Może zrezygnować z
różnych drobnych rozli-

Eksport

w

usprawnienie
pewnego

słów

dzieło"

o

wśród

niu wpływu, jaki ma na wzrost
plonów nawożenie i stosowanie
kwalifikowanych' nasion.

.

WALDEMAR
SZALEWICZ
Dąbrowa Tarnowska

mgr

zaziwyczaj
jest prężna
podejmowaniu wszelkiego rodzaju
inicjatyw gospodarczych, nie wkroczyła na ten teren
usług dla ludności, jaką jest spedycja pocztowa, a uzyskując koncesję,
spółdzielnia taka mogłaby przy odpowiednim nadzorze lub współdziałaniu
Zarządu Cel, powiększyć
swój
i
wachlarz
uusług
rzeczywiście
za
sprawnić sprawę przesyłek
granicę, a nawet i w kraju. O tym
chyba -warto pomyśleć.
STANISŁAW
STEFAŃSKI

Dziwne

Od

LISTY

«

dzielczość

w

„Umowa

świadczy

co

szym

browolne

KONTRAKTY
KOOPERACYJNE

.

propagandowa

„umowy

cej,

dzieło".

o

Przewiduje się, że z zaplanowanych do wznoszenia w br. obiektów ponad 80 proc.
powstanie
Właśnie w ten sposób.

Stosunkowo

znaczniejsze odchylenia asorty.
oferowanego w sklepach
od zgłaszanego popytu. (Sb)

Najwyższe tempo wzirostu produkcji globalnej w styczniu i
lutym br. osiągnęły przedsiębiorstwa
przemysłowe Ministerstwa
Budownictwa i
Przemysłu Materiałów
Budowlanych
(16,9
Powinno to sprzyjać uproc.)
trzymaniu wysokiego tempa robót budowlano-montażowych
(w
styczniu i lutym br. o 26 proc.
powyżej stycznia i lutego ub. r.).
Nie zdoła jednak w sposób odczuwalny złagodzić braków zaopatrzenia w materiały budowlane,
gdyż temipo wzrostu robót
budowlanych znacznie wyprzedza ich produkcję.

tylko

budynków
przekazaw
ub.
roku
użytku
przez
załogi
przedsiębiorstw
Budownictwa
Zjednoczenia
„Warszawa" wykonały
brygady
tzw.
kompleksowe, pracujące na

mentu

A POTRZEBY GOSPODARKI

nie

Sprzedaż nawozów w tym roku jest o -20 proc. wyższa aniżeli w ub. roku. Kwalifikowanego
ziarna
siewnego zbóż
jarych
rozprowadzono o 11 000 ton wię-

Połowę
nych do

.

STRUKTURA PRODUKCJI

.

W BUDOWNICTWIE

zasadzie

—

SPRAWNE DOSTAWY
ZIARNA POD ZASIEWY

UDANY EKSPERYMENT

znaczmie
wzrosła produkcja wyrobów dziewiarskich
16
(wartościowo o
proc.) i pończoszniczych (o 13,3
proc.) Bardzo nieznacznie wzrosła natomiast produkcja obuwia
(o 2,3 proc.), co sprawia, że moodcinku
gą
wystąpić na tym

dający na 1 proc. wzrostu produkcji globalnej (z 1,49 w styczniu i lutym 1971 r. do 0,89 w
styczniu- i lutym 1972 r. i 0,74 w
analogicznych miesiącach 1973 r.)
(Sb)

dodatko-

cyjnego „Polmo".
Ogólnie jednak biorąc rozmiary
zagranicznych obrotów kostosunkowo
operacyjnych
były
niewielkie, a założenia planu w
zakresie eksportu kooperacyjnego nie zostały w pełni wykonane
(98 proc.). (Sb)

poprawa zaopatrzenia rynku jest
uzależniona
przede
wszystkim
od
poprawy
asortymentu
pro-

dukcji.

w
sumie
pracochłonnych. Zaoszczędzony na „papierkowej robocie" czas może wykorzystać na m. in. dopilnowanie
rytmiczności dostaw materiałów.
Brygady bowiem nie dopuszczają do przestojów w pracy spomateriawodowanych brakiem
łów czy sprzętu, (msk)

czeń

Taboru kolejowego, Zjed'
noczenie
Przemysłu Motoryza-

mysłu

niższe od tempa
wzrostu
przy.
chodów pieniężnych ludności, co
sprawia, że ewentualna dalsza

.

pla-

rocznym).

proc.

w
zakresie
wych
przemysłu
sprzedaży własnej produkcji i
i usług w styczniu i
lutym br.
zrealizowano 3,9 mld zł, tj. 14,4
zaawansowaproc.
Najbardziej
na
jest realizacja zadań dodatw
kowych
przemyśle ciężkim
(20,9 proc.), w przedsiębiorstwach
górnictwa i energetyki (17,3 proc.)
oraz
przemysłu
spożywczego
(16,9 proc.), oraz przedsiębiorstwach
Ministerprzemysłowych
stwa
Budownictwa i Przemysłu
Materiałów
Budowlanych
(10,4
proc.). Najsłabsze zaawansowanie realizacji zadań dodatkowych
występuje w przedsiębiorstwach
Ministerstwa
Przemysłu Lekkiego (8,3 proc.)
Zarówno więc tempo wzrostu
produkcji, jak i realizacja zadań
dodatkowych wskazują, że
przemysł lekki na wielu odcin-

wskazuje na możliwość wydatniejszego przekroczenia przyjętych założeń.
Postępy produkcji przemysłowej, w większym jednak miż za.
kładano stopniu,
zostały osiągnięte w wyniku wzrostu zatrudnienia w styczniu i lutym br. (o
w

(5,5

REALIZACJA ZADAŃ
DODATKOWYCH

co

proc.

Wzrósł przy tym udział przyrostu
funduszu
płac z tytułu
zatrudnienia
w
ogólinym przyroście funduszu płac (z 38,3 w
ub. r. do 48,8 w br.).
Stopień opłacenia wzirostu produkcji globalnej uległ natomiast
obniżeniu.
Obniżył się bowiem
przyrost funduszu płac przypa-

analoproc.
br.). Nadal jest
wyższy od osiąganego

latach
1959-1972
średniorocznie. (Sb)

rocznego przemysłu w stycz.
niu i lutym br. jest przy tym
wyższe niż w poprzednich latach,

4,1

Dane
za
styczeń d luty br.
że
wskazują,
nastąpił pewien
spadek udziału wzrostu wydajności
pracy w przyroście
produkcji (z 66,0 proc. w ub.r. do
63,7 proc. w br.).

w

w

nu

żonych

do 6,9
okresie

gicznym
jeszcze

dodatko-

realizacji

r.

on

wych (11,6 proc.)
Zaawansowanie

ub.

go

.

cego

ZMIANY RELACJI
EKONOMICZNYCH

konsekwencji osłabieniu
uległo
ubiegłoroczne
wysokie
tempo
wzrostu wydajności pracy (z 9,1
proc. w okresie stycznia d lute-

DYNAMIKA PRODUKCJI
I ZATRUDNIENIA

Wysokie tempo wzrostu produkcji osiągnął też przemysł maszynowy
(16 proc.), co rówmież
sprzyja
rozwojowi
inwestycji
produkcyjnych.
Tempo wzrostu produkcji przemysłu spożywczego (12 proc.) w
styczniu i lutym br. jest wyższe
od
tempa wzrostu przychodów
pieniężnych, co powinno sprzyjać umacnianiu równowagi ryn_
Nie
kowej.
dotyczy to jednak
mięsa i przetworów mięsnych.
Tempo wzrostu produkcji przemysłu lekkiego (8.9 proc.) jest

(zastępca

redaktora

ze

złych części.

nacz.),

Marian

Sikora,
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